“...กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรม หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจัย
ที่ตราไว้เพื่อรักษาความยุติธรรม ผู้ใดก็ตามแม้ไม่รู้กฎหมายแต่ถ้าประพฤติ
ปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้ว ควรจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย
อย่างเต็มที่ ตรงกันข้ามคนที่รู้กฎหมายแต่ใช้กฎหมายไปในทางทุจริต
ควรต้องถือว่าทุจริต...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์  ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๒

ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ถือเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๐ พรรษา
ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้ร่วมเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย
อย่างแท้จริง และถือเป็นโชคดีของคนไทยทีม่ พี ระมหากษัตริยท์ เ่ี ปีย่ มไปด้วย พระอัจฉริยภาพและพระปรีชา อันสูงส่ง
ในด้านต่างๆ ในทฤษฎีด้านกฎหมายทรงเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่บรรดานักกฎหมายทั้งมวล พระบรมราโชวาทและ
พระราชดำรัสในส่วนทีไ่ ด้ทรงพระราชทานทุกครัง้ ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นแบบอย่างของผู้เคารพกฎหมายเท่านั้น แต่ยังทรงส่งเสริมและชี้นำแนวทางการใช้กฎหมายที่
ถูกต้องชอบธรรมแก่นักกฎหมายไทย ทั้งนี้ก็เพื่อความสงบผาสุกของบ้านเมืองและให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สมดัง
พระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
อย่างแท้จริง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะที่เป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศที่มีบทบาท
สำคัญต่องานด้านกฎหมายของประเทศ อาทิ งานร่างกฎหมาย งานให้ความเห็นทางกฎหมาย งานพัฒนา
กฎหมายของประเทศ งานพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง งานศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นากฎหมาย และการเป็ น
ศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ ได้นอ้ มนำแนวพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทานเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายมาปฏิบัติ ซึ่งจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
สำนักงานยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายภาครัฐ การพัฒนาความรู้ความสามารถและ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนเพื่อให้นักกฎหมายภาครัฐสามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมายของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
รายงานประจำปีฉบับนี้ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ภาคประชาชนและองค์กรภาครัฐต่างๆ เข้าใจถึง
บทบาท ภาระหน้าที่ของสำนักงานที่มีต่อกระบวนงานด้านกฎหมายของประเทศ ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา ในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลกฎหมายของประเทศ และทำหน้าที่วิจัย ปรับปรุงและพัฒนางาน
ด้านกฎหมาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน อันจะนำไปสู่
การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาประเทศต่อไป
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ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติราชการ

		
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
		
ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี
		
-  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาหลักการ เนื้อหา
		   และการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบ
		
-  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากระบวนการออกกฎหมาย
		
-  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
		
-  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
		
-  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย
		
-  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมาย
		
สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

ส่วนที่ ๓ รายงานการเงิน

		
		
		
		
		
		
		

งบแสดงฐานะการเงิน
งบรายได้และรายจ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานเพื่อการบริหาร
รายงานฐานะเงินงบประมาณ
รายงานฐานะเงินนอกงบประมาณ
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ตารางแสดงผลการคำนวนต้นทุนผลผลิต
-  ตารางที่ ๑ ระบุผลผลิต กิจกรรมหลัก และความเชื่อมโยง
-  ตารางที่ ๒ กำหนดหน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน
-  ตารางที่ ๓ ค่าใช้จ่ายกระจายเข้าหน่วยงานปีงบประมาณ ๒๕๔๙ งวด ๑๒ เดือน
-  ตารางที่ ๔ แสดงการกระจายต้นทุนของหน่วยงานสนับสนุนเข้าหน่วยงานหลัก
-  ตารางที่ ๕ แสดงการปันส่วนต้นทุนของหน่วยงานหลักเข้าสู่กิจกรรม
-  ตารางที่ ๖ แสดงการเชื่อมโยงต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่ผลผลิต
-  รายงานสรุปผลการคำนวนต้นทุนผลผลิต
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบรายได้และค่าใช้จ่าย
- สินทรัพย์
- หนี้สินและทุน
- รายได้
- ค่าใช้จ่าย

	
ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินงานด้วยการจัดทำกฎหมายและให้ความเห็น
		
ทางกฎหมาย

		
-  สถิติเรื่องรับ/เรื่องเสร็จ
		
-  ร่างกฎหมายที่รับมาเพื่อดำเนินการ และที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
		   ในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ (จำแนกตามประเภท)
		
-  เรื่องรับ-เรื่องเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (จำแนกตามหน่วยงานผู้รับบริการ)
		
-  ร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
		   คำแปล และความเห็นทางกฎหมายที่สำนักงานดำเนินการรับพิจารณา
		   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
		
-  ร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
		   คำแปล และความเห็นทางกฎหมายที่สำนักงานดำเนินการแล้วเสร็จ
		   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
		
-  ผลงานร่างกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
		
-  ผลงานความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา
		   ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
		
-  สรุปความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฏหมาย
		   ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
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ความเป็นมา
ก่อนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยยังไม่มีองค์กรกลางด้านการ
ร่างกฎหมายโดยเฉพาะ โดยปกติแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชดำรัสให้อาลักษณ์เป็นผู้ร่างกฎหมายขึ้น
ตามพระราชประสงค์ เมื่ออาลักษณ์ดำเนินการเสร็จก็จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงตรวจแก้ด้วยพระองค์เอง
แล้วจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้บังคับเป็นเรื่องๆ ไป
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตรา “พระราชบัญญัติ
เคาน์ซลิ ออฟสเตด คือ ทีป่ ฤกษาราชการแผ่นดิน” ขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ เพือ่ เป็นองค์กรถวายคำปรึกษาแก่พระองค์
ในการบริหารราชการแผ่นดิน การร่างกฎหมาย และการพิจารณาเรื่องที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ซึ่งอำนาจ
หน้าทีข่ ององค์กรดังกล่าวคล้ายคลึงกับ Conseil d’Etat หรือ Council of State ของกลุม่ ประเทศภาคพืน้ ทวีปยุโรป
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิรูประบบกฎหมายและ
การศาลให้เป็นสากล เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการแก้ไขสนธิสัญญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ประเทศไทยทำไว้
กับต่างประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งคณะกรรมการร่างประมวลกฎหมายต่างๆ ขึ้นหลายคณะ
เพื่อร่างกฎหมายอย่างสากล และต่อมาทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “กรมร่างกฎหมาย” สังกัด
กระทรวงยุตธิ รรมขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ เพือ่ ให้การชำระประมวลกฎหมายและร่างกฎหมายอืน่ ๆ เป็นระบบมากยิง่ ขึน้
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กรมร่างกฎหมายได้ไปขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ราษฎร์ เพื่อความสะดวกในการดำเนินการออกกฎหมายและในปีต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๔๗๖ เพื่อจัดตั้ง “คณะกรรมการกฤษฎีกา” ขึ้นตามแนวทางของสถาบัน
ที่ปฤกษาราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ และ Conseil d’Etat ของประเทศภาคพื้นทวีปยุโรป โดยองค์กร
ดังกล่าวจะทำหน้าทีร่ า่ งกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่รฐั บาลและหน่วยงานของรัฐแทนกรมร่างกฎหมาย
รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาเรื่องที่ราษฎรได้รับความเสียหายจากการกระทำตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
คดีปกครองด้วย เพือ่ ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กฎหมายดังกล่าว
ได้จัดตั้ง “สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึ้นเพื่อปรับปรุง
การจั ด องค์ ก ร อำนาจหน้ า ที่ และกลไกในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการกฤษฎี ก าและสำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State

๑

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกาในการพิจารณาเรื่องที่ราษฎรได้รับความเสียหายจากการกระทำ
ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคดีปกครองนั้นได้รับการพัฒนาตลอดมา จนในที่สุดได้โอนไปเป็นอำนาจของ
ศาลปกครองเมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๒

อำนาจหน้าที่
ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่
รับผิดชอบหลักในงานธุรการและวิชาการของ “คณะกรรมการกฤษฎีกา” และ “คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย”
ตลอดจนศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย นอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่อื่นอีกดังต่อไปนี้
(๑)  พิจารณาและจัดทำร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย
(๒)  ช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่างกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ
(๓)  ให้ความเห็นหรือปฏิบัติงานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือตามที่รัฐบาล
ต่างประเทศหรือสถาบันระหว่างประเทศร้องขอ
(๔)  ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้าน
กฎหมายและการร่างกฎหมาย รวมทั้งการเผยแพร่ ทำความเข้าใจในด้านกฎหมายแก่บุคคลทั่วไป
(๕)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน
(๖)  จัดพิมพ์ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเผยแพร่ เว้นแต่เรื่องที่เป็นความลับ
(๗)  จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการกฤษฎีกา
และคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๘)  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทยและระบบ
กฎหมายต่างประเทศ และงานวิจยั กฎหมายหรือวิชาอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายทัง้ ของไทยและต่างประเทศ เพือ่ ประโยชน์
แก่การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
นอกจากนั้ น ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการสำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า สำนั ก นายก
รัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) งานประสานการนิติบัญญัติ โดยการตรวจสอบดูแลงานกฎหมายของประเทศและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการเสนอกฎหมาย รวมทั้งการช่วยเหลืองานด้านกฎหมายในชั้นรัฐสภา
(๒) จัดทำคำแปลกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงินและให้คำปรึกษาหรือปฏิบัติ
งานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือตามที่รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันระหว่างประเทศ
ร้องขอ
(๓) วิจัยและพัฒนากฎหมาย โดยตรวจสอบสภาพปัญหาของประเทศและสังคม แล้วทำการศึกษาวิจัย
เพื่อเสนอร่างกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเดิม
๒
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(๔) การพัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ และการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและ
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๕) ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วให้บริการค้นคว้า
แก่รัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานของรัฐและประชาชน
(๖) ดำเนินการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
นอกจากหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยั ง ได้ รั บ มอบหมายให้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในงานธุ ร การ  งานประชุ ม   การศึ ก ษาหาข้ อ มู ล และกิ จ การต่ า งๆ
ของ “คณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง” เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะรับผิดชอบงาน
ธุรการของคณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานปรับปรุงประมวลกฎหมายต่างๆ ให้ทันสมัยด้วย โดยเป็นฝ่ายเลขานุการของ “คณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”  “คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมาย
อาญา”  “คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง” และ  “คณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”  และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ นี้ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกายังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ “คณะกรรมการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ”  ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงกฎหมายของประเทศให้สอดคล้อง
กับกระแสโลกาภิวัฒน์

โครงสร้าง
เป็นดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กำหนดส่วนราชการภายในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑)  สำนักอำนวยการ
(๒)  ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง
(๓)  สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
(๔)  สำนักกฎหมายต่างประเทศ
(๕)  สำนักกฎหมายปกครอง
(๖)  สำนักหลักนิติบัญญัติ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State

๓

นอกจากส่วนราชการภายในข้างต้นแล้ว ยังได้กำหนดกลุ่มปฏิบัติงานด้านวิชาการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
หลักในการจัดทำร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการพัฒนากฎหมาย ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
(๑)  ฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง*
(๒)  ฝ่ายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน
(๓)  ฝ่ายกฎหมายการคลัง
(๔)  ฝ่ายกฎหมายการเงิน*
(๕)  ฝ่ายกฎหมายคมนาคม
(๖)  ฝ่ายกฎหมายการค้าและอุตสาหกรรม
(๗)  ฝ่ายกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
(๘)  ฝ่ายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา
(๙)  ฝ่ายกฎหมายการศึกษา
(๑๐) ฝ่ายกฎหมายสวัสดิการสังคม
(๑๑) ฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข
(๑๒) ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
(๑๓) ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๑๔) ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
(๑๕) ฝ่ายกิจการนิติบัญญัติ*

* การแบ่งส่วนราชการภายใน

๔
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State

๕

คุณพรทิพย์ จาละ

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ที่ปรึกษาสำนักงาน

นางสาวพวงเพชร สารคุณ
รองเลขาธิการ

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
กรรมการร่างกฎหมายประจำ

นางจริยา เจียมวิจิตร
รองเลขาธิการ

นายสงขลา วิชัยขัทคะ

กรรมการร่างกฎหมายประจำ

นายอัชพร จารุจินดา

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
กรรมการร่างกฎหมายประจำ

รองเลขาธิการ

นายนิพนธ์ ฮะกีมี

กรรมการร่างกฎหมายประจำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State

๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วิสัยทัศน์

             
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศที่ได้รับการ
ยอมรับ เชื่อถือในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

พันธกิจ
๑.  จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อเป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐ และสร้าง
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
๒.  ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ ภายใต้
ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย
๓.  พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
๔.  พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๕.  เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๖.  เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ

๘
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ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาหลักการ เนือ้ หา และการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนากระบวนการออกกฎหมาย

เป้าประสงค์			
กฎหมายมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐ
กลยุทธ์การดำเนินงาน		
๑.  การจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย
				     ๑.๑  การพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนด
				     ๑.๒  การพัฒนากฎหมายโดยลดเลิกกฎหมายหรือกฎระเบียบ
					 ที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นแก่ประชาชนตามมาตรา ๓๕  
					 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
					 กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และการลดเลิกหรือ
					 แก้ไขกระบวนการที่ล่าช้าหรือไม่จำเป็นตามกฎหมาย
				     ๑.๓  การพัฒนากฎหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
					 และนโยบายพิเศษของคณะรัฐมนตรี
				     ๑.๔  การรวบรวม และจัดหมวดหมู่กฎหมาย
				
๒.  การจัดทำแผนนิติบัญญัติ

เป้าประสงค์			
การปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดรับกับ
				
การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์การดำเนินงาน		
๑.  การพัฒนากฎหมายเชิงระบบ
				     ๑.๑  การจัดทำระบบตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย
				     ๑.๒  การจัดทำระบบการทบทวนกฎหมาย โดยรับฟังข้อเสนอแนะ
					 ของผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมายเป็นระยะ ตามมาตรา ๓๕ ของ
					 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
					 กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
				
๒.  การพัฒนากระบวนการออกกฎหมาย
				     ๒.๑  การปรับปรุงกระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายบริหาร
				     ๒.๒  การปรับปรุงการตรวจพิจารณา และให้คำปรึกษา
					 ทางกฎหมาย
				     ๒.๓  การจัดทำคู่มือแบบกฎหมาย
				     ๒.๔  การจัดทำกฎหมายที่กำหนดวันสิ้นสุดในการใช้บังคับกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ 		
				
กลยุทธ์การดำเนินงาน		

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์			
กลยุทธ์การดำเนินงาน

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนงาน
การพัฒนางานด้านอำนวยการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย

เป้าประสงค์			
กลยุทธ์การดำเนินงาน		

บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
การพัฒนาหลักสูตรนิติกร นิติกรชำนาญการ และนิติกรเชี่ยวชาญ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖

การเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมาย

เป้าประสงค์			
๑.  การให้บริการข้อมูลทางกฎหมายที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
				
๒.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และสามารถ
				     เข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
กลยุทธ์การดำเนินงาน
๑.  การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย
				
๒.  การพัฒนาด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

๑๐
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๒.๑ ผลสัมฤทธิข์ องการปฏิบตั ริ าชการตามคำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑
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๑๒ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓
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๒.๒ ผลการปฏิบตั ริ าชการภายใต้แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาหลักการ เนื้อหา และการบังคับใช้กฎหมาย หรือกฎระเบียบ
ผลผลิต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑  และแผนพัฒนา
กฎหมายได้แล้วเสร็จ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และสามารถจัดทำร่างกฎหมายที่สอดคล้องกับ
แผนนิติบัญญัติและแผนพัฒนากฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์

การจัดทำแผนนิติบัญญัติและแผนพัฒนากฎหมาย เปรียบเสมือนเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้าน
กฎหมายของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถจัดทำร่างกฎหมาย
ที่สอดคล้องกับแผนนิติบัญญัติและแผนพัฒนากฎหมายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ
ตรงกับความต้องการของประชาชน และเป็นกระบวนการควบคุมการออกกฎหมายให้มีความเหมาะสม ลด เลิก
กฎหมาย หรือระเบียบที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นแก่ประชาชน รวมทั้งรวบรวมและจัดระเบียบหมวดหมู่กฎหมาย
ได้อย่างเป็นระบบ
ปัญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ ข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
การจัดทำร่างกฎหมายตามแผนนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละแผนพัฒนากฎหมายเป็นกระบวนการทีต่ อ้ งยึดหลักนิตศิ าสตร์
และวิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ปัจจุบันทางสังคม ทำให้การดำเนินการต้องใช้ความ
รอบคอบและระยะเวลาในการพิจารณาให้รอบด้าน รวมทัง้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมาย
ในการให้ข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำร่างกฎหมายให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์
เงื่อนไขความสำเร็จ
แผนนิติบัญญัติและแผนพัฒนากฎหมายเป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการจัดทำร่างกฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศ
ข้อเสนอแนะ
๑.  ทุกส่วนราชการควรให้ความร่วมมือในการประสานงานด้านข้อมูล เพือ่ ให้การวิเคราะห์ตา่ งๆ ดำเนินการ
ได้รวดเร็ว
๒.  ทุกส่วนราชการควรศึกษากฎหมายในความรับผิดชอบให้ครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงกับแผน
การบริหารราชการแผ่นดินได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากระบวนการออกกฎหมาย
ผลผลิต

๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถดำเนินงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็น
ทางกฎหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๖๗๗ เรื่อง
๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านกฎหมาย โดยการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(Focus Group) เพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย ดังนี้
๒.๑ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ร่างพระราชบั ญญัติแปรรูป รัฐ วิสาหกิจ พ.ศ. ....” 
ในวันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
๒.๒ จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ ร่ า งกฎหมายผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.krisdika.go.th ดังนี้
(๑)  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) 
(๒)  ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายแบบใหม่ พ.ศ. .... 
(๓)  ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดประมวลกฎหมายแบบใหม่แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
ของกระบวนการ รูปแบบ และวิธีการในการยกร่างประมวลกฎหมาย พ.ศ. .... 
(๔) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบงานส่วนท้องถิ่น

๑๖
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๒.๓ จัดประชุมคณะกรรมการกฤษฎี ก าเพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร์ พ.ศ. ....
โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ หน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอื่นๆ
ร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว (รวม ๓๔ ครั้ง)
๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีศนู ย์ขอ้ มูลกฎหมายกลางรับผิดชอบดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมูลกฎหมายให้มคี วามถูกต้องและเป็นปัจจุบนั และทำหน้าทีด่ แู ลให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในการพูดคุยเรือ่ งกฎหมาย หรือการตอบกระทูแ้ สดงความคิดเห็นทางกฎหมายผ่านทาง www.krisdika.go.th และ  
www.lawreform.go.th 
๔. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีเว็บไซต์ www.krisdika.go.th เป็นช่องทางในการสื่อสารและ
ให้บริการปรึกษาพูดคุยเรือ่ งกฎหมายแก่ประชาชนโดยมีหอ้ งสนทนาด้านกฎหมาย (Chat room) แยกตามประเภท
ของกฎหมาย
๕. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถดำเนินการศึกษาวิจัยได้แล้วเสร็จ และนำไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๙ เรื่อง ดังนี้
๕.๑  โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียในการส่งเสริม
การพัฒนานาโนเทคโนโลยี
๕.๒  โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
๕.๓  โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การควบคุมการประกอบอาชีพประเมินราคาทรัพย์สนิ ของต่างประเทศ
๕.๔  โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง  หลักเกณฑ์การกระจายหุน้ ของบริษทั มหาชน จำกัด ในตลาดหลักทรัพย์
ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
๕.๕  โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง  มาตรการของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้า
(อุปโภค) : ศึกษาเฉพาะมาตรการทางกฎหมาย
๕.๖  โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง  มาตรการของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของสินค้า : ศึกษาเฉพาะมาตรการทางกฎหมาย
๕.๗  โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิในการบริหารจัดการแม่น้ำนานาชาติ
๕.๘  โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การคุ้มครองผู้สูงอายุให้พ้นจากการใช้ความรุนแรงของครอบครัว
๕.๙  โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การผสมเทียมโดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน
๖. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
ในกระบวนงานร่างกฎหมาย  จำนวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย
๖.๑  ด้านขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน (Process : P)
๖.๒  ด้านเทคโนโลยี (Technology : T)
๖.๓  ด้านการจัดแบ่งงานและหน้าที่ (Structure : S)
๖.๔  ด้านบุคลากร (Human Capital : H)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๗
Office of the Council of State

