
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม - วันศุกรท์ี่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท ากฎหมาย
แล้วเสร็จ และมีผลใช้บั งคับให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๖๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....  
๓ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลในเมือง ต าบลเหนือเมือง ต าบลรอบเมือง 

และต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... 
๕ รา่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลแม่ปะ และต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่ - 

บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ปุาสัก) ที่บ้านปางแฟน พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (การยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณีกรมธนารักษ์น าเข้าเหรียญที่ระลึกจากต่างประเทศ) 
๘ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 

ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาอาหารสัตว์ และการพิจารณาการโฆษณาอาหารสัตว์ 
พ.ศ. .... 

๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทเรือที่ได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจ าเรือ พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยบนเรือ 

พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานเครื่องมืออุปกรณ์และมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการท างานบนเรือ พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอหารือเก่ียวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
๒ บริษัท สวัสดีการ์เด้น รีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๒ คน ฟูองนายกรัฐมนตรี ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ต่อศาล

ปกครองกลาง ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีและประกาศส านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
๓ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หารือการใช้บังคับพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔ กระทรวงวัฒนธรรม ขอความเห็นการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง 

ณ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๕ กระทรวงการคลัง ขอความเห็นหน่วยงานกลางเกี่ยวกับการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวง 

การคลัง 
๖ ส านักงาน กสทช. ขอหารือกรณีการเป็นทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ และพระราชบัญญัติ

การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗ กรมปศุสัตว์ ขอความอนุเคราะห์วินิจฉัยตีความค าว่าซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
๘ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ขอหารือการด าเนินการจัดเก็บเงินสนับสนุนในการสร้างหน่วยปูองกันรักษาปุา 

ตามเงื่อนไขในการขออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์และผ่านเส้นทาง เพื่อใช้เป็นเส้นทางชักลากไม้จากสหภาพพม่า ในท้องที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๙ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอความเห็นในกรณีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จะมีนโยบายหรือจะก าหนดเป็นกฎหมาย
ให้มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนากีฬา 

๑๐ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอหารือประเด็นเก่ียวกับแหล่งที่มาของเงินที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ และการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือการก่อสร้างสนามกีฬา 

๑๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย 
๑๒ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๓ กรมกิจการเด็กและเยาวชน หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
๑๔ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษาการเปลี่ยนหน่วยงานชดใช้ทุนของนางสุธารส  

นิลรอด 
๑๕ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นต่อร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๕ และร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรี

เอเปค ครั้งที่ ๒๙ พร้อมภาคผนวก 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมให้บริษัทจ ากัดด าเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพ การทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ้น 
ในราคาที่ก าหนด (ESOP) และหุ้นบุริมสิทธิ) และร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย) 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษ ี
มูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณีกรมธนารักษ์น าเข้าเหรียญที่ระลึกจากต่างประเทศ และการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณีกรมธนารักษ์ขายเหรียญที่ระลึกท่ีน าเข้ามาขายในประเทศ) 

    เอกสารแนบ ๒ 



 
ล าดับที่ เรื่อง 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรของนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินปุาแม่ปราบ ปุาแม่อาบ และปุาแม่ลี้ ในท้องที่
ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ ต าบลแม่ถอด ต าบลนาโปุง อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง และต าบลลี้ ต าบลดงด า อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติดอยจง) 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลวังเหนือ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง พ.ศ. .... 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับ
มาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ราคาสิบบาท ห้าบาท สองบาท 
หนึ่งบาท ห้าสิบสตางค์ ยี่สิบห้าสตางค์ สิบสตางค์  ห้าสตางค์ และหนึ่งสตางค์ พ.ศ. .... 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจเรือ การกักเรือ 
การเสนอแผนแก้ไข และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ พ.ศ. .... 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๔ ฉบับ 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๓ ฉบับ 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 
๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

บางชนิดหรือบางประเภท รวม ๒ ฉบับ 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

บางชนิดหรือบางประเภท รวม ๒ ฉบับ 
๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๖ ฉบับ 
๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... 

๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยส านักงานการวจิัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 

๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา ๒๓ 

๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ 
การยกเลิกการประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคาม และการก าหนดระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามในด้านการก่อการร้าย 

 



ล าดับที่ เรื่อง 
๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่

และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่ต าบลปากคลอง ต าบลขุมโค ต าบลบางสน และต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 

๔๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านห้วยตะคร้อ - บ้านบึงขาม 
ทะเลสอ เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๔๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๔๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักร

ไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
๔๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement) ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านปุาไม้  

ครั้งที่ ๔ 
๔๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแผนยุทธศาสตร์การก ากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ

แผนการด าเนินงานงบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน 

๔๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขระเบียบกระทรวงพาณชิย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ....) 

๔๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
๕๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอรับจัดสรรทุนประเดิมส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
๕๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
๕๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการส่งกองก าลังทหารช่างเข้าร่วมในภารกิจ United Nations Mission in South 

Sudan (UNMISS) 
๕๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองเดอร์บัน 

ประเทศแอฟริกาใต ้
๕๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรี

ขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการจัดการศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ 
๕๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างเอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

และการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
๕๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ บริษัท 

ไทยแลนด์ ดิวตี้ ฟรี ช็อปส์ จ ากัด ออกจากบัญชี 
๕๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศจัดการศึกษาในประเทศ

ไทย 
๕๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติร่างหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Letters) เรื่อง การรักษาความลับ

ในการเจรจาความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและฝรั่งเศสว่าด้วยข้อจ ากัดในการถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพถ่ายด้วยดาวเทียม 
ในพ้ืนที่ที่รัฐบาลฝรั่งเศสถือว่าเป็นพื้นที่อ่อนไหว 

๖๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานสถานการณ์และความคืบหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด 

๖๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม
ในการแก้ไขปัญหา [พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘] 

๖๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๕ 
 



ล าดับที่ เรื่อง 
๖๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - เมียนมา 

ครั้งที่ ๓๑ 
๖๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
๖๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการด าเนินการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงสนามกอล์ฟบางพระ 

จังหวัดชลบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน - วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้มีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เพ่ือท าหน้าที่ในการเสนอนโยบาย และคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกจังหวัด ท าหน้าที่ในการก ากับและควบคุมการขนส่งทางบกในเขตจังหวัด 

๒. ทะเบียนรถและภาษีการใช้รถ โดยแบ่งรถเป็น ๒ ประเภท คือ รถส่วนบุคคล และรถสาธารณะ 
๒.๑ ให้มีกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัย  

และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 
๒.๒ ให้อธิบดีมีอ านาจน าหมายเลขที่เป็นที่นิยมออกประมูล เงินที่ได้จากการประมูลให้ส่งเข้ากองทุนเพ่ือความปลอดภัย 

ในการใช้รถใช้ถนน 
๒.๓ การแก้ไขส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของรถ ถ้าเป็นสาระส าคัญของรถต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและ

ผ่านการตรวจสภาพก่อน หากไม่ใช่สาระส าคัญเจ้าของรถด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต  
๒.๔ เจ้าของรถมีหน้าที่ช าระภาษีการใช้รถไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้รถนั้นก็ตาม เว้นแต่จะแจ้งไม่ใช้รถนั้น หากค้างช าระ

ภาษีเกิน ๓ ปี ให้ระงับทะเบียนรถ 
๓. ผู้ที่จะขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ ซึ่งใบอนุญาตแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตขับรถบุคคลชั่วคราว และ

ใบอนุญาตขับรถบุคคล โดยแบ่งตามลักษณะของรถ ทั้งนี้ ผู้ที่จะขับรถบางลักษณะหรือรถที่มีการใช้งานบางประเภทต้องมีใบรับรอง
การขับรถด้วย 

๔. ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ หรือผู้บริการจะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประจ ารถ 
๕. สถานสอนขับรถ สนามฝึกหัดขับรถ และผู้สอนขับรถ 