ผลลัพธ์
๑. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบุคลากรในกระบวนการร่างกฎหมายของหน่วยงาน
ภาครัฐมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินงานด้านการร่างกฎหมาย มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมายด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานแก่ประชาชน
โดยผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดทำร่างกฎหมายของสำนักงาน ซึง่ เป็นการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
และยึดหลักความยุติธรรม โปร่งใสในการบริหารราชการ
๓. ผลการศึกษาวิจัยทางด้านกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นข้อมูลที่นำไปใช้
ประโยชน์ประกอบการดำเนินงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อให้กฎหมาย
มีคุณภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม เป็นการพัฒนากฎหมาย ให้สามารถนำไปบังคับใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพได้มากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหรือปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย
ปัญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ และข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
๑. การขาดแคลนบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นกฎหมาย โดยเฉพาะบุ ค ลากรระดั บ ๗ – ๘ 
ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการร่างกฎหมาย ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาหรือสร้าง นักกฎหมายที่มีความ
เชี่ยวชาญจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงานและระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
๒. การมีภาระงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปร่วมพิจารณาการจัดทำร่างกฎหมาย รวมทั้งการได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อนุกรรมการ และเป็นวิทยากรบรรยายในหน่วยงานภาครัฐจำนวนมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ประจำของสำนักงาน
๓. ค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เมื่อเปรียบเทียบกับข้าราชการสายงานกฎหมาย
อื่นๆ เช่น ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ทำให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมีการโอนย้ายไปรับ
ราชการในส่วนราชการอื่นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า
๔. ขาดบุคลากรด้านกฎหมายในการวิจัย เพราะค่าตอบแทนในการทำวิจัยน้อย ทำให้ไม่จูงใจแก่ผู้เสนอ
ขอรับงานวิจัย
๕. การพัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลกฎหมายผ่านระบบสารสนเทศจำเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้าง
มาก ในการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับปริมาณการใช้งาน ที่เพิ่มมากขึ้น 
เงื่อนไขของความสำเร็จ
๑.  บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความรู้ ความเชีย่ วชาญทางด้านกฎหมายของประเทศ
เป็นอย่างดี ทำให้สามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
๑๘

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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๒. มีการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของข้าราชการในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ
เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานยังไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้เพียงพอและทันกับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
๓. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Information) ได้แก่ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
(Office Automation) มาใช้ในการบริหารจัดการ จัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานทางด้าน
กฎหมาย ตลอดจนการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบ Office Automation และระบบ
Digital Library 
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรให้การสนับสนุนเรือ่ งค่าตอบแทนของบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั เพือ่ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบตั งิ านให้แก่บคุ ลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. ควรลดภาระงานการเป็นกรรมการ อนุกรรมการของหน่วยงานภายนอกให้น้อยลง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ผลผลิต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารความรู้ของบุคลากรของสำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ 

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านข้อมูลกฎหมาย มีการดำเนินการ ดังนี้
๑. จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสำนักงานในระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library : DL)
เพื่อเสริมความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น รวมบทวิเคราะห์กฎหมาย แบบกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย
งานวิจัยต่างๆ คำสั่งเกี่ยวกับงานร่างกฎหมาย เอกสารการประชุมสัมมนา เอกสารเกี่ยวกับการปฏิรูประบบงาน
ภาครัฐ และ Multimedia อื่นๆ
๒.  นำเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ Office Automation ระบบ Intranet และระบบ Internet มาใช้
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย และความรู้อื่นๆ ให้แก่บุคลากร
ของสำนักงาน
๓.  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายนอกผ่าน www.krisdika.go.th และ
www.lawreform.go.th
๔.  จัดทำโครงการเชือ่ มโยงเครือข่ายร่างกฎหมายระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕.  จัดหาหนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะด้านกฎหมายทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศไว้ให้บริการในห้องสมุดของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเสริมสร้างความรู้
ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทั้งภายในสำนักงานและบุคคลภายนอก
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การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรของสำนักงาน มีการดำเนินการ ดังนี้
๑.  มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เพื่อหารือข้อราชการทั้งด้านบริหารและด้าน
วิชาการ เพือ่ แก้ไขปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เป็นการแลกเปลีย่ นความรู้ และข้อคิดเห็น
ในงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ

๒. มี ก ารประชุ ม ระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรทางกฎหมาย และเจ้ า หน้ า ที่ ส ายสนั บ สนุ น ทุ ก วั น พุ ธ
ของสัปดาห์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่
เกี่ยวข้อง เป็นเวทีถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้บริหารระดับกลาง รวมทั้งผู้ปฏิบัติ
งานทุกระดับ และเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้เทคนิควิธีในการปฏิบัติงานหลากหลายรูปแบบ รวมตลอดถึง
การวางแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑
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๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (Knowledge
Management : KM)  เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยแผนการจัดการความรู้
ดังกล่าวให้ความสำคัญในการจัดการความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทุกระดับ มีการแลกเปลี่ยน
ความรูใ้ หม่ๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการกำกับดูแลของผูน้ ำการจัดการความรู้ (CKO) อย่างใกล้ชดิ
๔. การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรของสำนักงาน เรื่อง  “การบริหารโครงการ”
ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘
๕. การบรรยายพิ เ ศษ  เรื่อ ง  ขั้น ตอนการร่ า งกฎหมายของสภาที่ป รึ ก ษาแห่ ง รั ฐ ประเทศฝรั่ง เศส
โดย M.Patrick Frydamn ตำแหน่ง Secretary-General of Council of State of France ในวันที่ ๓  ตุลาคม ๒๕๔๘
๖. การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารกิจการยุติธรรม” ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
๗. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การสร้างราชการใสสะอาด รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๙” ดังนี้
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๗.๑ หลักสูตร “การสร้างราชการใสสะอาด รุ่นที่ ๑/๒๕๔๙” ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๔๘  ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
       ๗.๒ หลักสูตร “การสร้างราชการใสสะอาด รุน่ ที่ ๒/๒๕๔๙” ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มีนาคม  ๒๕๔๙
ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
๘. หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ประกอบด้วย
      ๘.๑ การบรรยายธรรม เรื่ อ ง “พุ ท ธวิ ธี การแก้ ปั ญ หาชี วิ ต ในยุ ค ดิ จิ ต อล” โดย พระมหาบุญเลิศ
ธรรมทัสสี วัดใหม่อมตรส ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘
๘.๒  การบรรยายธรรม เรื่อง “สุขใจ...ที่ใจ” โดยพระอะนีลมาน ธมฺมสากิโย วัดบวรนิเวศวิหาร
ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓
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๘.๓ การบรรยายธรรม เรื่อง “พลังจิต พิชิตความสำเร็จ” โดย พระโสภณคณาภรณ์  วัดบวรนิเวศวิหาร
ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘
๘.๔ การบรรยายธรรม เรือ่ ง “พลังจิต พิชติ ความสำเร็จ” โดย พระราชวิสทุ ธิญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่
๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ 
๘.๕ การบรรยายธรรม เรือ่ ง “ธรรมะเพือ่ ความสามัคคี” โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง
ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙
๘.๖ การบรรยายธรรม เรื่อง “ทำบุญถูกที่ถูกทาง” โดย พระมหาธีระวัฒน์ ธีรปัญโญ  วัดช่างเหล็ก  ในวันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๔๙

๒๕๔๙
๒๔ รายงานประจำปี
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๘.๗ การบรรยายธรรม เรื่อง “ธรรมะเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ” (ครั้งที่ ๒) โดย พระมหาประนอม
ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙
๘.๘ การบรรยายธรรม เรื่อง “ธรรมะกับชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน” โดย พระมหาสมจิตร  
ชินปุตฺโต วัดไก่เตี้ย ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
๘.๙ การบรรยายธรรม เรื่อง “ท่าทีท่ีถูกต้อง” โดย พระเทพดิลก วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
๘.๑๐ การบรรยายธรรม เรื่อง “การรู้จักตนเอง” โดย แพทย์หญิงอมรา มลิลา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๔๙ 
      

ผลลัพธ์

๑.  บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายและ
วิชาการด้านอื่นๆ ส่งผลให้การดำเนินงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายมีคุณภาพ
และรวดเร็ว สามารถใช้เป็นกลไกในการบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
๒.  บุ ค ลากรของสำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ รั บ การพั ฒ นาสมรรถนะ (Competency) 
ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
๓. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing) ระหว่างบุคลากรทุกระดับภายใน
สำนักงาน
๔. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักตามรอย
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕
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ปัญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ และข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
๑. บุคลากรของสำนักงานมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเข้ารับการฝึกอบรม
และสัมมนาต่างๆ
๒. สำนักงานมีงบประมาณการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจำกัด
เงื่อนไขความสำเร็จ
๑. ผูบ้ ริหารให้ความสำคัญในการจัดการความรู้ และพัฒนาองค์ความรูข้ องบุคลากรทุกระดับของสำนักงาน
อย่างต่อเนื่อง
๒. บุ ค ลากรของสำนั ก งานตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ในการพั ฒ นาความรู้ แ ละศั ก ยภาพของตนเอง
โดยพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๓. สำนักงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรสนับสนุนด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ให้แก่บุคลากรของสำนักงานอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง
๒. ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรม และสัมมนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ตลอดจน
มีการพัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
๓. ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้สำนักงานสามารถปฏิบัติภารกิจในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมาย และสนับสนุนการ
พัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๕๔๙
๒๖ รายงานประจำปี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ผลผลิต

๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงาน
	     ๑.๑  ด้านการดำเนินงานด้านระบบงาน/กระบวนงาน
			 ๑.๑.๑  การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ๒ โครงการ คือ
				
(๑) โครงการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยร่ า งกฎหมายระหว่ า ง สำนั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
				
(๒) โครงการจัดแบ่งหมวดหมู่กฎหมายไทย (Thailand Code Annotated & Virtual
Law Library - THCA)
			

			 ๑.๑.๒  การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ใช้อยู่เดิม   คือ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร
โดยเพิ่มประเภทของบุคลากรอีก ๑ ประเภท  คือ พนักงานราชการ และระบบงานอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ระบบ
การจัดการเอกสาร และการสั่งการอัตโนมัติ (Office Automation)
		 ๑.๒  การปฏิบัติการด้านผู้ใช้งาน (User) กลุ่มต่างๆ ได้แก่ ประชาชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารส่วนราชการ
			 ๑.๒.๑  การปรับปรุงการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ๑.๒.๒  การปรับปรุงรูปแบบ/ช่องทางการให้บริการทีเ่ หมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ทั้งประชาชน ส่วนราชการภายใน ส่วนราชการภายนอก และผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๗
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			 ๑.๒.๓  การรณรงค์หรือส่งเสริมให้มีการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
		 ๑.๓  การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ
			 ๑.๓.๑  แผนการสร้าง Disaster recovery Site ในระดับ Data เพื่อสำรองข้อมูลที่สามารถ
เรียกข้อมูลปัจจุบันมาใช้ได้ภายใน ๑ – ๓ ชั่วโมงหากเกิดปัญหากับฐานข้อมูล
			 ๑.๓.๒  แผนการประเมินประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ
		              ๑.๓.๓  เพิ่มการกำหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อ่าน เขียน หรือใช้งานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศสำหรับผู้ใช้งาน (User) ให้กลุ่มบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการ และมีระบบบันทึกการเข้าใช้ข้อมูล
ในระบบต่างๆ ทั้ง User ภายในและ User ภายนอกในระดับส่วนราชการที่ได้รับรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ Intranet
			 ๑.๓.๔  จั ด ทำโครงการจั ด สร้ า ง Disaster Recover Site เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาจากภั ย พิ บั ติ  
(Contingency Plan)
			 ๑.๓.๕  จั ด ฝึ ก อบรมการบริ ห ารและการใช้ ร ะบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศที่จำเป็ น สำหรั บ
บุคลากรของส่วนราชการ จำนวน ๔ หลักสูตร
๒.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
		

		
		
๒.๑ จั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ผ่ า นระบบ
เสียงตามสายของสำนักงาน และบอร์ดประชาสัมพันธ์
		 ๒.๒ จัดให้มีการบรรยายธรรมเพื่อเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรม เดือนละ ๑ ครั้ง
		 ๒.๓ จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ดังนี้
๒๕๔๙
๒๘ รายงานประจำปี
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			 (๑)  จัดให้มกี จิ กรรมการคัดเลือก “ผูส้ งู อายุขวัญใจกฤษฎีกา” โดยเป็นบุคคลทีป่ ระพฤติตนเป็น
แบบอย่างทีด่ แี ก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีข่ องสำนักงาน ในสัปดาห์ผสู้ งู อายุแห่งชาติและครอบครัว ประจำปี ๒๕๔๙
			 (๒)  จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ี ด้านความซือ่ สัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๙
	       ๒.๔ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การสร้างราชการใสสะอาด รุน่ ที่ ๑ และรุน่ ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๙”

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๙
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๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยสามารถดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้แล้วเสร็จ บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for
Change) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ “การพัฒนากระบวนงานร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑”
๕. สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ ดำเนิ น การจั ด ทำแผนการจั ด การความรู้ (Knowledge
Management : KM) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เกี่ยวกับกระบวนงาน
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ได้แล้วเสร็จบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์
๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว สะดวก
ต่อการนำข้อมูลต่างๆ มาใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย
และการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ของสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓๐

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถพัฒนาการบริหารจัดการด้านต่างๆ ตามข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
การปฏิบัติงานของสำนักงานเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ตลอดจน
สามารถลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทาง
กฎหมาย
๓. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รบั การพัฒนาองค์ความรูท้ ห่ี ลากหลายอย่างต่อเนือ่ ง
ตามแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙ และสามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและแนวทาง
ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
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ปัญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ ข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
๑.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีงบประมาณจำกัดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.  บุคลากรของสำนักงานมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเข้ารับการฝึกอบรม
และสัมมนาต่างๆ
เงื่อนไขความสำเร็จ
๑.  ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ
สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคุ้มค่า
๒.  ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทุกระดับของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง
๓.  บุคลากรทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนองตอบต่อผูใ้ ช้บริการได้เป็นอย่างดี ทัง้ หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
๔.  บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ และ
ศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
๑.  ควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นให้ทัน
ต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใน
การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
๒.  จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาหลักสูตรนอกเวลาราชการ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักงาน
สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย	
ผลผลิต

สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าร่ ว มกั บ สำนั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.)
สถาบันพระปกเกล้า และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักกฎหมาย
ภาครัฐ ระดับต้น” ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐๐ คน
	
ผลลัพธ์
บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนทักษะและความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาการในการร่างกฎหมายและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานร่างกฎหมาย ส่งผลให้การดำเนิน
งานด้านกฎหมายของส่วนราชการต่างๆ มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ปัญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ และข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ
๒. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ มีภารกิจมากทำให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนวิทยากร
เพื่อให้สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่อง
เงื่อนไขความสำเร็จ
๑.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น” โดยมี
สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชนเป็นผู้รับผิดชอบ ทำให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ
๒.  ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของตนเองและให้ความร่วมมือในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
๑.  ควรลดจำนวนผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมให้ น้ อ ยลงเพื่ อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๒.  ควรจัดให้มีโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
จัดฝึกอบรมให้แก่นักกฎหมายภาครัฐอย่างทั่วถึง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๓
Office of the Council of State

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมาย
ผลผลิต

๑.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลกฎหมายทั้งในระดับ
พระราชบัญญัติ และอนุบญ
ั ญัติ รวมรวบคำวินจิ ฉัยขององค์กรตุลาการ ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และข้อมูลแผนที่ท้ายกฎหมาย ในฐานข้อมูลของสำนักงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.krisdika.go.th  
และ  www.lawreform.go.th ดังนี้

		       ๑.๑  การจัดทำและปรับปรุงข้อมูลกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติในระบบฐานข้อมูล
ของสำนักงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน จำนวน ๕,๐๔๔ ฉบับ
	      ๑.๒ การรวบรวมคำวิ นิ จ ฉั ย ขององค์ ก รตุ ล าการ และนำเข้ า ในระบบฐานข้ อ มู ล ของสำนั ก งาน
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน จำนวน ๒๒,๙๓๖ เรื่อง
		 ๑.๓  การนำข้อมูลความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าในระบบฐานข้อมูลของ
สำนักงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน จำนวน ๑๒๑ เรื่อง
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		 ๑.๔  การนำข้อมูลทางกฎหมายเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน จำนวน ๕๗ เรื่อง
		       ๑.๕  การจัดเก็บข้อมูลแผนที่ท้ายกฎหมาย สำนักงานได้จัดเก็บข้อมูลแผนที่ท้ายกฎหมายที่ประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษาเข้ า ในระบบฐานข้ อ มู ล ของสำนั ก งาน เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่
ของสำนักงานในการพิจารณาร่างกฎหมายที่มีแผนที่ท้าย และเป็นข้อมูลให้หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๓๙๖ ฉบับ
๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัต  ิ (Office Automation
: OA) และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library : DL) เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านกฎหมายและความรู้
ด้านอื่นๆ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายของ
สำนักงาน
๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยศูนย์ขอ้ มูลกฎหมายกลาง และส่วนสารสนเทศ สำนักอำนวยการ
ได้ดำเนินการทบทวน และวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานครบถ้วน พร้อมจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร
ด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงาน ซึ่งสำนักงานได้ดำเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการฯ ได้ครบถ้วน
๔.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านหลักกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดังนี้
		 ๔.๑  การจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ รวมความเห็ น ของคณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
(พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๕) และรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕) เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
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		 ๔.๒  การจัดนิทรรศการ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
		  ๔.๒.๑ จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ  ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีย่อยสยามสแควร์ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘
		       ๔.๒.๒ จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ณ กรมการขนส่งทางบก

		      ๔.๒.๓ จั ด นิ ท รรศการเผยแพร่ ค วามรู้เ กี่ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ในงานนิทรรศการโดมวิชาการ ๒๕๔๙ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์
๒๕๔๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓๖
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		      ๔.๒.๔ จั ด นิ ท รรศการเผยแพร่ ค วามรู้เ กี่ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ระหว่างวันที่ ๓๐– ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ณ สำนักงานเขตราชเทวี
		              ๔.๒.๕  จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตากฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙  ณ กรมการกงสุล (ถนนแจ้งวัฒนะ)
		                  ๔.๒.๖ จัดนิทรรศการเนือ่ งใน “วันรพี” ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		      ๔.๒.๗ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร รุน่ ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ
		      ๔.๒.๘ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
กรุงเทพฯ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๗
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			            ๔.๒.๙  จัดสัมมนาเชิงปฏิ บั ติ ก ารเกี่ย วกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
กับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
		 ๔.๓  การจัดทำและเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิแลประโยชน์ของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดังนี้
		 ๔.๓.๑ การเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีย่อยสวนจตุจักร และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
		
๔.๓.๒  การเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชน
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง ระหว่ า งวั น ที่ ๗ – ๘ สิ ง หาคม ๒๕๔๙ ณ บริ เ วณลาน
อเนกประสงค์ส่วนกลาง (คอมมอนรูม) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผลลัพธ์

๑.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายของสำนักงาน ทำให้การดำเนินงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย
มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒.  ระบบ Office Automation และระบบ Digital Library เป็นระบบที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการ
ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย และความรู้ใหม่ๆ ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ทำให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียกดูและใช้ข้อมูลต่างๆ ประกอบการดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว
๓.  การเผยแพร่และให้บริการความรูท้ างด้านกฎหมายผ่าน www.krisdika.go.th และ www.lawreform.go.th
เป็นการประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๔.  การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทำให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพิ่มมากขึ้น
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ปัญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ ข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
๑.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีบุคลากรทางด้านกฎหมายจำกัดในการทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
กฎหมาย เพื่อให้บริการผ่านระบบสารสนเทศ
๒.  สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก ามี ข้ อ จำกั ด ในเรื่ อ งงบประมาณที่ จ ะพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านกฎหมายให้ทันสมัย และด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ประชาชน
เงื่อนไขความสำเร็จ
๑.  ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสำนักงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกฎหมายที่มีความทันสมัย
มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
๓.  ศู น ย์ ข้ อ มู ล กฎหมายกลาง และส่ ว นสารสนเทศ สำนั ก อำนวยการ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกฎหมายของสำนักงาน โดยได้กำหนดให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นปัจจุบันภายใน
เวลา ๓ วัน
ข้อเสนอแนะ
๑.  เพิม่ บุคลากรทางด้านกฎหมายทีท่ ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๒.  ควรเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอต่อการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สำนักงานให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Office Automation และระบบ Digital Library
ตลอดจนการเพิ่มงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ประชาชนได้รับทราบ
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
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สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอบข่ายของข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บญ
ั ญัตขิ อบเขตของข้อมูลข่าวสารของราชการ
ทีต่ อ้ งจัดให้มหี รือให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้อย่างกว้างขวาง สำหรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกานั้น สำนักงานได้เผยแพร่หรือจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ มีดังนี้
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรภายใน อำนาจหน้าที่ และวิธีการดำเนินงาน
(๒) แผนงาน โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
(๓) ผลการดำเนินงานทางกฎหมายของสำนักงาน
 	               (๓.๑)  เนือ้ หาของร่างกฎหมายทีต่ รวจพิจารณาแล้วและส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว
	              (๓.๒) ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่สำนักงานนำเผยแพรทางเว็บไซต์
				
ของสำนักงาน
			 (๓.๓) เอกสารทางวิชาการจากการศึกษาวิจัยหรือการพัฒนากฎหมาย
			 (๓.๔) เอกสารอื่นที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงาน

สถิติจำนวนผู้ขอข้อมูล

ในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ มีผู้ขอข้อมูลข่าวสาร จำแนกตามประเภทของผู้ขอได้ ดังนี้

               ประเภทของผู้ขอข้อมูลข่าวสาร                                       จำนวน
- นักศึกษา
๘๑
- อาจารย์
๔
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓๑
-องค์กรเอกชน ประชาชน ทนายความ
๑๑
- สอบถามทางโทรศัพท์
๗๙๒
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ขอเข้าตรวจดูเป็นผลการดำเนินการทางกฎหมายของสำนักงานตาม (๓.๑) ทั้งหมดและ
ส่วนใหญ่ผู้ขอข้อมูลเป็นนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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๔๑

วิธีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานได้จัดให้มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารโดยวิธีการดังต่อไปนี้
๑. ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าค้นหรือขอข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายของสำนักงาน ซึ่งได้
จัดสถานที่ไว้ในบริเวณห้องสมุดของสำนักงาน (อาคารของสำนักงาน ชั้น ๕) ซึ่งสำนักงานได้จัดทำดัชนีข้อมูล
ข่าวสารทั้งที่เป็นเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ขอสามารถเข้าตรวจค้นเองได้โดยสะดวก  แต่อย่างไร
ก็ตามเอกสารที่เป็นเรื่องพิจารณาเสร็จของสำนักงาน ไม่ว่าทางด้านการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายหรือการให้
ความเห็นทางกฎหมายนั้น การที่จะขอเข้าตรวจค้นและทำสำเนาได้เพียงใดนั้น ต้องได้รับการอนุญาตจาก
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเสียก่อน และหากเข้าค้นด้วยตนเองแล้วยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงาน
เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดของบุคคลภายนอกด้วย
๒. ในการตรวจค้นข้อมูลข่าวสารของสำนักงานนั้น ประชาชนโดยทั่วไปสามารถการติดต่อประสานงาน
ทางโทรศัพท์เพื่อขอทราบหลักเกณฑ์การเข้าค้นทางโทรศัพท์ หรือมาพบด้วยตนองที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารก็ได้
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการให้บริการในอนาคต
สำนักงานได้ประมวลปัญหาอุปสรรคในการให้บริการข้อมูลข่าวสารในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนมีความสนใจในข้อมูลทางด้านกฎหมายมากกว่าข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
สำนักงาน ผลจากการศึกษาสามารถนำมาใช้เป็นข้อแนะนำเพื่อให้มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
ที่มีคุณภาพได้ ดังนี้
๑. ควรสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ประมวลข้อมูลและเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ เพือ่ ผูต้ อ้ งการ
ข้อมูลค้นข้อมูลและดาวน์โหลดเอง โดยเฉพาะข้อมูลผลการพิจารณาทางกฎหมาย
๒. สำหรับการเข้าถึงกฎหมาย ประชาชนมีความเข้าใจผิดว่าข้อมูลที่เป็นตัวบทกฎหมายเป็นข้อมูล
ข่าวสารของสำนักงาน ทั้งที่ข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยทั่วไป สำนักงานได้แนะนำผู้ขอ
ให้สืบค้นหรือขอรับได้จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือสืบค้นทางเว็บไซต์กฎหมายต่างๆ  ดังนั้น การให้บริการ
ดังกล่าวจึงควรมีระบบเชื่อมโยง (Law Link) ข้อมูลทางด้านกฎหมายระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน หรือสร้าง
ระบบสืบค้นที่ที่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งสำนักงานกำลังดำเนินการเรื่องดังกล่าวนี้อยู่สำหรับปีงบประมาณต่อไป
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (รหัสหน่วยงาน ๐๑๐๐๙)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙

๔๔

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
Annual Report ๒๐๐๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๕
Office of the Council of State

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
Annual Report ๒๐๐๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

๔๘

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
Annual Report ๒๐๐๖

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้
รายได้ค้างรับ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
งานระหว่างทำ
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รอการรับรู้อื่น
เงินรับฝากส่วนราชการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้แผ่นดิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบำเหน็จ บำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
พักค่าใช้จ่าย
รายงานเพื่อการบริหาร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๙
Office of the Council of State

๕๐

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
Annual Report ๒๐๐๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๑
Office of the Council of State

๕๒ รายงานประจำปี ๒๕๔๙

Annual Report ๒๐๐๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๓
Office of the Council of State

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
Annual Report ๒๐๐๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State

๕๖

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
Annual Report ๒๐๐๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๗
Office of the Council of State

๕๘

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
Annual Report ๒๐๐๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๙
Office of the Council of State

๑๗ ค่าบำเหน็จบำนาญ

๑๘ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

๖๐

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
Annual Report ๒๐๐๖

๑๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

๒๐ ค่าวัสดุและใช้สอย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๑
Office of the Council of State

๒๑ ค่าสาธารณูปโภค

๒๒ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

๒๕๔๙
๖๒ รายงานประจำปี
Annual Report ๒๐๐๖

๒๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๓
Office of the Council of State

หมายเหตุ ๒๕

รายงานเพื่อการบริหาร
ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (กันไว้เบิกเหลื่อมปี)
ตั้งแต่ต้นปี ถึง สิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
รายการ

กันไว้เบิก
เหลื่อมปี

คงเหลือ

งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการแผนงาน บริหารด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมงาน
ร่างกฎหมายและให้ความเห็น
ทางกฎหมาย (๐๑๐๑)
๑. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๒. ค่าสาธารณูปโภค
๓. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔. รายจ่ายอื่น

๑,๘๑๐,๑๙๒ ๓๒ ๑,๘๐๕,๒๖๒ ๕๙
๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๙๘๐,๘๘๐ ๙๘๐,๘๘๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -

๔,๙๒๙ ๗๓
- - ๔๐๐,๐๐๐ -

รวมทั้งสิ้น (บาท)

๓,๓๑๖,๐๗๒ ๓๒ ๒,๙๑๑,๑๔๒ ๕๙

๔๐๔,๙๒๙ ๗๓

		

								

๖๔

เบิก

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
Annual Report ๒๐๐๖

(ลงชื่อ)

ปราณี ติรสมบูรณ์สิริ
(นางสาวปราณี ติรสมบูรณ์สิริ)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๘ ว
วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๕
Office of the Council of State

๙๒,๙๔๙,๐๐๐ ๖๙,๓๓๓,๕๐๐ ๓,๔๕๘,๐๐๐
๒๘,๐๑๓,๕๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๐,๓๓๐,๐๐๐ -

๙๒,๙๔๙,๐๐๐ -

๖๙,๓๓๓,๕๐๐ ๓,๔๕๘,๐๐๐

๒๘,๐๑๓,๕๐๐ -

๑๖๕,๐๐๐ -

๑๐,๓๓๐,๐๐๐ -

๒๐๔,๒๔๙,๐๐๐ -

                  รวม
-

-

-

-

-

-

คงเหลือ

-

๒๐๔,๒๔๙,๐๐๐

๒,๒๗๘,๙๐๐

๑๙,๐๐๐

๔๒,๔๔๕,๓๙๐

๗๖,๕๖๖,๐๘๐
๕,๓๓๖,๑๐๐

๗๗,๖๐๓,๕๓๐

-

-

-

-

-

-

           เพิ่ม             (๑)

ผูกพัน

โอนงบประมาณจากงบบุคลากรมางบลงทุน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ (๓๐๐๐๐๐๖๔๙๔) ๕๑๓,๖๐๐ บาท
โอนงบประมาณจากงบบุคลากรมางบลงทุน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ (๓๐๐๐๐๐๖๔๙๓) ๖๐,๙๙๐ บาท
โอนงบประมาณจากงบบุคลากรมางบดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ (๓๐๐๐๐๑๓๐๐๑) ๘,๗๗๐,๘๘๐ บาท
(รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๗,๒๓๒,๕๘๐ บาท, รายการค่าสาธารณูปโภค ๑,๕๓๘,๓๐๐ บาท)
โอนงบประมาณจากงบบุคลากรมางบลงทุน ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ (๓๐๐๐๐๑๘๔๑๕) ๓๒,๕๐๐ บาท
โอนงบประมาณจากงบบุคลากร ๔,๖๗๑,๕๐๐.-, งบเงินอุดหนุน ๑๔๖,๐๐๐.-, งบรายจ่ายอื่น ,๕๕๑,๑๐๐.- มางบลงทุน
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ (๙๐๐๐๐๐๑๗๖๕) ๑,๓๖๘,๖๐๐ บาท (จากสำนักงบประมาณ)
โอนงบประมาณจากงบบุคลากรมางบดำเนินงาน ๓๓๙,๘๐๐.-, งบลงทุน ๑๖๐,๒๐๐.-, งบรายจ่ายอื่น ๕๐,๐๐๐.ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ (๓๐๐๐๐๒๑๔๙๘) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท				

๒๐๔,๒๔๙,๐๐๐ -

ลด

เพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย

รายงานฐานะเงินงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๔๙)
ตั้งแต่ต้นปี ถึง สิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

แผนงบประมาณปรับปรุงกฎหมาย
ผลผลิต/โครงการ ร่างกฎหมายและ
ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
งบบุคลากร
๑. เงินเดือน ค่าจ้างประจำ
๒. ค่าจ้างชั่วคราว
งบดำเนินการ
๓. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๔. ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
๕. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
๖. เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
๗. รายจ่ายอื่น

รายการ

หมายเหตุ ๒๕.๑

-

-

-

๓๒,๓๖๖,๔๗๕ ๖๐

๒,๑๙๐,๐๐๐

-

๑,๘๑๕,๖๕๙ ๖๐
๓๐,๐๐๐
๒๘,๓๓๐,๘๑๖ -

-

กันไว้เบิก

เงินประจำงวด

-

๑,๑๑๗,๔๕๗

๖,๒๓๓

๙๘๑

๕๑,๐๘๔

๑,๑๒๖,๒๖๘
(๒๔๙,๗๗๑

๑๘๒,๖๖๐

๕๓

๕๐

๘๗

-

๙๕
๖๒)

๘๓

        คงเหลือ        (๓)

ปราณี ติรสมบูรณ์สิริ
(นางสาวปราณี ติรสมบูรณ์สิริ)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๘ ว
วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๐

(ลงชื่อ)

๑๗๐,๗๖๕,๐๖๖ ๘๗

๘๒,๖๖๖ ๕๐

๑๘,๐๑๘ ๑๓

๑๔,๐๖๓,๔๙๐

๗๓,๖๒๔,๑๕๑ ๔๕
๕,๕๕๕,๘๗๑ ๖๒

๗๗,๔๒๐,๘๖๙ ๑๗

           เบิก            (๒)

๖๖

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
Annual Report ๒๐๐๖
-

๓๔,๑๗๐,๖๐๐

๓๐,๐๓๖,๐๐๐

๓๐,๐๓๖,๐๐๐ -

๓๔,๑๗๐,๖๐๐

๔,๑๓๔,๖๐๐

ลด

-

๔,๑๓๔,๖๐๐

เพิ่ม

-

-

-

งบประมาณรายจ่าย

-

-

-

คงเหลือ

๓๔,๑๗๐,๖๐๐

๓๐,๐๖๖,๕๐๐

๔,๑๐๔,๑๐๐

เพิ่ม

-

-

-

(๑)

ผูกพัน

รายงานฐานะเงินงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๔๙)
ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

โอนงบประมาณจากงบบุคคลากรมางบดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ (๓๐๐๐๐๑๓๐๐๒) ๓๐,๕๐๐บาท

รวม

แผนงบประมาณ ปรับปรุงกฎหมาย
ผลผลิต/โครงการ พัฒนานักกฎหมาย
ภาครัฐ
งบบุคลากร
๑. เงินเดือน ค่าจ้างประจำ
๒. ค่าจ้างชั่วคราว
งบดำเนินการ
๓. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

รายการ

หมายเหตุ ๒๕.๒

๒๗,๗๐๖,๓๖๔

๒๗,๗๐๖,๓๖๔

กันไว้เบิก

เงินประจำงวด

-

๕๙๒,๕๙๙

๓๙๓,๖๓๖

๘๑

๑๙๘,๙๖๓

คงเหลือ

๘๑

(๒)

๑๙

-

๑๙

(๓)

ปราณี ติรสมบูรณ์สิริ
(นางสาวปราณี ติรสมบูรณ์สิริ)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๘ ว
วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๐

(ลงชื่อ)

๕,๘๗๑,๖๓๖

๑,๙๖๖,๕๐๐

๓,๙๐๕,๑๓๖

เบิก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๗
Office of the Council of State

รวม

แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย (แผน ๔)
งานหรือโครงการ
๑. โครงการจัดทำแผนกฎหมายระดับชาติ
๒. โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนร่างกฎหมาย
๓. โครงการปรับปรุงอนุบัญญัติของหน่วยงาน
นำร่อง
๔. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายกลาง
ของประเทศให้สมบูรณ์เพื่อรองรับการใช้
งานจากหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเพื่อ
เชื่อมโยงระบบงานจัดทำร่างกฎหมาย
ระหว่าง สคก. และรัฐสภา
๕. โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลฐานข้อมูล
กฎหมายกลางของประเทศ
๖. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการร่าง
กฎหมายระหว่าง สคก. สลค. และรัฐสภา
๗. โครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรภาครัฐ
ด้านกฎหมายมหาชน
๘. โครงการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมด้าน
กฎหมายมหาชน
๙. โครงการเพิม่ พูนประสิทธิภาพและสร้างแรง
จูงใจในการปฏิบัติราชการเป็นนักกฎหมาย
ฝ่ายบริหาร
๑๐.โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิชา
นิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
๑๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้สอน
วิชากฎหมายมหาชน
๑๒.โครงการพัฒนาตำรานิติศาสตร์ด้าน
กฎหมายมหาชน

รายการ

หมายเหตุ ๒๕.๓

๓๖
-

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒๗,๔๗๔,๘๐๐

๒๔,๘๓๖,๙๓๓

๑๑,๒๒๑,๔๐๐

๑,๘๘๔,๐๔๐
-

๒,๙๐๕,๐๐๕

๑๗,๐๙๖,๔๐๔
๓๖

-

๗๘,๗๔๔,๕๒๐

๒๓๔,๓๘๐,๐๖๐

-

๑๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๙,๗๑๖,๙๕๘
๒๘,๐๐๐,๐๐๐

เพิ่ม

๑๓๓,๓๔๐,๕๐๒

๘,๗๖๔,๙๐๔

๕,๕๗๔,๕๐๐

๑,๓๕๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๒,๙๗๔,๙๐๐

๘,๔๖๑,๘๒๗

๑๔,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๗๖,๓๒๐,๑๐๓

๒,๖๕๗,๖๐๐
๑๑,๐๗๙,๒๕๐
๔๕๗,๔๑๗

๑๒

-

-

-

-

-

๒๖

-

-

๘๖

-

งบประมาณรายจ่าย
ลด

๑๐๑,๐๓๙,๕๕๘

๘,๓๓๑,๕๐๐

(๒,๖๖๙,๔๙๕

(๑,๓๕๐,๐๐๐

๖๘๔,๐๔๐

๘,๒๔๖,๕๐๐

๑๖,๓๗๕,๑๐๖

๑๓,๔๗๔,๘๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒,๔๒๔,๔๑๖

๘,๓๔๒,๔๐๐
๑๘,๖๓๗,๗๐๘
๒๗,๕๔๒,๕๘๓

คงเหลือ

๒๔

-

-)

-)

-

-

๑๐

-

-

๑๔

-

๑๓๓,๓๔๐,๕๐๒

๘,๗๖๔,๙๐๔

๕,๕๗๔,๕๐๐

๑,๓๕๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๒,๙๗๔,๙๐๐

๘,๔๖๑,๘๒๗

๑๔,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๗๖,๓๒๐,๑๐๓

๒,๖๕๗,๖๐๐
๑๑,๐๗๙,๒๕๐
๔๕๗,๔๑๗

๑๒

-

-

-

-

-

๒๖

-

-

๘๖

-

      เพิ่ม           (๑)

๐

ผูกพัน

๐

รายงานฐานะเงินนอกงบประมาณ (เงินกู้เพื่อการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ)
ตั้งแต่ต้นปี ถึง สิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