๕.๑ สถานสอนขับรถต้องได้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล (บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน) และไม่เป็นคนต่างด้าว 
๕.๒ ผู้สอนขับรถต้องได้รับใบอนุญาต และสังกัดสถานสอนขับรถ จะเป็นผู้สอนอิสระไม่ได้ 

๖. ผู้ที่จะจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถต้องได้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือ
บริษัทมหาชน) และไมเ่ป็นคนต่างด้าว โดยใบอนุญาตตรวจสภาพรถ มี ๓ ประเภท  

๖.๑ ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ส าหรับตรวจสภาพรถทุกประเภท  
๖.๒ ใบอนุญาตแบบที่สอง ส าหรับตรวจสภาพรถทีน่้ าหนักรถไม่เกิน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม  
๖.๓ ใบอนุญาตแบบที่สาม ส าหรับตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 

๗. การประกอบการขนส่ง แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ การประกอบการขนส่งประจ าทาง ไม่ประจ าทาง และส่วนบุคคล โดยผู้ที่จะ
ประกอบการขนส่งต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

๘. การประกอบการขนส่งโดยรถแท็กซี่หรือรถบริการต้องได้รับใบอนุญาต และเป็นนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชน หรือสหกรณ์จ ากัด) 

๙. การขนส่งโดยรถจักรยานยนต์สาธารณะ ก าหนดให้มีคณะกรรมการรถจักรยานยนต์สาธารณะประจ ากรุงเทพมหานคร  
และประจ าจังหวัด มีหน้าที่จัดระเบียบการขนส่งโดยรถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยผู้ขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องเป็น
บุคคลธรรมดาและเป็นเจ้าของรถ สามารถจดทะเบียนได้เพียงคันเดียว ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนต้องเป็นผู้ขับรถเพ่ือรับจ้างเอง ห้ามให้
บุคคลอื่นขับรถของตนเพ่ือรับจ้าง ยกเว้นคู่สมรสหรือบุตรเจ้าของรถ 

๑๐. ก าหนดการขนส่งระหว่างประเทศมี ๓ ประเภท ได้แก่ การขนส่งระหว่างประเทศประจ าทาง ไม่ประจ าทาง และส่วนบุคคล  
โดยผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

๑๑. ให้มีสถานีขนส่งเพ่ือเป็นจุดขนถ่ายคนโดยสาร สินค้า หรือเป็นจุดพักรถ โดยสถานีขนส่งแบ่งเป็นสถานีขนส่งคนโดยสาร 
และสถานีขนส่งสินค้า 

 

 



๑๒. ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกประกาศควบคุมการใช้ยานพาหนะทางบกอ่ืน ซึ่งเคลื่อนที่บนถนนโดยใช้ก าลังคนหรือสัตว์  เช่น  
การออกใบอนุญาตขับขี่ การจดทะเบียนยานพาหนะ เป็นต้น 

๑๓. ให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเข้าไปในสถานที่ประกอบการเพ่ือทราบข้อเท็จจริงและตรวจสอบบัญชี หรือเอกสารอ่ืนของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายนี้ 

๑๔. ก าหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ส าหรับการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 
๑๕. แก้ไขอัตราโทษส าหรับผู้ฝุาฝืนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เนื่องจากพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นกฎหมายปัจจุบันที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการควบคุมการใช้รถเช่นเดียวกันแต่บทบัญญัติบางประการในกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวยังไม่สอดคล้อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และบางเรื่องได้บัญญัติซ้ าซ้อนกัน ท าให้ประชาชนซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกิดความยุ่งยากและสับสน 
รวมทั้งเป็นปัญหาในการใช้บังคับกฎหมาย ดังนั้น การน าหลักการของกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้รถ การจดทะเบียนรถ การเก็บภาษีการใช้รถ การประกอบการขนส่งทางบก สถานีขนส่ง 
ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลและจัดระเบียบการขนส่งทางบก โดยก าหนดรวมเข้าด้วยกันเป็น
กฎหมายฉบับเดียว ย่อมส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการที่มีกฎหมายที่ทันสมัยและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
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หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
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