๐

๐

๒๑

-

๑๐

-

-

-

๓๐

-

-

๓๑

๕๐
-

๑๘,๒๖๙,๐๒๕

๘,๒๒๒,๙๐๐

๒,๑๓๙,๕๕๔

-

-

๑,๙๙๑,๐๐๐

๘๒๐,๖๔๖

๔๗,๖๐๐

๑๔๒,๑๗๓

๓,๒๑๘,๖๐๐

๑,๖๘๖,๕๕๐
-

๙๑

-

๙๐

-

-

-

๙๖

-

-

๕๕

๕๐
-

    คงเหลือ       (๓)

ปราณี ติรสมบูรณ์สิริ
(นางสาวปราณี ติรสมบูรณ์สิริ)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๘ ว
วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๐

(ลงชื่อ)

๑๑๕,๐๗๑,๔๗๖

๕๔๒,๐๐๔

๓,๔๓๔,๙๔๕

๑,๓๕๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๙๘๓,๙๐๐

๗,๖๔๑,๑๘๐

๑๓,๙๕๒,๔๐๐

๓๕๗,๘๒๗

๗๓,๑๐๑,๕๐๓

๒,๖๕๗,๖๐๐
๙,๓๙๒,๖๙๙
๔๕๗,๔๑๗

เงินประจำงวด
กันไว้เบิก
       เบิก         (๒)

๖๘

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
Annual Report ๒๐๐๖

๖๗๗
๐

๒. พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
คน

เรื่อง

ปริมาณ หน่วยนับ

๑. ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ชื่อผลผลิต

ผลผลิต

ตารางที่ ๑ ระบุผลผลิต กิจกรรมหลัก และความเชื่อมโยง
กิจกรรม

๒.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมาย
ภาครัฐ

๑.๑ การดำเนินงานร่างกฎหมายและ
ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ชื่อกิจกรรม

ตารางแสดงผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

๐

๖๗๗

ปริมาณ

คน

เรื่อง

หน่วยนับ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๙
Office of the Council of State

๑. สำนักอำนวยการ

หน่วยงานสนับสนุน

** หมายเหตุ หน่วยงานหลัก มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิต หรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลผลิตของหน่วยงาน ถือว่าเป็นหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบในการสร้างผลผลิต (Functional Cost Center)
*** หมายเหตุ หน่วยงานสนับสนุน มีหน้าที่ให้บริการกับหน่วยงานหลัก หรือทำงานสนับสนุน (Support Cost Center)

๗. สำนักหลักนิติบัญญัติ

๖. สำนักกฎหมายต่างประเทศ

๕. สำนักกฎหมายปกครอง

๔. สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน

๓. ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

๒. ฝ่ายร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย

๑. ผู้บริหาร

หน่วยงานหลัก

ตารางที่ ๒ กำหนดหน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

๗๐

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
Annual Report ๒๐๐๖

๓.๙๑๗
๗.๓๑๘
๓.๓๕๑

๔. สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน

๕. สำนักกฎหมายปกครอง

๖. สำนักกฎหมายต่างประเทศ

๗. สำนักหลักนิติบัญญัติ

รวมค่าใช้จ่าย

๑. สำนักอำนวยการ

หน่วยงานสนับสนุน

๔.๐๗๖

๓. ศูนย์ขอ้ มูลกฎหมายกลาง

๔.๕๔๙
๐.๑๒๕

สาธารณูปโภค

๑.๒๑๙
๑.๒๑๙

๐.๙๐๒
๐.๙๐๒
๔.๕๘๐

๑๖.๑๗๙
๑๖.๑๗๙
๗๖.๗๔๖

๕๒.๗๙๑ ๑๓๔.๑๑๗

๑๘.๓๐๐
๑๘.๓๐๐

๔.๗๕๔

๐.๓๕๖

๔.๓๙๙

๘.๕๐๔

๘.๐๒๕

๖.๖๗๙

๓.๕๕๗

๐.๘๘๐

๓.๗๔๕

๑.๓๔๓

๕.๓๔๔

๐.๗๙๕
๐.๗๙๕

๐.๔๗๔

๐.๑๗๓

๐.๓๔๓

๐.๕๖๗

๐.๔๖๔

๔๓.๗๘๕ ๗๖.๐๘๖ ๒.๔๐๓

๐.๑๖๐

๐.๐๔๗

๐.๓๐๖

๐.๓๖๔

๑.๒๖๐

๓๐.๗๗๕ ๑.๕๒๖

๕๑.๕๗๒ ๑๑๕.๘๑๗
๑.๓๐๕ ๘.๒๑๒

๓.๖๗๙
๐.๑๗๗

๖๐.๕๖๖
๖.๗๓๑

หน่วยงานหลัก

๒. ฝ่ายร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย

๑. ผู้บริหาร

รวม

ค่า

๑.๕๗๒

๐.๒๕๗
๐.๒๕๗

๐.๑๓๗

๐.๐๗๔

๐.๑๔๕

๐.๐๙๙

๐.๐๙๙

๐.๗๒๔

๑.๓๑๖
๐.๐๓๗

๐.๗๕๕

๐.๑๒๓
๐.๑๒๓

๐.๐๖๖

๐.๐๓๖

๐.๐๗๐

๐.๐๔๘

๐.๐๔๘

๐.๓๔๘

๐.๖๓๒
๐.๐๑๘

ค่ารักษา
ความ
ปลอดภัย

ค่าจ้าง
เหมา
ทำความ
สะอาด

ค่า
ตอบแทน ค่าใช้จ่าย
พนักงาน
อื่น
ราชการ

เงินเดือน
และ
ค่าจ้าง

หน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม

ค่าใช้จ่ายทางตรง

ตารางที่ ๓ ค่าใช้จ่ายกระจายเข้าหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ งวด ๑๒ เดือน (ต.ค.๔๘-ก.ย.๔๙)

รวม

รวม
ค่าใช้จา่ ย
ของแต่ละ
หน่วยงาน

๔.๓๗๒
๔.๓๗๒

๒.๓๒๗

๑.๒๖๙

๒.๔๖๘

๑.๖๙๒

๑.๖๙๒

๑๐.๐๗๘
๑๐.๐๗๘

๕.๓๗๐

๓.๖๑๙

๖.๔๔๑

๘.๖๔๓

๔.๐๕๖

๓๗.๕๕๗ ๒๖.๗๙๔ ๗๒.๐๒๓

๔.๕๓๒
๔.๕๓๒

๒.๓๖๖

๒.๐๖๗

๓.๔๑๗

๖.๒๓๗

๑.๗๕๒

๒๐๖.๑๔๐

๒๘.๓๗๘
๒๘.๓๗๘

๑๐.๑๒๔

๗.๑๗๖

๑๔.๙๔๖

๑๖.๖๖๙

๑๐.๗๓๔

๑๖.๑๘๕ ๑๒.๓๓๙ ๓๑.๙๙๘ ๑๐๘.๐๘๔

๓๓.๐๒๕ ๒๒.๔๒๓ ๖๑.๙๔๕ ๑๗๗.๗๖๒
๑.๐๐๓ ๐.๖๓๕ ๑.๘๑๗ ๑๐.๐๒๙

ค่าเสื่อม
ค่าใช้จ่าย ราคา
สินทรัพย์
อื่น

หน่วย:ล้านบาท(ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๑
Office of the Council of State

๑๐.๐๒๙

๑๐๘.๐๘๔

๑๐.๗๓๔

๑๖.๖๖๙

๑๔.๙๔๖
๗.๑๗๖

๑๐.๑๒๔

๑. ผู้บริหาร

๒. ฝ่ายร่างกฎหมายและ
ให้ความเห็นทางกฎหมาย

๓. ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

๔. สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน

๕. สำนักกฎหมายปกครอง

๖. สำนักกฎหมายต่างประเทศ

๗. สำนักหลักนิติบัญญัติ

หน่วยงานหลัก

ต้นทุนของ
หน่วยงานหลัก
(จากตาราง ๓)

๙.๒๑๘

๕.๘๖๖

๑๐.๖๑๕

๗.๕๔๒

๑๐.๐๕๖

๕๓.๖๓๑

๓.๐๗๓

ต้นทุน

๑๘.๘๐๙

๑๓.๕๘๘

๑๒๓.๓๐๔

๑๐.๙๐๑

๒.๖๑๖

๑๒.๗๔๐

๘.๘๔๑

สัดส่วน

๑.๖๖๕

ต้นทุน

๑๗.๙๕๘

สัดส่วน

รวมต้นทุนของ
หน่วยงานหลัก
หลังรับต้นทุนจาก
หน่วยงานสนับสนุน

๓.๐๑๒

๒.๑๔๐

๒.๘๕๔

๑๕.๒๒๐

๐.๘๗๒

ต้นทุน

สัดส่วน

สัดส่วน

ต้นทุน

หน่วยงานสนับสนุน ๒ หน่วยงานสนับสนุน ๓ หน่วยงานสนับสนุน ๔

หน่วยงานสนับสนุน (จากตาราง ๓)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง)

หน่วยงานสนับสนุน ๑

ตารางที่ ๔ แสดงการกระจายต้นทุนของหน่วยงานสนับสนุนเข้าหน่วยงานหลัก

๗๒ รายงานประจำปี ๒๕๔๙

Annual Report ๒๐๐๖

๑๐.๙๐๑
๑๒๓.๓๐๔
๑๓.๕๘๘
๑๘.๘๐๙
๑๗.๙๕๘
๘.๘๔๑
๑๒.๗๔๐
๒๐๖.๑๔๐

๒. ฝ่ายร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย

๓. ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

๔. สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน

๕. สำนักกฎหมายปกครอง

๖. สำนักกฎหมายต่างประเทศ

๗. สำนักหลักนิติบัญญัติ

รวมต้นทุนกิจกรรม

(จากตาราง ๔)

หน่วยงาน
หลัก

๑. ผู้บริหาร

หน่วยงานหลัก

๑๐๐.๐๐๐

๑๐๐.๐๐๐

๑๐๐.๐๐๐

๘๕.๖๖๘

๒๐๑.๘๘๒

๑๒.๗๔๐

๘.๘๔๑

๑๗.๙๕๘

๑๖.๑๑๓

๑๓.๕๘๘

๑๒๓.๓๐๔

๑๐๐.๐๐๐
๑๐๐.๐๐๐

๙.๓๓๙

ต้นทุน

๘๕.๖๖๘

สัดส่วน

กิจกรรม ๑
การดำเนินงานร่างกฎหมาย
และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ตารางที่ ๕ แสดงการปันส่วนต้นทุนของหน่วยงานหลักเข้าสู่กิจกรรม

๑๔.๓๓๒

๑๔.๓๓๒

สัดส่วน

๔.๒๕๘

๒.๖๙๖

๑.๕๖๒

ต้นทุน

กิจกรรม ๒
การเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั
นักกฎหมายภาครัฐ

กิจกรรม

สัดส่วน

ต้นทุน

กิจกรรม ๓

๒๐๖.๑๔๐

๑๒.๗๔๐

๘.๘๔๑

๑๗.๙๕๘

๑๘.๘๐๙

๑๓.๕๘๘

๑๒๓.๓๐๔

๑๐.๙๐๑

รวมต้นทุน
หน่วยงาน

หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๓
Office of the Council of State

๐.๓๐๓

ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย

๐.๐๐๐

๐ คน

หมายเหตุ : ผลผลิตที่ ๒ พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน ๑,๕๐๐ คน ซึ่งจะสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

๖๖๗ เรื่อง

จำนวนผลผลิต (หน่วยนับ)

๒๐๑.๘๘๒

๔.๒๕๘

๒๐๖.๑๔

ผลผลิตที่ ๒
พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

รวมต้นทุนผลผลิต

๒๐๑.๘๘๒

ผลผลิตที่ ๑
ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษา
ทางกฎหมาย

๔.๒๕๘

๒๐๖.๑๔

(จากตาราง ๕)

ต้นทุนกิจกรรม

ผลผลิตที่ ๓

หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง)

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ

๑. การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ชื่อกิจกรรม

ตารางที่ ๖ แสดงการเชื่อมโยงต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่ผลผลิต

๗๔

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
Annual Report ๒๐๐๖

ปริมาณ

๖๖๗

๐

ชื่อผลผลิต

๑. ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษา
ทางกฎหมาย

๒. พัฒนานักฎหมายภาครัฐ
คน

เรื่อง

หน่วยนับ

ผลผลิต

๔.๒๕๘

๒๐๑.๘๘๒

ต้นทุน
(ล้านบาท)

๐

๐.๓๐๓

ต้นทุนต่อหน่วย
(ล้านบาท)

๒.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพให้
กับนักกฎหมายภาครัฐ

๑.๑ การดำเนินงานร่าง
กฎหมาย และให้คำ
ปรึกษาทางกฎหมาย

ชื่อกิจกรรม

รายงานสรุปผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

๐

๖๖๗

ปริมาณ

คน

เรื่อง

หน่วยนับ

กิจกรรม

๔.๒๕๘

๒๐๑.๘๘๒

ต้นทุน
(ล้านบาท)

๐

๐.๓๐๓

ต้นทุนต่อหน่วย
(ล้านบาท)

หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๕
Office of the Council of State

๒๕๔๙
๗๖ รายงานประจำปี
Annual Report ๒๐๐๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๙

		  
			
(หน่วย : บาท) อัตราย่อส่วน
			
๒๕๔๙
ตามแนวดิ่ง
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณประจำและงบกลาง
๑๘๔,๒๐๔,๑๖๖.๐๗ ๗๘.๙๖ %
		 รายได้จากงบประมาณลงทุน
๑๔,๐๖๓,๔๙๐.๐๐
๖.๐๓ %
		 รายได้จากงบประมาณงบเงินอุดหนุน
๘,๐๑๘.๑๓
๐.๐๑ %
		 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
๘๒,๖๖๖.๕๐
๐.๐๔ %
			 รวมรายได้ของรัฐบาล				 ๑๙๘,๓๖๘,๓๔๐.๗๐	    ๘๕.๐๓ %
รายได้จากแหล่งอื่น
		 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
๑๙,๘๑๖.๗๘
๐.๐๑ %
		 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	 ๖,๓๑๖.๗๘ 	
๐.๐๐ %
		 รายได้อื่น
๑,๓๑๕.๘๓
๐.๐๐ %
		 รายได้เงินนอกงบประมาณ
๒๔,๗๕๒,๓๓๑.๙๕
๑๐.๖๑ %
		 รายได้ ปรับเงินฝากคลัง
๗,๓๑๕,๙๕๒.๑๙
๓.๑๔ %
		 รายได้โอนระหว่างหน่วยงาน (ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย เบิกหักผลักส่ง)        ๒,๘๓๓,๘๙๓.๕๕	           ๑.๒๑ %
		   รวมรายได้จากแหล่งอื่น                                ๓๔,๙๒๙,๖๒๗.๐๘         ๑๔.๙๗ %
รวมรายได้จากการดำเนินงาน                                          ๒๓๓,๒๙๗,๙๖๗.๗๘       ๑๐๐.๐๐ %

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๗
Office of the Council of State

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๙
			
(หน่วย : บาท)
อัตราย่อส่วน
			   ๒๕๔๙	   ตามแนวดิ่ง
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 	
๙๗,๖๑๗,๔๐๗.๙๗
๔๑.๘๔ %
ค่าบำเหน็จบำนาญ
๕,๓๗๑,๕๖๒.๖๐
๒.๓๐ %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
๖,๘๘๗,๐๙๕.๕๐
๒.๙๕ %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 ๒,๒๒๒,๘๘๒.๐๐
๐.๙๕ %
ค่าวัสดุและใช้สอย
๗๘,๐๒๘,๐๑๗.๖๖
๓๓.๔๕ %
ค่าสาธารณูปโภค
๕,๖๑๘,๓๕๗.๘๙
๒.๔๑ %
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
๒๘,๒๐๓,๕๗๒.๗๔
๑๒.๐๙ %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 ๒๖,๗๐๐,๖๕๖.๔๘
๑๑.๔๔ %
		 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                     ๒๕๐,๖๔๙,๕๕๒.๘๔      ๑๐๗.๔๔ %
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
- ๑๗,๓๕๑,๕๘๕.๐๖	 - ๗.๔๔ %
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
		 พักค่าใช้จ่าย
๑๕,๐๐๐.๐๐
๐.๐๑%
		 รวมรายการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
๑๕,๐๐๐.๐๐
๐.๐๑ %
รายได้ สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการรายได้แผ่นดิน                  - ๑๗,๓๖๖,๕๘๕.๐๖         - ๗.๔๔ %

๗๘ รายงานประจำปี ๒๕๔๙

Annual Report ๒๐๐๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๙

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน
		 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
๒๓๖,๕๖๗.๐๐
		 รายได้อื่น
๔๓๕,๗๒๓.๔๘
		 รายได้แผ่นดินที่เบิกหักผลักส่งผ่าน GFMIS                      ๘๖,๔๘๖.๐๐
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
๗๕๘,๗๗๖.๔๘
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
- ๑,๘๙๘,๐๗๒.๒๓
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย (รายได้แผ่นดิน)
- ๑,๑๓๙,๒๙๕.๗๕
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการรายได้แผ่นดิน
- ๑๗,๓๖,๕๘๕
		 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
- ๑๘,๕๐๕,๘๘๐.๘๑

๐.๑๐ %
๐.๑๙ %
๐.๐๔ %
๐.๓๓ %
๐.๘๑ %
๐.๔๙ %
๐-๗.๔%
-๗.๙๓%

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๙
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สินทรัพย์

๘๐

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
Annual Report ๒๐๐๖

หนี้สินเเละทุน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘๑
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รายได้

๒๕๔๙
๘๒ รายงานประจำปี
Annual Report ๒๐๐๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘๓
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การประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อพิจารณาเรื่องความหมายของคําว่า   ผู้ดํารงตําเเหน่งทางการเมือง”
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙
ณ  ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๘๔

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
Annual Report ๒๐๐๖

ส่วนที่ ๔
ผลการดําเนินงานด้านการจัดทํากฎหมาย
เเละให้ความเห็นทางกฎหมาย
ผลการดำเนินงานในภาพรวมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ตุลาคม ๒๕๔๘ - กันยายน ๒๕๔๙)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับเรื่องจากคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆ มาดำเนินการรวมทัง้ สิน้ ๘๑๘
เรือ่ ง แบ่งออกเป็นงานจัดทำกฎหมาย ๕๘๑ เรือ่ ง  (ร่างพระราชบัญญัติ ๘๑ เรือ่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกา ๒๒๓ เรื่อง
ร่างกฎกระทรวง ๒๕๑ เรื่อง ร่างประกาศ ๑๙ เรื่อง และร่างระเบียบ ๗ เรื่อง) งานให้ความเห็นทางกฎหมาย ๒๒๘
เรื่อง และงานแปลกฎหมาย ๙ เรื่อง โดยหน่วยงานที่ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณามาก
ที่สุด ๔ ลำดับแรก คือ สำนักนายกรัฐมนตรี (๑๓๘ เรื่อง) กระทรวงมหาดไทย (๑๓๔ เรื่อง)กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยงานละ  ๙๗ เรื่อง)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น
๖๗๘ เรื่อง แบ่งออกเป็นงานจัดทำกฎหมาย ๔๒๑ เรื่อง (ร่างพระราชบัญญัติ ๓๒ เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกา
๑๖๖ เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ๑๘๙ เรื่อง ร่างประกาศ ๒๔ เรื่อง และ ร่างระเบียบ ๑๐ เรื่อง)  งานให้ความเห็นทาง
กฎหมาย ๒๕๐ เรื่อง และงานแปลกฎหมาย ๗ เรื่อง

สถิติเรื่องรับ/เรื่องเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘๕
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ร่างกฎหมายที่ได้รับมาเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
(จำแนกตามประเภท)

ร่างกฎหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
(จำแนกตามประเภท)

๘๖

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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เรื่องรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
(จําเเนกตามหน่วยงานผู้รับบริการ)

เรื่องเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
(จําเเนกตามหน่วยงานผู้รับบริการ)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘๗
Office of the Council of State

การสัมนาเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกับการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ณ ห้องประชุมบุญสิริ
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

๘๘

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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เรื่องรับพิจารณา
ลำดับที่ 		
			
พระราชบัญญัติ
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
       ๑

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ....

๒

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ....

๓

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

ร่างพระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 		

๕

ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....		

๖

ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗
		
๘

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มโทษผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา
เสพยาเสพติดให้โทษ หรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท)
ร่างพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙
		

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....		
(กำหนดให้ตุลาการศาลปกครองอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว) 		

๑๐
		
		
		

ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๑๑

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ....

๑๒

ร่างพระราชบัญญัตเิ วนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องทีแ่ ขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๑๓
		
๑๔
๑๕
		

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการข้าว 	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐาน
ปลอมหนังสือเดินทาง)

๑๖

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....		

๑๗

ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....					

๑๘

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....		

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘๙
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
			
พระราชบัญญัติ
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๙

ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....				

๒๐

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ....

๒๑
		

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ และร่าง
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันการกระทำบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑ พ.ศ. ....		

๒๒
		

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปใช้ประโยชน์ชั่วคราว)

      ๒๓
		

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การร่วมสอบสวนในสำนวนชันสูตรพลิกศพ)					

๒๔

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....		

๒๕

ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการปฏิบตั ติ อ่ อากาศยานทีก่ ระทำผิดกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๖

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๘๓ พ.ศ. ....

๒๗

ร่างพระราชบัญญัตยิ กเลิกพระราชบัญญัตกิ ารประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ....

๒๘

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....						

๒๙
		
๓๐

ร่างพระราชบัญญัตยิ กเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๒ พ.ศ. ....

๓๑
		

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๕๑๕  พ.ศ. ....										

๓๒
		

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์
พุทธศักราช ๒๕๑๕  พ.ศ. ....											

๓๓

ร่างพระราชบัญญัตกิ ารส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๔

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....						

๓๕
		
๓๖

๙๐

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม 	
พุทธศักราช ๒๕๑๕  พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....									
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....						

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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ลำดับที่ 		
			
พระราชบัญญัติ
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๓๗

ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....		

๓๘

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ....					

๓๙

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การค้าที่ดิน)		

๔๐
		

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๔๘๖ พ.ศ. ....									

๔๑

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....					

๔๒

ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระราชกำหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๓

ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ....		

๔๔

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๕

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....			

๔๖

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....			

๔๗
		
		

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง)

๔๘

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....					

๔๙

ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ....

๕๐
		

ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตามแผนพัฒนา
กฎหมายแห่งชาติ)										

๕๑

ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....

๕๒

ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....					

๕๓

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๔

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ....						

๕๕

ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....						

๕๖

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....		

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙๑
Office of the Council of State

๕๗
		

ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....								

๕๘

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....					

๕๙

ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....				

๖๐

ร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....							

๖๑
		

ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขยายบทเฉพาะกาลระยะเวลาการชันสูตรพลิกศพ)

๖๒

ร่างพระราชบัญญัติกำลังสำรองแห่งชาติ พ.ศ. ....

๖๓

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๔

ร่างพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๕

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๖

ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....

๖๗

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๘

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๙
		

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ....								

๗๐

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

๗๑

ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗๒

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....

๗๓

ร่างพระราชบัญญัติสุวรรณภูมิมหานคร พ.ศ. ....

๗๔

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗๕

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 	

๗๖

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

๗๗

ร่างพระราชบัญญัติการจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ....

๒๕๔๙
๙๒ รายงานประจำปี
Annual Report 2006

๗๘

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ....

๗๙

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ....

๘๐

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ....

๘๑

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ....

๘๒

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ....

๘๓

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....

				

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙๓
Office of the Council of State

เรื่องรับพิจารณา
ลำดับที่ 		
			
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙

๙๔

      ๑
 		
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ยม ป่าแม่ต๋ำ และป่าแม่ร่องขุย ในท้องที่ตำบลปง
ตำบลควร ตำบลขุนควร อำเภอปง ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลหนองหล่ม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้
และตำบลสระ ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง)

๒
		

รางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล		
เชื่อมระหวางซอยอุดมสุข ๒๘ กับซอยอุดมสุข ๔๒ พ.ศ. ....

๓
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล
สายเชื่อมระหว่างซอยสุขุมวิท ๖๖ กับซอยสุขุมวิท ๖๖/๑ และซอยสุขุมวิท ๖๔ พ.ศ. ....

๔
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับใช้ท้องที่อำเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา)

๕
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องทีอ่ ำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำลำจังหัน)

๖
 		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... (โครงการคลองข้างใน)

๗
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอเมืองแพร่                                     
และอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พ.ศ. .... (โครงการแม่ถาง)

๘
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน)

๙
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับให้ทอ้ งทีอ่ ำเภออำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท)

๑๐
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล     
สายเชื่อมระหว่างถนนประชาชื่นกับซอยหมู่บ้านซีเมนต์ไทย พ.ศ. ....

๑๑
  	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอแม่วาง  
อำเภอสันป่าตอง กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง)

๑๒
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องทีอ่ ำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำหนองควายตก)

๑๓
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอแม่ยาย
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... (โครงการฝายแม่สาว)

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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ลำดับที่ 		
			
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๔
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่กิ่งอำเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พ.ศ. .... (โครงการฝายวังปาน)

๑๕
	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน พ.ศ. .... (โครงการฝายกิ่วมื่น)

๑๖
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำปาด และป่าภูสอยดาวในท้องที่ตำบลม่วงเจ็ด ตำบล
บ้านโคก ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก ตำบลห้วยมุน่   อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ตำบลบ่อภาค
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว)

     ๑๗

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๔๑ แห่ง

๑๘
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาการมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนสิ้นสภาพ             
การเป็นลูกจ้าง พ.ศ. ....

๑๙
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง   
จังหวัดแพร่ พ.ศ. ....

๒๐

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารกิจการระบบขนส่งมวลชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๒๑
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน ในท้องทีต่ ำบลบางกร่าง ตำบลบางศรีเมือง
และตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....

๒๒
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าฮาลาและป่าบาลา ในท้องที่ตำบลกาหลง
ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ และตำบลสุคิริน ตำบลมาโมง
ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ....

๒๓
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๔
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงเทศบาลสาย
ซอยรามอินทรา ๑๔ พ.ศ. ....

๒๕
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล      
สายเชื่อมระหว่างถนนเกษตร-นวมินทร์ กับถนนนาคนิวาส พ.ศ. ...

๒๖
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ในท้องที่ตำบลสามเรือน ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี และตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙๕
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
			
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๒๗
		

๙๖

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพทีด่ นิ อันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้รว่ มกัน
ในท้องที่ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ....

๒๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....

๒๙

ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....

๓๐
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายเชื่อม    
ระหว่างถนนกรุงเทพกรีฑากับซอยรามคำแหง ๑๑๐ พ.ศ. ....

๓๑
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงเทศบาลสายเชื่อม    
ระหว่างซอยลาดพร้าว ๔๘ กับถนนสุทธิสารวินิจฉัย พ.ศ. ....

๓๒
	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงเทศบาล
สายอ่อนนุช ๗๐ พ.ศ. ....

๓๓
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงเทศบาลสายเชื่อม     
ระหว่างซอยรามอินทรา ๓๙ กับถนนสุขาภิบาล ๕ พ.ศ. ....

๓๔
 		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลในเมือง ตำบลชุมเห็ด
และตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ....

๓๕
		
 	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔
สายสีคิ้ว - อุบลราชธานี ตอนบ้านศรีไคตก-บ้านชัยอุดม และเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมาย ๒๔
สายสีคิ้ว - อุบลราชธานี ตอนทางเลี่ยงเมืองบ้านนาส่วง พ.ศ. ....

๓๖
		
	  	
	  	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๓๕๑ สายแยกทางของกรุงเทพมหานครควบคุม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) - บรรจบทางหลวงพิเศษ	 
หมายเลข ๙ (คันนายาว) ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๒ (บึงกุม่ ) - บรรจบทางหลวงพิเศษ 	  
หมายเลข ๙ (คันนายาว) พ.ศ. ....

๓๗
		
		
		 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางปรอก
ตำบลคูบางหลวง ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลคลองพระอุดม และตำบลบาลคูวัด อำเภอ     
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และตำบลละหาร ตำบลบางบัวทอง ตำบลอ้อมเกร็ด และตำบลโสนลอย          
อำเภอบางบัวทอง และตำบลคลองข่อย และตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....

๓๘
	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....								

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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ลำดับที่ 		
			
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๓๙
    		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสระขุด ตำบลเมืองบัว ตำบลไพรขลา
ตำบลชุมพลบุรี ตำบลหนองไผ่ ตำบลกระเบื้อง ตำบลศรีณรงค์ ตำบลยะวีก และตำบลหนองเรือ
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.  ....

๔๐

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๑

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๒

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๓

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีธรุ กิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๔

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๕

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๖

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๔๗
		
		
		
๔๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน อินดอร์เกมส์
ครั้งที่ ๑ และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการที่บริจาคสินค้าหรือให้บริการ โดยไม่คิดมูลค่า    
แก่คณะกรรมการจัดการแข่นขันกีฬาเอเชี่ยนอินเดอร์เกมส์ครั้งที่ ๑)
ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ....

๔๙
		
		
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาใหญ่ ในท้องที่ตำบลช้างให้ตก ตำบลทรายขาว       
ตำบลนาประดู่ ตำบลทุง่ พลา ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ป่าเทือกเขาสันกาลาคีรี
ในท้องทีต่ ำบลบ้านโหนด ตำบลเปียน ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และป่าเขาใหญ่
ในท้องที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา และตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว)

๕๐
 		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงเทศบาลสาย   
ซอยอินทามระ ๑๒ และเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างซอยอินทามระ ๔      		
กับซอยอินทามระ ๑๒ บรรจบซอยอินทามระ ๑๔ พ.ศ. ....

๕๑
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล
สายเชื่อมระหว่างถนนรัชดาภิเษกกับซอยซีเมนต์ไทย พ.ศ. ....

๕๒
	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล
สายเชื่อมระหว่างซอยพัฒนาการ ๒๐ กับซอยพานิชย์อนันต์ พ.ศ. ....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙๗
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
			
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๕๓
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล
สายเชื่อมระหว่างซอยสุขุมวิท ๙๓ กับซอยสุขุมวิท ๑๐๑ พ.ศ. ....

๕๔
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเหมืองง่า ตำบลต้นธง
ตำบลในเมือง และตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ. ....

๕๕
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงเทศบาลสายซอย    
ผู้ใหญ่เอิบ พ.ศ. ....

๕๖
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตาม   
มาตรฐาน พ.ศ. ....

๕๗

ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๘
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน  ในท้องทีต่ ำบลโคกเคียน  และตำบลลำภู
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ....

๕๙

๙๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๐
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ....

๖๑
   		
	   	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร  และกรรมการที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เเต่งตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

๖๒
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันใน   
ท้องที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ....

๖๓
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองแทน ตำบล
เกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต และตำบลท่าตะเกียบ
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....

๖๔
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
สายกรุงเทพมหานคร-สะเดา (คลองพรวน) ที่บ้านคันคลอง พ.ศ. ....

๖๕
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
สายกรุงเทพมหานคร-สะเดา (คลองพรวน) ที่บ้านควนดินสอ พ.ศ. ....

๖๖
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลรอบเวียง ตำบลท่าสาย    
และตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ....

รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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ลำดับที่ 		
			
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๖๗
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๘
		
 		
 		

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้
จากการขยายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการ
โดยนำเงินได้ดังกล่าวไปซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน)

๖๙
		
		
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเงินได้ที่จ่าย
เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือรายจ่ายในการก่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่ง
ทรัพย์สินตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง
กับการดำเนินธุรกิจหลักของกิจการ)								

๗๐

ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ พ.ศ. ....

๗๑
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล
สายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล ๕ กับถนนเพิ่มสิน พ.ศ. ....

๗๒
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงเทศบาลสายซอย
ลาดพร้าว ๖๔ พ.ศ. ...

๗๓
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงเทศบาลสายซอย
รามคำแหง ๒๑ พ.ศ. ...

๗๔
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล
สายเชื่อมระหว่างถนนสวนสยามกับถนนวงแหวนรอบนอก พ.ศ. ....

๗๕
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ในท้องที่ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ....

๗๖
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ยกเว้นภาษีอากรให้แก่บุคคลตามสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่หน่วยงานอื่นใด
ของประเทศไทยได้ทำไว้กับหน่วยงานของต่างประเทศ)

๗๗
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานใน            
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙๙
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
			
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๗๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา อักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบัน
		
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗๙
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอเมือง   
พัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๘๐
 	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 		
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๘๑
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๘๒
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา)

๘๓
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 		
และอุตสาหกรรมสัตว์นำ้ มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๔
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาล
ตำบลดงเจน กิ่งอำเภอภูกามยาว อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. ....

๘๕
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลบางแห่งในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ....

๘๖
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสาละวิน ในท้องที่ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง    
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ....								

๘๗
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ป่าดอยผาเมือง ในท้องทีต่ ำบลเวียงตาล ตำบลแม่สนั
อำเภอห้างฉัตร และตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง พ.ศ. ....

๘๘
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเขาดิน ตำบลบางผึ้ง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลบางหัก อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....

๘๙
	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน เพือ่ ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔
สายปากเกร็ด-นครราชสีมา ที่บ้านนาน้อย พ.ศ. ....

๙๐
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ....

๙๑
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๔๙
๑๐๐ รายงานประจำปี
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ลำดับที่ 		
			
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๙๒
 		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำ    		
ปีพ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องทีส่ ำหรับ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ....

๙๓
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพทีด่ นิ อันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้รว่ มกัน	 
ในท้องที่ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ....

๙๔
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวง หมายเลข
๔๐๕๗ สายตากใบ-บูเก๊ะตา (เขตแดน) ตอนบ้านบูเก๊ะตา-บ้านบาโอ๊ะ พ.ศ. ....

๙๕
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขตเลือกตั้งที่ ๑
จังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ....

๙๖
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายเชื่อม   
ระหว่างถนนประดิษฐ์มนูธรรมกับซอยลาดพร้าว ๙๔ พ.ศ. ....

๙๗
 	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล 		
สายเชื่อมระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๙ กับถนนสิรินธร พ.ศ. ....

๙๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. ...

๙๙

ร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๑๐๐
		
	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืนเพือ่ ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
สายกรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ที่ทางแยกต่างระดับรังสิต และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 			
สายรังสิต-นครนายก ที่ทางแยกต่างระดับรังสิต พ.ศ. ....

๑๐๑
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน   
ในท้องที่ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ....

๑๐๒
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลแก่น อำเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา พ.ศ. ....

๑๐๓
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลตาคลี ตำบลหนองหม้อ ตำบลสร้อยทอง
ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๐๔
๑๐๕
		
	 	
	 	
	  	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ไม้ขีดไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลบ้านพริก ตำบลอาษา ตำบลทองหลาง  ตำบลบางอ้อ
อำเภอบ้านนา ตำบลโพธิ์แทน ตำบลบางปลากด ตำบลทรายมูล ตำบลคลองใหญ่ ตำบลองครักษ์
ตำบลบึงศาล ตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางลูกเสือ ตำบลศรีษะกระบือ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอ	   	 
องครักษ์ ตำบลท่าช้าง ตำบลวังกระโจม ตำบลดงละคร ตำบลดอน  ตำบลศรีจฬุ า อำเภอเมืองนครนายกและ 	  
ตำบลเกาะโพธิ์ ตำบลปากพลี ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐๑
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๐๖
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลบัวปากท่า ตำบลบางหลวง ตำบลนิลเพชร
ตำบลหินมูล ตำบลไทรงาม ตำบลไผ่หูช้าง ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน ตำบลห้วยด้วน
อำเภอดอนตูม  และตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๑๐๗
		
		
   		
 		
		
		
 		
 	 	
		
		
 		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลข้าวเม่า ตำบลหนองไม้ซุง ตำบลโพสาวหาญ
ตำบลสามบัณฑิต ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทยั ตำบลสระโสม อำเภอภาชี ตำบลลาดงา ตำบลบ้านแถว
ตำบลบางนมโค ตำบลสามกอ ตำบลบ้านหลวง ตำบลมารวิชัย ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา 	
ตำบลคลองสระบัว ตำบลท่าวาสุกรี ตำบลบ้านป้อม ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
ตำบลสะพานไทย ตำบลมหาพราหมณ์ ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล ตำบลหันตะเภา ตำบลสนับทึบ
ตำบลลำตาสา ตำบลชะแมน ตำบลข้าวงาม ตำบลวังจุฬา ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย ตำบลบ้านกลึง
ตำบลหน้าไม้ ตำบลแคออก ตำบลบางยี่โท ตำบลราชคราม ตำบลกกแก้วบูรพา ตำบลไม้ตรา
ตำบลช้างใหญ่ ตำบลโพแตง ตำบลเชียงรากน้อย ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร ตำบลตลาดเกรียบ
ตำบลบ้านหว้า ตำบลบ้านโพ ตำบลบ้านพลับ ตำบลเกาะเกิด ตำบลบางกระสั้น ตำบลเชียงรากน้อย    
อำเภอบางปะอิน และตำบลคู้สอด ตำบลลาดบัวหลวง ตำบลหลักชัย ตำบลพระยาบันลือ ตำบล
คลองพระยาบันลือ ตำบลสิงหนาท ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๐๘
	 	
		
		
		
 	 	
 		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลดอนเกาะกา ตำบลโยธะกา ตำบลสิงโตทอง
ตำบลบางขนาก ตำบลบึงน้ำรักษ์ ตำบลโพรงอากาศ ตำบลศาลาแดง ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอ
บางน้ำเปรี้ยว ตำบลบางโรง กิ่งอำเภอคลองเขื่อน อำเภอบางคล้า ตำบลคลองนครเนื่องเขต ตำบล
บางแก้ว ตำบลท่าไข่ ตำบลหนามแดง ตำบลบางขวัญ ตำบลวังตะเคียน ตำบลบางเตย ตำบลคลองแปรง   
ตำบลหน้าเมือง ตำบลโสธร ตำบลบางกะไห ตำบลบางพระ ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ตำบลท่าทองหลาง ตำบลบางสวน ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า และตำบลเกาะไร่ ตำบลเทพราช 		
ตำบลคลองประเวศ ตำบลดอนทราย ตำบลแสนภูดาษ ตำบลหนองตีนนก ตำบลสิบเอ็ดศอก    		   
ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๐๙
		
 	 	
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลนพรัตน์ ตำบลศาลาครุ ตำบลบึงกาสาม
ตำบลบึงชำอ้อ ตำบลหนองสามวัง ตำบลบึงบา ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ ตำบลคลองเจ็ด
ตำบลคลองหก ตำบลคลองห้า ตำบลคลองสาม ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ตำบลบึงน้ำรักษ์ 	  
ตำบลบึงสนัน่ อำเภอธัญบุรี และตำบลบึงคำพร้อม ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๑๐

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๑
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมสายไฟฟ้าแรงดันสูงหุม้ ด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลนี
สำหรับแรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนดตัง้ แต่ ๖๐ กิโลโวลต์ ถึง ๑๑๕ กิโลโวลต์ตอ้ งเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๒๕๔๙
๑๐๒ รายงานประจำปี
Annual Report 2006

ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๑๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน   
		
ในท้องที่ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พ.ศ. ....
๑๑๓
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายเชื่อม   
ระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์ กับถนนพุทธมณฑลสาย ๔ พ.ศ. ....

๑๑๔
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่  
เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....								

๑๑๕
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายเชื่อม   
ระหว่างซอยรามคำแหง ๒๔ กับซอยรามคำแหง ๑๒ พ.ศ. ....

๑๑๖
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน เพือ่ ขยายทางหลวงเทศบาลสายซอยชิน    
เขต ๒ พ.ศ. ....

๑๑๗
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงเทศบาล
สายแจ้งวัฒนะ ๑๔ พ.ศ. ....								

๑๑๘
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายเชื่อม    
ระหว่างสตรีวิทยา ๒ กับซอยเสมอดามาพงศ์ พ.ศ. ....

๑๑๙
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน   
ในท้องที่ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....

๑๒๐
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน   
ในท้องที่ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ....

  	 ๑๒๑
 		

ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดเทพลีลา ในท้องที่แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
และแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้แก่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๑๒๒
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ      
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๓
   		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลูกจ้างตามมาตรา ๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....			

๑๒๔
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนขึน้ ในจังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร
จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพิจิตร
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร และจังหวัดระนอง พ.ศ. ....

๑๒๕

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐๓
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๒๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนโรงพยาบาลชลประทาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		
กระทรวงสาธารณสุข  ไปเป็นโรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
		
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....
๑๒๗
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินเรนทร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....
และขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

๑๒๘
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน เพือ่ ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓
สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (สามแยกกระจับ) - เจดีย์สามองค์ที่บ้านท่าน้ำตื้น พ.ศ. ....

๑๒๙
		
 		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน ในท้องทีต่ ำบลสันติสขุ กิง่ อำเภอดอยหล่อ
ตำบลยางคราม ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง ตำบลท่าวังพร้าว ตำบลทุ่งสะโตก 		
ตำบลบ้านแม และตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....

๑๓๐
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลแม่ปะ
และตำบลท่าสายลวด  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. ....

๑๓๑
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูล้อมข้าว ป่าภูเพ็ก ป่าดงภูพาน และป่าดงภูสีฐาน
บางส่วน ในท้องที่ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติภูผายล)

๑๓๒
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลละงู และตำบลปากน้ำ
อำเภอละงู จังหวัดสตูล พ.ศ. ....

๑๓๓
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล
สายเชื่อมระหว่างซอยประดิพัทธ์ ๑๗ กับถนนกำแพงเพชร พ.ศ. ....

๑๓๔
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล   
บริเวณเพลิงไหม้ริมคลองมหานาค พ.ศ. ....

 	 ๑๓๕
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน   
ในท้องที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ....

๑๓๖
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงเทศบาลสายเชื่อม    
ระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนสุขาภิบาล ๑ และซอยถนนพัฒนาการ พ.ศ. ....

๑๓๗
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน เพือ่ สร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑
สายสีคิ้ว - เชียงคาน ตอนทางเลี่ยงเมืองภูเขียว พ.ศ. ....

๑๓๘
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน    
โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ....

๑๐๔ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๓๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. .... (การขอพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้อง   
		
ราชทัณฑ์เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
๑๔๐

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดเกาะสมุย พ.ศ. ....

๑๔๑
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญา    
ในศาลแขวงมาใช้ในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ บังคับสำหรับคดีทเ่ี กิดขึน้ ในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๔๒
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดกระบี่
ศาลจังหวัดชัยนาท ศาลจังหวัดชุมพร ศาลจังหวัดตาก ศาลจังหวัดนครนายก ศาลจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์  
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ศาลจังหวัดพังงา ศาลจังหวัดพะเยา ศาลจังหวัดพิจติ ร ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ศาลจังหวัดยโสธร  และศาลจังหวัดระนอง พ.ศ. ....

๑๔๓
 	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 	
เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ. ....

๑๔๔
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน ในท้องทีต่ ำบลร้องวัวแดง ตำบลออนใต้
ตำบลแช่ช้าง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลห้วยยาบ ตำบลบ้านธิ
อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน พ.ศ. ....								

๑๔๕
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงเทศบาล สายถนน
พระยาสุเรนทร์ พ.ศ. ....								

๑๔๖
		
		 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล     
ในท้องทีแ่ ขวงลำปลาทิว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และตำบลศีรษะจระเข้นอ้ ย
กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....								

๑๔๗
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายเชื่อม  
ระหว่างถนนพัฒนาการกับถนนสุขุมวิท ๑๐๓ พ.ศ. ....

๑๔๘
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงเทศบาลสายเชื่อม   
ระหว่างถนนเจ้าคุณทหารกับถนนฉลองกรุง  และเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหว่าง
สายเชื่อมดังกล่าวกับหมู่บ้านโกลเด้นเพลส พ.ศ. ....

๑๔๙

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเตาไมโครเวฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๑๕๐

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเทียนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๑๕๑
		

ร่างพระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง 	 
กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐๕
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๕๒ ร่างพระราชกฤษฎีการับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สำนักงานคณะกรรมการ
		
การอาชีวศึกษาเข้าสมทบในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ....
๑๕๓
 		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกายอุปกรณ์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....

 	 ๑๕๔
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดสิทธิในการรับเงินประจำ
ตำแหน่ง ทั้งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)

๑๕๕
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓-๑๐ : เคเบิล	   
ภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม
ติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๑๕๖
  		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓-๒๐ : เคเบิล
ภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม
แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๑๕๗

ร่างพระราชกฤษฎีกาการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๑๕๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา								

๑๕๙
		
		
๑๖๐

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มี
อิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์  หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด  สำหรับการใช้งานแบบพกพา
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ....

๑๖๑
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางโฉลง
และตำบลบางปลา  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๑๖๒
  		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ในท้องที่ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๑๖๓
   		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ในท้องที่ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ....

๑๖๔
  		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
สายกรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) รวมทางยกระดับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ - รังสิต  
ที่บ้านแพะโคก พ.ศ. ....								

๒๕๔๙
๑๐๖ รายงานประจำปี
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ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๖๕ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัด   
		
สมุทรปราการ พ.ศ. ....								
 	 ๑๖๖
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ
เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน เขตสัมพันธวงศ์
เขตบางรัก เขตสาทร และเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๑๖๗
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ และเขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....								

๑๖๘
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ในท้องที่ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ....

๑๖๙
 		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ในท้องที่ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....

๑๗๐
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์  	   
ป้องกันกระแสเกินต้องเป็นตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๑๗๑
		
 		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนอำนาจหน้าที่การกำกับ ดูแล
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยจากนายกรัฐมนตรี  
ไปเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

๑๗๒
		
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนภารกิจเกีย่ วกับ	    
โครงการโขง ชี มูล ของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ	  
สิ่งแวดล้อมให้แก่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๑๗๓
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภท   
เชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....								

๑๗๔
		
		
 		

ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันใน  	 
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร ในท้องที่ตำบลโคกขาม 	  
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐๗
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๗๕
  	 	
 	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันใน
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในท้องที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง  	
จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

๑๗๖
 		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังจันทร์ และตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา
จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....								

 	 ๑๗๗ 	 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก และตำบลนาโบสถ์
  		
กิง่ อำเภอวังเจ้า อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....		
๑๗๘ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลแม่สลิด ตำบลสมอโดน อำเภอบ้านตาก และตำบลน้ำรึม
	  		ตำบลไม้งามตำบลโป่งแดง ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....
๑๗๙
 		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่กุ และตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....								

๑๘๐ 	 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลท้องฟ้า ตำบลทุง่ กระเชาะ อำเภอบ้านตาก และตำบล  
		
หนองบัวเหนือ ตำบลป่ามะม่วง ตำบลแม่ทอ้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....
๑๘๑
	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลอกระบัตร ตำบลสามเงา และตำบลวังหมัน
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๘๒
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลลุกกลางทุ่ง และตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก 	 
จังหวัดตาก  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....								

๑๘๓
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านหนุน และตำบลทุ่งน้าว
อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๘๔
	 	
	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านหนุน ตำบลห้วยหม้าย
ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง ตำบลทุ่งแค้ว ตำบลวังหลวง ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่
และตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๘๕ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำเลา ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง และ
 	 		ตำบลห้วยม้า ตำบลน้ำชำ ตำบลบ้านถิน่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....
๑๘๖
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสวนเขื่อน และตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....								

๑๘๗
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  
ในท้องที่ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....

๒๕๔๙
๑๐๘ รายงานประจำปี
Annual Report 2006

ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
 	 ๑๘๘ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตาม
		
มาตรฐาน พ.ศ. ....								
๑๘๙
	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ทราย และตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....								

๑๙๐
	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่จั๋วะ ตำบลเด่นชัย และตำบลห้วยไร่
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๙๑
	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....								

๑๙๒
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ และตำบลบ้านกวาง
ตำบลบ้านเหล่า ตำบลดอนมูล ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๙๓
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลแม่เกิง๋ ตำบลวังชิน้ และตำบลแม่พงุ อำเภอวังชิน้
จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....								

๑๙๔
 	 	

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลร้องกวาง ตำบลร้องเข็ม  และตำบลน้ำเลา
อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....							

๑๙๕
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น  และตำบลแม่จั๋วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๙๖
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....								

๑๙๗
  		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียงตาล ตำบลแม่สัน ตำบลเมืองยาว อำเภอ
ห้างฉัตร และตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๙๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๑๙๙
 		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน    
ในท้องที่ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ....

๒๐๐
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ และตำบลรัตภูมิ
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....			

๒๐๑
 		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาพระ  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....								

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐๙
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๒๐๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
		
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....								
๒๐๓
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลนครสวรรค์ออก
และตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ....

๒๐๔
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หัก  
จากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....								

๒๐๕

ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐๖
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน   
ในท้องที่ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ....

๒๐๗
		

ร่างพระราชกฤษฎีการวมกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื เป็นกรมป่าไม้และ
ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ และกิจการของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ....

๒๐๘
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าห้วยยอดมน  และป่าบุณฑริก  ในท้องที่ตำบลช่องเม็ก
ตำบลโนนก่อ  อำเภอสิรินธร  และตำบลคอแลน  ตำบลโพนงาม  ตำบลห้วยข่า  อำเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี  ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  พ.ศ. ....

๒๐๙
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาช้างเผือก  และป่าห้วยแขยง  ในท้องที่ตำบลหนองลู
ตำบลปรังเผล  อำเภอสังขละบุร  ี และตำบลปิลอ๊ ก  ตำบลห้วยเขยง  ตำบลท่าขนุน ตำบลหินดาล  ตำบล
ลิน่ ถิน่   อำเภอทองผาภูม  ิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติทองผาภูม)ิ

๒๑๐
๒๑๑
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดชัยบาดาล พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญา   
ในศาลแขวงมาใช้ในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ บังคับสำหรับคดีทเ่ี กิดขึน้ ในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๑๒

ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงลพบุรี พ.ศ. ...

๒๑๓

ร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการภาวะเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๒๑๔
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตองค์การบริหาร   
ส่วนตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พ.ศ. ....

๒๑๕
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้) ในท้องที่
ตำบลหนองบอน ตำบลช้างทูน ตำบลบ่อพลอย ตำบลนนทรีย์ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว)

๒๕๔๙
๑๑๐ รายงานประจำปี
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ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๒๑๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
		
ในท้องที่ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ....
๒๑๗
		
		
		
		
 		
		
๒๑๘

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยปุ่ย  ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว  ป่าแม่ปืม
และป่าแม่พุง  ป่าแม่ฮ่องป๋อ  ป่าห้วยแก้วและป่าแม่อิงฝั่งซ้าย  และป่าน้ำแม่ปืม  และป่าดงประดู่
ในท้องทีต่ ำบลท่าสาย  ตำบลห้วยสัก  ตำบลป่าอ้อดอนชัย  อำเภอเมือง  ตำบลธารทอง  ตำบลแม่ออ้
ตำบลทรายขาว  ตำบลเจริญเมือง  ตำบลสันมะเค็ด  ตำบลเวียงห้าว  ตำบลทานตะวัน  อำเภอพาน
และตำบลป่าแงะ ตำบลโรงช้าง ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ตำบลบ้านเหล่า
ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง และตำบลห้วยแก้ว ตำบลดงเจน
กิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติแม่ปืม)
ร่างพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....				

๒๑๙
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....

๒๒๐
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ....

๒๒๑
		

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตองค์การบริหาร   
ส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ....

๒๒๒
   		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านดอนใต้  ในท้องที่ตำบลน้ำตก
ตำบลบัวใหญ่  ตำบลสันทะ  อำเภอนาน้อย  และตำบลเมืองลี  ตำบลบ่อแก้ว  ตำบลนาทะนุง
ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมืน่   จังหวัดน่าน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติขนุ สถาน)

๒๒๓
		
		
		

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูลังกา ในท้องที่ตำบลดงบัง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดหนองคาย และตำบลไผ่ล้อม ตำบลนางัว ตำบลโพนทอง
อำเภอบ้านแพง  ตำบลหนองชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
(อุทยานแห่งชาติภูลังกา)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑๑
Office of the Council of State

เรื่องรับพิจารณา
ลำดับที่ 		

			
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙

๑

ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....

๒

ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ....

๓

ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ....

๔

ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ....

๕

ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ....

๖

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสนามบินศุลกากร พ.ศ. ....

๗
		
๘
๙
		
		
		
๑๐

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ....	
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การตรวจสอบและการออกใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มี
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มี
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ตอ้ งเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพือ่ จำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	

๑๑
		

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	
(มาตรการภาษีสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ ๕๖ ปี ขึ้นไป)								

๑๒
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถที่จะรับจดทะเบียน
เป็นรถประเภทต่าง ๆ พ.ศ. ....								

๑๓
๑๔
		

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒		
(กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราแก่แรงงานต่างด้าว)

๑๕

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหินกอง โคกแย้ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ....		

๑๖

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพันธุพ์ ชื พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๗

ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม พ.ศ. ....

๑๑๒ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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ลำดับที่ 		
๑๘
		

			
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	
ของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พ.ศ. ....				

๑๙

ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ....					

๒๐

ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ....								

๒๑

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้วัสดุอื่นเป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ....	

๒๒
		
๒๓
๒๔
		
		
		

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐								
ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ. ....						

		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลสันผีเสื้อ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองหาร ตำบลหนองจ๊อม ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันพระเนตร
อำเภอสันทราย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ตำบลป่าบง
ตำบลไชยสถาน ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ตำบลป่าแดด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....

๒๕
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ ๗๒ ปี สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ....

๒๖
		

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามความในพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพาสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ....								

๒๗
		

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
และการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง								

๒๘
๒๙
		

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับบำเหน็จดำรงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานธนาคารออมสิน
พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย)

๓๐

ร่างกฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. ....

๓๑

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะแสตมป์ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี พ.ศ. ....	

๓๒
		

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามความในพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. ๒๔๙๓ พ.ศ. ....	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑๓
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ลำดับที่ 		
๓๓
		

			
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดสุรา อัตราภาษีสุรา และอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามความใน
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ พ.ศ. ....								

๓๔
		

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ....

๓๕

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียมและค่าแสตมป์ยาสูบ ตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ....								

๓๖

ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามความในพระราชบัญญัติไพ่
พุทธศักราช ๒๔๘๖ พ.ศ. ....								

๓๗
		

ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการประทับตราไพ่ ตามความในพระราชบัญญัติไพ่
พุทธศักราช ๒๔๘๖ พ.ศ. ....								

๓๘
		

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้								

๓๙
		

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
(ปรับปรุงประเภทหรือชนิดของโรงงาน)								

๔๐
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ
ความร้อน และภาชนะรับแรงดัน พ.ศ. ....								

๔๑

ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตคิ นงานทีท่ ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการใช้และเก็บ การส่ง และการบรรจุกา๊ ซ พ.ศ. ....

๔๒

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการขอและการออกใบรับรองปลอดศัตรูพชื พ.ศ. ....	

๔๓

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙		

๔๔
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทร่ี ะลึกสมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	
สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ....

๔๕
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดเหรียญหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง	
และการจดทะเบียนการตั้งตัวแทน พ.ศ. ....								

๔๖
๔๗
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตตั้งสาขาและการออกใบ
อนุญาตตั้งสาขา พ.ศ. ....

๑๑๔ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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ลำดับที่ 		
๔๘
		

			
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบแทนในทะเบียนที่สูญหาย
ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ พ.ศ. ....								

๔๙

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ. ....	

๕๐

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนสงเคราะห์บตุ ร พ.ศ. ....

๕๑

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง พ.ศ. ....						

๕๒
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....								

๕๓
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึ่งปี จำนวน ๕ ฉบับ)				

๕๔
๕๕
		

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่
ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร								

๕๖

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายสินค้า
หรือให้บริการอื่นตามมาตรา ๘๖/๕ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร

๕๗

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้		

๕๘

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์		

๕๙

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ พ.ศ ....					

๖๐
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๑
		

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิกข้อกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีใบกำกับสินค้า)

๖๒

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๖๓

ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ....

๖๔
		
๖๕

ร่างกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับต้นกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์	
หรือวัสดุต้นกำลัง หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. .... 				
ร่างกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ต้นกำเนิดรังสี
วัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุต้นกำลัง หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูต้องปฏิบัติ พ.ศ. ....
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑๕
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
๖๖

			
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
(ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม)

๖๗
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
(ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม)

๖๘
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
(ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม)								

๖๙

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖		
(ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม)								

๗๐

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก
ครั้งที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ....								

๗๑

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พ.ศ. ....							

๗๒

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

๗๓
		
		
๗๔

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(การยกเว้นภาษีเงินได้ที่คณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้รับเพื่อ	
ประโยชน์ ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย)								
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัตเิ ชือ้ โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕

๗๕
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ....								

๗๖
		

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจัดให้มีการจัดที่จอดรถรองรับผู้โดยสารสำหรับ
รถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่))								

๗๗
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....								

๗๘
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำระยอง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. ....								

๗๙
		

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยแบบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต และการอนุญาต
สำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ....								

๒๕๔๙
๑๑๖ รายงานประจำปี
Annual Report 2006

ลำดับที่ 		
๘๐
๘๑
		
๘๒

			
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยแบบเครือ่ งหมาย การทำและการยกเลิกเครือ่ งหมายห้ามใช้ยานพาหนะ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นการเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 		
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (พ.ศ. ....)								
ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทร่ี ะลึกครบ ๑๓๐ ปี การตรวจเงินแผ่นดินไทย พ.ศ. ....

๘๓
		

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
(การชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน)	

๘๔
		

ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ....								

๘๕
		

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การขอและการจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจการขนส่ง
ทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ พ.ศ. ....	

๘๖

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกิจการอย่างอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งโดยตรงหรือเป็นส่วนประกอบกับการพาณิชยนาวี พ.ศ. ...

๘๗

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๘

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๙
		

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม
ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ.ศ. ....

๙๐
		

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ.ศ. ....								

๙๑

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....	

๙๒

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ พ.ศ. ....

๙๓
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม เป็นทางน้ำชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๙๔

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....

๙๕

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๖

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๗
		
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธกี ารในการขอรับใบอนุญาตทำงานและการออกใบอนุญาต 						
ทำงานสำหรับคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
และข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ พ.ศ. ....
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑๗
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
๙๘
๙๙
๑๐๐
		
		

			
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ป่าดงหนองเกล้า ในท้องที่ตำบลเหล่า อำเภอธวัชบุรี และตำบลโพนเมือง
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ....	

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ปา่ คำใหญ่ และป่าคำขวาง ในท้องทีต่ ำบลหนองขาม ตำบลหนองหมืน่ ถ่าน	
ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ และตำบลหัวโทน ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๐๑

ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนทรัพย์สินถาวรของภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ....

๑๐๒

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....	

๑๐๓

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....

๑๐๔

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ พ.ศ. ....

๑๐๕

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลือ่ ยโซ่ยนต์ และส่วนประกอบของเลือ่ ยโซ่ยนต์ทเ่ี ป็นเลือ่ ยโซ่ยนต์ พ.ศ. ....

๑๐๖
		

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนที่ดินของเอกชนที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. ....

๑๐๗
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก
สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ....								

๑๐๘
		

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐								

๑๐๙
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตทำงานและการออก
ใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ทีห่ ลบหนีเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๐

ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ....

๑๑๑

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ....

๑๑๒
		
๑๑๓
๑๑๔
		

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
รูปแบบศูนย์การเรียน พ.ศ. ....								
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานขนส่งทางเรือเดินทะเล พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน
ของบริษัท พ.ศ. ....

๒๕๔๙
๑๑๘ รายงานประจำปี
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ลำดับที่ 		
๑๑๕
		

			
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ
จากบัญชีลูกหนี้								

๑๑๖

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. ....

๑๑๗

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	

๑๑๘

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๙
		

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ หรือคำเตือนหรือ
ข้อควรระวังการใช้วัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิต พ.ศ. ....	

๑๒๐

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๙๗

๑๒๑

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. ....

๑๒๒

ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....

๑๒๓
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึ่งปี จำนวน ๕ ฉบับ)

๑๒๔
		

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ (ผังเมืองรวมเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี)

๑๒๕
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง ตั้งชื่อสกุล ตั้งชื่อสกุลใหม่
การร่วมใช้ชอ่ื สกุล การเปลีย่ นชือ่ สกุล และกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยชือ่ บุคคล พ.ศ. ....

๑๒๖
		

ร่างกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ฯ (ผังเมืองรวมเมืองป่าโมก จังหวัดอ่างทอง))

๑๒๗
		

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชน จังหวัดระยอง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)
(แก้ไขเพิม่ เติมกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๖)	

๑๒๘
		

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖)								

๑๒๙
		

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
(แก้ไขเพิม่ เติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ (ผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรง จังหวัดลพบุร)ี )

๑๓๐

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร พ.ศ. ....

๑๓๑

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑๙
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		

			
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙

๑๓๒

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....

๑๓๓

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทร่ี ะลึกครบ ๕๐ ปี ฝนหลวงพระราชทาน พ.ศ. ....

๑๓๔
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ....	

๑๓๕
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิจารณา หลักเกณฑ์ และวิธกี ารได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
สำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ พ.ศ. ....

๑๓๖
		

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวง
พิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๓๗
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. .... 								

๑๓๘
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับ
ผู้ด้อยโอกาส พ.ศ. ....								

๑๓๙

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๔๐

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓

๑๔๑

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....

๑๔๒
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา ๑ ปี พ.ศ. ....								

๑๔๓
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ. ....

๑๔๔
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินที่ให้เหรียญกษาปณ์ราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทเป็นเงิน
ที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย พ.ศ. ....								

๑๔๕

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงเรียนนายเรือ พ.ศ. ....

๑๔๖

ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินทีใ่ ห้เหรียญกษาปณ์หา้ สิบบาทเป็นเงินทีช่ ำระหนีไ้ ด้ตามกฎหมาย พ.ศ. ....

๑๔๗
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึ่งปี จำนวน ๑๕ ฉบับ)

๑๔๘
				

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทร่ี ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงศ์ ในโอกาสที่วันประสูติครบ ๑๕๐ ปี พ.ศ. ....

๑๒๐ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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ลำดับที่ 		
๑๔๙
		

			
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗								

๑๕๐

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....				

๑๕๑

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ

๑๕๒
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....								

๑๕๓
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ....

๑๕๔
		

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ .. ) (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(มาตรการการประกันสุขภาพแก่บิดามารดา)

๑๕๕
		

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกันสุขภาพแก่ลูกจ้างและครอบครัว)

๑๕๖
		

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ของบุคคลที่จะได้รับมอบหมายจาก
เจ้าพนักงานบังคับคดีให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. ....								

๑๕๗
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำคันฉู เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....								

๑๕๘
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานลำคันฉู เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๑๕๙
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บ ค่าชลประทาน พ.ศ. ....								

๑๖๐
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกค่าชลประทาน พ.ศ. ....								

๑๖๑
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....								

๑๖๒
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....								

๑๖๓
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....								
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒๑
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
๑๖๔
		

			
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๑๖๕
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....								

๑๖๖
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....								

๑๖๗
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....								

๑๖๘
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
และการให้ได้รับเงินเดือน ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)	

๑๖๙
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของ
อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ....								

๑๗๐
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองนาท่อม เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๑๗๑
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองบึง เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บ ค่าชลประทาน พ.ศ. ....								

๑๗๒

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ....

๑๗๓

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ....

๑๗๔

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ. ....

๑๗๕

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ....

๑๗๖
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....								

๑๗๗

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. ....

๑๗๘
		
		
		
		
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ ตำบลคลองพระอุดม
ตำบลบางตะไนย์ ตำบลปากเกร็ด ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด และตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง และตำบลไทรม้า ตำบลบางรักน้อย ตำบลบางกร่าง ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ
ตำบลบางศรีเมือง ตำบลบางไผ่ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี และตำบลบางคูเวียง ตำบลบางขนุน
ตำบลบางขุนกอง ตำบลบางสีทอง ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....

๑๒๒ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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ลำดับที่ 		

		
		
		
		

			
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในพืน้ ทีบ่ างส่วนในท้องทีต่ ำบลบางพูด ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
และตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... เพือ่ ให้ตอ่ เนือ่ งกับประกาศกระทรวง
มหาดไทย กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางพูด ตำบลปากเกร็ด และตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
และตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี

๑๘๐
		
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลท่าทราย ตำบลบางกระสอ ตำบลสวนใหญ่
และตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....								

๑๘๑
		
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอสิเกา อำเภอกันตัง กิ่งอำเภอหาดสำราญ
อำเภอปะเหลียน และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พ.ศ. ....								

๑๘๒
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพืน้ ทีบ่ างส่วนในส่วนทีอ่ ำเภอทุง่ หว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ และอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. ....

๑๘๓
		
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์
และกิ่งอำเภอสุขสำราญ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง พ.ศ. ....								

๑๗๙

๑๘๔

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองรังสิต-ท่าโขลง - คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ....

๑๘๕

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(แก้ไขหลักเกณฑ์การบรรทุกของรถบรรทุกตู้บรรจุสิ่งของในเรื่องส่วนสูงเป็น ๔.๒๐ เมตร)

๑๘๖
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ต่อไปอีกห้าปี)

๑๘๗

ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลีย่ นประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....

๑๘๘

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๑๘๙

ร่างกฎกระทรวงจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๑๙๐

ร่างกฎกระทรวงจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๑๙๑
		

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....								
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒๓
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
๑๙๒
		
๑๙๓

			
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....								
ร่างกฎกระทรวงจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๑๙๔
		

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๑๙๕
		

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๑๙๖
		

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....								

๑๙๗

ร่างกฎกระทรวงจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๑๙๘

ร่างกฎกระทรวงจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๑๙๙

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ ๑๐๐ ปี กรมพระธรรมนูญ พ.ศ. ....	

๒๐๐

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐๑

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบังคับจังหวัดลำปาง พ.ศ. ....

๒๐๒
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบทหารเรือในส่วนที่เกี่ยวกับกางเกงกะลาสีและเข็มขัดของทหาร
ที่ทำหน้าที่สารวัตรทหาร (พ.ศ. ....)								

๒๐๓
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
อัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 								

๒๐๔

ร่างกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครือ่ งอุปกรณ์ของรถยนต์ทใ่ี ช้กา๊ ซธรรมชาติอดั เป็นเชือ้ เพลิง พ.ศ. ....

๒๐๕
		

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(ปรับปรุงเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ขนาด และข้อกำหนดทางเทคนิคของรถ)

๒๐๖
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....								

๒๐๗
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....								

๒๐๘

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา พ.ศ. ....						

๒๐๙

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระนอง พ.ศ. ....

๑๒๔ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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ลำดับที่ 		
๒๑๐

			
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ....

๒๑๑
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องที่ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย)

๒๑๒
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องที่ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย)

๒๑๓

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องทีต่ ำบลนาด้วง และตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย)	

๒๑๔
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทา เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร)

๒๑๕
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยมุก เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องที่ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร)

๒๑๖
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด เป็นทางน้ำชลประทานทีจ่ ะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. (ในท้องทีต่ ำบลหนองบัว และตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร)

๒๑๗
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องที่ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร)

๒๑๘
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องที่ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร)

๒๑๙
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยขีเ้ หล็ก เป็นทางน้ำชลประทานทีจ่ ะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องทีต่ ำบลนากอก และตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร)

๒๒๐
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องที่ตำบลแก่คำ อำเภอแกคำ จังหวัดมหาสารคาม)

๒๒๑
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองเทวราช เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องที่ตำลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม)

๒๒๒
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง เป็นทางน้ำชลประทาน
ทีจ่ ะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องทีต่ ำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม)

๒๒๓
๒๒๔
		

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร
พุทธศักราช ๒๔๖๙ ว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้และการกำหนดราคาศุลกากร	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒๕
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ลำดับที่ 		
๒๒๕
		

			
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ใน
การคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. ....

๒๒๖

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ. ....

๒๒๗
		
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี
กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....								

๒๒๘
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร พื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ....								

๒๒๙
		

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่
พ.ศ. ๒๕๐๙

๒๓๐

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระนอง พ.ศ. ....

๒๓๑

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ....

๒๓๒

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ....

๒๓๓

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๓๔

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....	

๒๓๕
		

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕								

๒๓๖
		

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
ระหว่าง กม. ๓๐+๐๐๐ - กม. ๖๕+ ๓๒๕ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. ....

๒๓๗
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมใหญ่
สมาคมศาลปกครองสูงสุด ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๙ กรุงเทพฯ พ.ศ. ....								

๒๓๘
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน
ครั้งที่ ๒๔ พ.ศ. ....

๒๓๙
		

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....								

๒๔๐

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ....	

๑๒๖ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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เรื่องรับพิจารณา
ลำดับที่ 		
			
ร่างระเบียบ
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑
ร่างระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานร่างกฎหมายและการให้ความเห็น
ทางกฎหมายสำหรับนักกฎหมายกฤษฎีกาและนิติกรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ....
๒

ร่างระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการประชุมกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ....

๓

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ....

๔

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมูบ่ า้ น พ.ศ. ....

๕
		
		

ร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วย
ระบบการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาธุรกิจไทย สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๙

๖

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการดำเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. ...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒๗
Office of the Council of State

เรื่องรับพิจารณา
ลำดับที่ 		
			
คําเเปล
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑
สำเนาประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบ
		
อนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
๒
		

สำเนาประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้หรือ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต

๓
		

สำเนาประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต

๔
		

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคำแปล ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

๕
		

ขอความอนุเคราะห์ตรวจคำแปลร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘

๖
		

ขอความอนุเคราะห์ตรวจคำแปลร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
มาตรการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘

๗
		

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคำแปลร่างพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นภาษาอังกฤษ

๘
		

ขอส่งคำแปลประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการชั่วคราว
เพื่อจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ

๙
		

ขอส่งคำแปลประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับ
การจัดสรรคลื่นความถี่

๑๐
		

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือในการตรวจสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการดำเนินโครงการลงทุนพิเศษของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๑
		

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องในการแปลกฎหมาย พระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๒
		

ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างคำแปลระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับภาษาอังกฤษ

๑๓
		

ขอความอนุเคราะห์ในการแปลระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นภาษาอังกฤษ

๒๕๔๙
๑๒๘ รายงานประจำปี
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เรื่องรับพิจารณา
ลำดับที่ 		
			
ร่างประกาศ
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
		
ประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจาก
		
ธรณีพิบัติภัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
๒
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตาม
		
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจาก
		
ธรณีพิบัติภัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
๓
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับ
		
กาลปัจจุบัน พ.ศ. ....
๔
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเอทิลแอลกอฮอล์ที่นำมาผลิตเป็น
		
น้ำมันแก๊สโซฮอล์
๕
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเว้นอากร ลดและเพิม่ อัตราอากรศุลกากร (อคล. ๑๒) (ฉบับที่ ..)
๖
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนีส้ าธารณะ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และกรอบวงเงิน
๗
		
การค้ำประกันและการให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ (หลักเกณฑ์การค้ำประกัน
		
และการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง)
๘
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒
		
แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..)
๙
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
๑๐ ร่างประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องการรับสมัครขึ้นทะเบียนที่
		
ปรึกษาธุรกิจไทย
๑๑ ร่างประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องคุณสมบัติของหน่วยงาน
		
ดำเนินการ/ศูนย์พัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจไทย
๑๒ ร่างประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องหลักสูตรที่ปรึกษาธุรกิจไทย
๑๓ ร่างประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรือ่ ง การทดสอบความรูท้ ป่ี รึกษาธุรกิจไทย
๑๔ ร่างประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรือ่ งการรับรองผูท้ ม่ี คี วามสามารถ
ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจไทย
๑๕ ร่างประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง การให้บริการระบบ
		
สารสนเทศที่ปรึกษาธุรกิจไทย
๑๖ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
		
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ....
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒๙
Office of the Council of State

เรื่องรับพิจารณา
ลำดับที่ 		
		
ความเห็นทางกฎหมาย
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑
กรุงเทพมหานครหารือกรณีการนำค่าภาษีมูลค่าเพิ่มมารวมคำนวณเป็นค่ารายปีเพื่อเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  

   

๒

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ขอหารือข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (นายกิติเชษฐ์ แจคำ)

๓

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ขอหารือ ข้อกฎหมายด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิน่ (มาตรา ๑๓  
ประกอบกับมาตรา ๒๓ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒)

๔

สำนักงาน ก.พ. ข้อหารือเกีย่ วกับกับอำนาจหน้าทีใ่ นการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชัว่ คราว

๕

กรมป่าไม้หารือการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๙,๓๐ และ ๓๗

๖

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู หารือแนวทางปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

๗

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หารือการนำรายได้ส่งกระทรวงการคลัง

๘

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอหารือเรือ่ งการตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

๙

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือกรณีการเลื่อนอันดับเงินเดือนของรองศาสตราจารย์
และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีที่เงินเดือนเต็มขั้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

๑๐

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หารือแนวทางการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมเกีย่ วกับของกลางทีเ่ ป็นยุทธภัณฑ์

๑๑

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หารือกรณี นายบุญช่วย อนุชาติไชย ขอให้เพิกถอน น.ค. ๓ 
ของนางบังอร อนุชาติไชย

๑๒

กระทรวงสาธารณสุข หารือการพิจารณาการอุทธรณ์คำสัง่ ทางปกครอง (กิจการร่วมค้า พีสแควร์ ไทยคอม)

๑๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ หารืออำนาจการพิจาณาเรื่องร้องทุกข์และ  
สถานภาพของข้าราชการพลเรือนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

๑๔

สำนักงานประกันสังคม ขอหารือ เรื่องนิติสัมพันธ์นายจ้างกับลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน   
พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

๑๕

กระทรวงมหาดไทย ขอหารือเรื่องการใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

๑๖

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแม่ฮอ่ งสอน เขต ๑
หารือความขัดแย้งตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๓๐ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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ลำดับที่ 		
		
ความเห็นทางกฎหมาย
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๗
สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ขอหารือตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันการพลศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ตามมาตรา ๑๖)
๑๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ขอหารือสถานภาพทางกฎหมายและผลของคำสั่งทาง
ปกครอง (กรณีนายนเรศวธ์ เผดิมผล)

     ๑๙

ขอให้พิจารณาตรวจสอบการออกคำสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย (นายคมสรรค์ เมธีกุล)

     ๒๐

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอหารือการตรากฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
การบริหารงบประมาณและพัสดุเพื่อใช้ภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๑

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ขอหารือเกีย่ วกับการตัง้ พักทางบัญชีสำหรับการคำนวณและการแบ่งปัน
ผลกำไรขาดทุนของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยในสินปีที่ ๕

๒๒

บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) ขอความเห็นทางกฎหมาย การนำโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
บางส่วนไปให้ กฟผ. โทรคมนาคม เช่าเป็นโครงข่ายโทรคมนาคมแล้วให้ กฟผ. โทรคมนาคม 
นำออกให้บุคคลภายนอกเช่าต่อไปหรือไม่

๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง ขอหารือการที่สภาท้องถิ่นแปรบัญญัติขอตัดลดเงิน
งบประมาณ หมวดค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิ ศษ (โบนัส) ของพนักงานส่วนตำบล

๒๔

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  
มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐประเภทใด

๒๕

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอหารือเรื่องคุณสมบัติหัวหน้าภาควิชา

๒๖

การเคหะแห่งชาติ หารือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งอาคารเช่าแฟลตดินแดน

๒๗

กระทรวงมหาดไทย ขอหารือการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

๒๘

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ขอหารือการยุติเรื่อง กรณีนายอดิศักดิ์ เกียรติชัยพัน 
ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๙

ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอหารือการให้บริการสินเชือ่ ระบบอิสลามแก่บคุ คลทัว่ ไป

๓๐

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

๓๑

สำนักงานเลขานุการร่วมคณะกรรมการนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ขอหารือสิทธิตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ตามมาตรา ๒๔ วรรค ๑ ของพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้หรือไม่)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๑
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		
ความเห็นทางกฎหมาย
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๓๒
กระทรวงสาธารณสุข หารือแนวทางปฏิบัติการวางผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย
  

๓๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอหารือเกี่ยวกับเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
(๑.นายเตี้ย ม่วงพา ๒. นายสุรินทร์ โสธรบุญ ๓. ดร. วิโรจน์ ศรีโทคา)

๓๔

กรมสรรพสามิต หารือ ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีน้ำมัน

๓๕

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หารือการใช้เงินที่กันไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไป
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

๓๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ หารือการเลื่อนและแต่งตั้งผู้บริหารไม่สังกัดสถานศึกษา
ให้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น

๓๗

กระทรวงมหาดไทย หารือ การพิจารณาอุทธรณ์คำสัง่ ให้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัต  ิ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (นายม้วน ศรีรอด)

๓๘

นายบรรจง ศรีภูพาน หารือแจ้งเหตุรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์และก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากพนักงานท้องถิ่น

๓๙

กรมการปกครอง ขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง

๔๐

การรถไฟแห่งประเทศไทย หารือกรณีบริษัทเซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ขอเช่าทรัพย์สินบริเวณ
สามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน เพื่อประกอบกิจการต่อไป

๔๑

กระทรวงสาธารณสุข ขอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านจริยธรรมกรณีผู้ถูกร้องเรียน
เสียชีวิต (แพทย์หญิงสมหมาย ธรรมไมตรี)

๔๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

๔๓

บริษทั ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หารือปัญหาข้อกฎหมายเกีย่ วกับสิทธิได้รบั การลดภาษีเงินได้  
นิติบุคคล กรณีการควบรวมกิจการขอบริษัทจดทะเบียนเข้าด้วยกันเป็นบริษัทจดทะเบียนใหม่

๔๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่
สาธารณะและเป็นผู้เสียหายมีอำนาจร้องทุกข์หรือฟ้องคดีเกี่ยวกับการบุกรุก หรือครอบครอง
ที่สาธารณะหรือไม่

๔๕

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอหารือแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักเกณฑ์การใช้วสั ดุทผ่ี ลิตในประเทศ

  

๑๓๒ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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๔๖
กระทรวงพลังงาน หารือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซกรณีของบริษัท 
แก๊สซัพพลายส์ จำกัด
๔๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชะวัง ขอหารือการขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาชะวัง
ส่งเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

๔๘

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ขอหารือตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ. ๒๕๑๔

๔๙

ขอให้ตีความพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ว่านักโทษเด็ดขาด
ชายสุพจน์ กุมมาลี เข้าข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษปี ๒๕๔๗ หรือไม่

๕๐

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอหารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย คำวินิจฉัยของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ ๕๒๒/๒๕๔๘ ต่อข้อหารือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
มีความผูกพันมหาวิทยาลัยศิลปากรจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยดังกล่าวหรือไม่ 
ในกรณี รศ.ดร. จิราวรรณ คงคล้าย ที่ได้รับการต่อเวลาราชการหลังเกษียณอายุราชการ และได้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารมาก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีคำวินิจฉัย ปัจจุบันยังคงดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารอยู่

๕๑

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หารือแนวทางปฏิบตั วิ า่ ในการดำเนินการ
ทางวินัยตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ข้อ ๑๑ วรรคสอง ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทำ
การสอบสวน หากผูร้ อ้ งอุทธรณ์วา่ คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้แจ้งให้ผกู้ ล่าวหา นำทนายมาร่วมด้วย 
และขณะนั้นผู้ถูกกล่าวหามิได้มีการร้องขอนำทนายเข้ามาร่วมนั้น การให้ถ้อยคำดังกล่าวจะเป็น
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ 
และมีผลทำให้การสอบสวนทางวินัยดังกล่าวเสียไปอย่างไรบ้างหรือไม่

๕๒

สำนักงานประกันสังคม ขอหารือเรื่องนิติสัมพันธ์นายจ้างกับลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

๕๓

กรมราชทัณฑ์ ขอหารือกรณีเจ้าหน้าที่ขอรับเงินชดใช้คืนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (กรณีนายสมรวมยศ กิจจปุณณะ)

๕๔

หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์)

๕๕

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอหารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
(นายสงคราม ธรรมเกษร)

๕๖

กระทรวงมหาดไทย หารือ การพิจารณาข้อร้องเรียนประเด็นการจัดเก็บภาษีโรงเรือนเพาะชำดอกหน้าวัว
ของผู้ประกอบการ

  

   
  

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๓
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๕๗

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกคำสั่งทางปกครอง

๕๘

กระทรวงคมนาคม หารือ เกี่ยวกับอำนาจในการสอบสวนมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ   
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

๕๙

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอหารือการเช่าตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการพาณิชยกรรมและการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒

๖๐

กระทรวงพาณิชย์ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ. ๒๕๔๒

๖๑

กรมสรรพากร หารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๖๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หารือการมอบอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูป
ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ว่าด้วย การมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม  
พิจารณาอนุญาตการใช้ทด่ี นิ เพือ่ กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอืน่ ๆ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๓๖

๖๓

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หารือการทำหน้าที่กรรมการประจำสาขาวิชา

๖๔

กรมส่งเสริมการส่งออก ขอความอนุเคราะห์ขอ้ กฎหมายเกีย่ วกับการมอบอำนาจให้ผปู้ ฏิบตั ริ าชการ 
ในสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

     ๖๕

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์พิจารณาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและ
ข้อบังคับของ ททท. (นายพงศ์พันธ์ ลี้ศิริเจริญ)

๖๖

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ขอหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่คณะกรรมการองค์การตลาด 
กระทรวงมหาดไทย

๖๗

กรมการจัดหางาน หารือปัญหาข้อกฎหมายเกีย่ วกับการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนของคนต่างด้าว

๖๘

คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินประจำตำแหน่ง

๖๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ

๗๐

กรมป่าไม้ หารือ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

๗๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หารือ การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของ
สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล

๗๒

กรมบัญชีกลาง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

๒๕๔๙
๑๓๔ รายงานประจำปี
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๗๓
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการประกอบโลหกรรม
ในเขตเหมืองแร่

  
  

๗๔

กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ขอหารือกำหนดเวลาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อ
ชำระเงินให้ครบถ้วนตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๗๕

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ขอหารือเกี่ยวกับการเสนอขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเพื่อ
ใช้ในการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่ ๒

๗๖

กรมบัญชีกลาง ขอหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของสมาชิกวุฒสิ ภาค่าตอบแทนของผูช้ ว่ ยดำเนินงานของสมาชิกวุฒสิ ภา ผูเ้ ชีย่ วชาญประจำตัวสมาชิก   
วุฒิสภาตลอดจนเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

๗๗

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หารือข้อกฎหมายเกีย่ วกับการออกใบอนุญาต
แก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทยและการสื่อสารแห่งประเทศไทย

๗๘

ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอหารือปัญหาเกี่ยวกับอำนาจในการเปรียบเทียบของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕

๗๙

กรมที่ดิน หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของป่าสงวนแห่งชาติ

๘๐

กรมควบคุมมลพิษ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกีย่ วกับวิธเี ก็บตัวอย่างน้ำตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๘๑

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาตรวจสอบแนวทางปฏิบัติของการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อ
ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ (นางคำรถ แสนโท)

๘๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม หารือคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลนิคม (สิบเอกสมพงษ์ สืบขำเพชร)

๘๓

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้พิจารณาทบทวนการตีความในเรื่องการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๘๔

กรมการขนส่งทางอากาศ หารือคุณสมบัติของบริษัทไทย แอร์เอเชีย จำกัด

๘๕

ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอหารือเรื่องการร่วมลงทุนกับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด

๘๖

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หารือปัญหาข้อกฎหมายในการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ และข้อบังคับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ฉบับที่ ๑๑๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๔

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๕
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		
ความเห็นทางกฎหมาย
				
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๘๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอหารือการเลื่อนและแต่งตั้งผู้บริหารไม่สังกัด
  
สถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
  
   

   

   
  
  

๘๘

กระทรวงมหาดไทย หารือเกี่ยวกับการมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดหาผลประโยชน์
ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๘๙

สำนักงานเทศบาลตำบลวังสะพุง ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๙๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หารือผลการวินจิ ฉัยของผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา

๙๑

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

๙๒

การประปาส่วนภูมภิ าค หารือปัญหาข้อกฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามคำสัง่ อายัดของกรมสรรพากร

๙๓

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอหารือเกี่ยวกับเครื่องหมายราชการของ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๔

กรมบัญชีกลาง ขอหารือกรณีการดำเนินการตามระเบียบสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วย
การกีฬาและนันทนาการ พ.ศ. ๒๕๔๔

๙๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม หารือคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนิคม (สิบเอกสมพงษ์ สืบขำเพชร)

๙๖
      

   

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอหารือการตีความมาตรการ 
ข้อ ๗ (๑๐) ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๖

๙๗

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนเกษตรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู  
และพัฒนาเกษตรกร ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว จะอยู่ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ได้หรือไม่)

๙๘

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอหารือการยกเว้นภาษีป้ายให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

   ๙๙

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หารือการบริหารและจัดสรรคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุโทรคมนาคม

   ๑๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอหารือกรณีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา

  

๑๐๑

องค์การฟอกหนัง กระทรวงกลาโหม ขอหารือเกี่ยวกับผู้มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครอง 
(กรณีนายสุวัฒน์ เรียวโชติสกุล)

๒๕๔๙
๑๓๖ รายงานประจำปี
Annual Report 2006
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๑๐๒ กระทรวงพลังงาน ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายในการดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
  
เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้านกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา (กรณีการแปลงสภาพการไฟฟ้า
  
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
  

  
  

  

  

   

๑๐๓

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอหารือการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในสหกรณ์ ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๐๔

กรมบัญชีกลาง ขอหารือเกี่ยวกับสถานภาพการเป็นสมาชิก กบข.

๑๐๕

กระทรวงมหาดไทย หารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน กรณีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้ใช้อาคารเปิดเป็นสหกรณ์ร้านค้า และกรมแพทย์ทหารบกได้ใช้พื้นที่ภายในบริเวณกรมการแพทย์
ทหารบกเปิดเป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถือเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล
หรือสาธารณะที่จะได้รับยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามมาตรา ๙(๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ หรือไม่

๑๐๖

องค์การสวนยาง ขอความอนุเคราะห์หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกิจการขององค์การสวนยางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ว่า กรณีที่มีกรรมการ
โดยตำแหน่งจำนวนเจ็ดคน และโดยคณะรัฐมนตรียังไม่แต่งตั้งกรรมการอื่น นั้น ถ้ามีการประชุม
ถือเป็นองค์คณะประชุมหรือไม่และสามารถดำเนินการมีผลผูกพันชอบตามกฎหมาย
หรือไม่เพียงใด

๑๐๗

กรมประมง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นอำนาจในการประกาศกำหนดประเภทที่จับสัตว์น้ำ

๑๐๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอหารือว่าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดยานพาหนะขนส่งรายการนี้
จะถือว่าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยตามนัยมาตรา ๑๓(๑) หรือ (๖) โดยไม่ต้องนำส่งกระทรวง
การคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณตามนัยมาตรา ๑๓   
วรรคท้ายได้หรือไม่อย่างไร

๑๐๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือเรื่องการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวและรถเทรลเลอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงิน ตามมาตรา ๑๒ 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๑๑

มหาวิทยาลัยรามคำแหง หารือปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
พ.ศ. ๒๕๔๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๗
Office of the Council of State
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ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๑๒ กรมควบคุมมลพิษ ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการผ่อนผันมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
๑๑๓

กรมที่ดิน หารือปัญหาข้อกฎหมายของที่ดินสงวนไว้เพื่อกิจการสาธารณะในที่ดินจัดสรรที่ดำเนินการ
มาก่อนใช้บังคับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

๑๑๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ขอหารือในเรื่องการเรียกค่าตอบแทนคืน (ในกรณีที่
จะเรียกค่าตอบแทนคืนจาก นายไพรัตน์ กรีวิเวก ตามคำวินิจฉัยของนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ที่ให้สิ้นสุดสมาชิกสภาพจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน หน่วยงานใด
เป็นผู้มีอำนาจเรียกค่าตอบแทนคืน และสามารถเรียกค่าตอบแทนคืนได้หรือไม่ อย่างไร)

๑๑๕
   

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของพนักงานสอบสวนตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๒ และการปิดกั้นเว็ปไซต์ที่ไม่เหมาะสมทาง
อินเทอร์เน็ต

๑๑๖
     
   

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
(ข้อ ๘  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่)

๑๑๗
     

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอหารือการดำเนินการเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ (นายเกรียงกร เพชรบุตร)

๑๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๑๙

ขอความอนุเคราะห์ในการวินิจฉัยตีความในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (นายสมนึก ชีวาเกียรติยิ่งยง และนายนภดล หงษ์หิน)

   ๑๒๐

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอหารือกรณีการจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

   
   

  

๑๒๑

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอหารืออำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๒๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอหารือ การรับทุนเพื่อการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี  (ผศ. ณรงค์ โพธิ์สามต้น และว่าที่เรือตรีเอกชัย กิจเกษาเจริญ)

๑๒๓

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอหารือการจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง

๑๓๘ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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๑๒๔ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอทบทวนผลการหารือ
   
กรณีการนำรายได้ส่งกระทรวงการคลัง
   ๑๒๕
  
  
  
   
   
  

   

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ กรณีทส่ี ภามหาวิทยาลัยศรีปทุมแต่งตัง้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ น้ำทิพย์ 
วิภาวิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ ปัญญาคะโป ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์แล้ว

๑๒๖

กรมทางหลวงชนบท ขอหารือเรื่องการคืนที่ดินที่เวนคืนมาเพื่อก่อสร้างทางแต่ไม่ได้ใช้ก่อสร้างทาง
ให้แก่เจ้าของที่ดินเดิม

๑๒๗

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หารืออำนาจหน้าที่นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๒๘

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๙)

๑๒๙

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกีย่ วกับอำนาจหน้าทีใ่ นการดูแล
รักษาแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ำไทยตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

๑๓๐

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หารือ การดำเนินธุรกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๑๓๑

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    
(ในกรณีของบริษัท Resource Development lnternational (Thailand)) ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๓๒

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอหารือ การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๓๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอหารือ กรณีการโอนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติโอนกิจการ
บริหารโรงเรียนประชาบาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๓

๑๓๔

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการได้รับอันตราย 
ถึงบาดเจ็บสาหัสบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บตท. เป็นหน่วยงานของรัฐตามคำนิยาม
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่

๑๓๕

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หารือแนวทางปฏิบตั ติ ามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ ๔ จังหวัดนครราชสีมา

  

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๙
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ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๓๖ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หารือกรณี นายบุญช่วย อนุชาติไชย ขอให้เพิกถอน น.ค. ๓ 
ของนางบังอร อนุชาติไชย

   
  

๑๓๗

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอหารือข้อกฎหมายกรณีการรับรองรายงานการประชุมของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์

๑๓๘

การรถไฟแห่งประเทศไทย หารือ ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการโอนทางรถไฟพร้อมอุปกรณ์ช่วยใน
การเดินรถ โดยไม่มีค่าตอบแทน

๑๓๙

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หารือแนวทางปฏิบัติเรื่องการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๔๐

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หารือปัญหาข้อกฎหมายของคำว่า “ที่ดิน” 
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

๑๔๑

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หารือการมอบอำนาจให้ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารกิจการ
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๑๔๒

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอหารือแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.    
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๔๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอหารือเรื่องการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร

๑๔๔

สำนักงบประมาณ ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๔๕

กระทรวงศึกษาธิการ ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๔๖

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ขอหารือการออกโฉนดทีด่ นิ โดยการเดินสำรวจในเขตห้ามล่าสัตว์ปา่

๑๔๗

ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี หารือคุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 
(นายบุญเสริม หาญสมัย)

๑๔๘

กระทรวงแรงงาน ขอหารือข้อกฎหมาย มาตรา ๖๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  
กรณีค่าบริการอื่นที่จำเป็นนั้น สามารถดำเนินการครอบคลุมในกรณีการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้วยหรือไม่

๑๔๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอหารือเรื่องการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร

๑๕๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอหารือเรื่องการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

๑๕๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอหารือเรือ่ งการให้ได้รบั เงินประจำตำแหน่งของผูบ้ ริหาร

๑๔๐ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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๑๕๒ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอหารือ เงินค่าตอบแทนผลงาน สำหรับพนักงานและ
ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ (กรณีการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ในปีงบประมาณ  
๒๕๔๖ และ๒๕๔๗)
๑๕๓

สำนักงาน ก.ค.ศ. หารือการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑

๑๕๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอหารือเรือ่ งการให้ได้รบั เงินประจำตำแหน่งของผูบ้ ริหาร

๑๕๕

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หารือข้อกฎหมาย เรื่องคุณสมบัติ ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

๑๕๖

มหาวิทยาลัยศิลปากร หารือ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

๑๕๗

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ขอหารือ กรณีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

๑๕๘

กรมควบคุมมลพิษ ขอหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๕๙

กรุงเทพมหานคร ขอหารือข้อกฎหมาย เกี่ยวกับระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

๑๖๐

กระทรวงการคลัง หารือ การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และคำวินิจฉัย ของคณะ
กรรมการกฤษฎีกากรณีการแปลงสภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๑๖๑

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอหารือการนำหลักในคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาปรับใช้

๑๖๒

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ขอหารือเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๖๓

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หารือการบรรจุแต่งตั้งย้อนหลังเพื่อการคำนวณบำเหน็จบำนาญของ
ข้าราชการตำรวจ

๑๖๔

หารือการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออนุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

๑๖๕

กรมบัญชีกลาง ขอหารือข้อกฎหมายเกีย่ วกับการให้ผลประโยชน์ของเงินชดเชยและเงินสมทบย้อนหลัง

๑๖๖

ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร การขอหารือกรณีร้องเรียนขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้วสิ้นสถานะภาพการดำรงตำแหน่ง

  

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๔๑
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๑๖๗ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอหารือตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (กรณีของนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์)
๑๖๘

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
กองทุนฟื้นฟู  และพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๓ ตามมาตรา ๓๗/๑)

๑๖๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๑๗๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอหารือการต่อเวลาราชการของผูด้ ำรงตำแหน่งคณบดีใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๑๗๑
    

กรมการขนส่งทางบก ขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑๗๒

ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอหารือ เรื่องการไม่มีการบังคับใช้ Zero hour rule ในกฎหมายล้มละลาย

๑๗๓

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามคำพิพากษาของ 
ศาลปกครองกลาง

๑๗๔

กรมการปกครอง ขอหารือข้อกฎหมายกรณีกรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกตำแหน่งกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร

๑๗๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ขอเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือ
ทบทวนความเห็นทางกฎหมาย

๑๗๖

กรมสรรพากร หารือขอบเขตอำนาจหน้าที่การตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๗๗

กระทรวงพาณิชย์ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย (ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๙๘ 
มาตรา ๙๐/๗๑ และ มาตรา ๙๐/๗๔)

๑๗๘

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หารือ การปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

๑๗๙

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกีย่ วกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น

๑๘๐

ขอหารือกรณีศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เฉพาะมาตรา ๒๐  และเฉพาะข้อความ “มาตรา ๔๖/๑” ในมาตรา ๗๓/๑ เป็นอันตกไป

๑๘๑

ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย (การคำนวณเงินบำเหน็จเป็นสองส่วน ตามห้วงเวลาการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางของกระทรวงการคลัง ถือว่าเป็นการนับอายุงานทีไ่ ม่ตอ่ เนือ่ งหรือไม่ และทำให้พนักงาน
ได้รบั สิทธิประโยชน์นอ้ ยลงกว่าเดิมหรือไม่และวิธกี ารคำนวณดังกล่าวเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ อย่างไร)

  

  

๑๔๒ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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๑๘๒ นายประชิน สหัสสพาศน์ ขอหารือวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  

๑๘๓

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หารือแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๘๔

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕

   ๑๘๕

สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

๑๘๖

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ขอหารือ แนวทางการปฏิบัติกรณีสหกรณ์
แยกประเภทใหม่

๑๘๗

กรุงเทพมหานคร หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๘๘

สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน ขอทราบความเห็นเกี่ยวกับหลักการพิจารณา
โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

๑๘๙

กระทรวงพาณิชย์ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๙๐

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม หารือกรณีการจัดให้มีการเลือกตั้ง
ที่ไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

   ๑๙๑

กรมศุลกากร หารือปัญหาข้อกฎหมายการจัดเก็บอากรดังกล่าวจะต้องจัดเก็บเงินเพิ่มร้อยละหนึ่ง
ต่อเดือนของค่าอากรที่ชำระในขณะนำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อบริโภคภายในประเทศ 
ตามมาตรา ๑๑๒ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ หรือไม่

๑๙๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอหารือการโอนทีด่ นิ ซึง่ สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินให้แก่นางสุทนิ บุพโก

๑๙๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หารือ การปรับเงินเดือนของตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

๑๙๔

กรมทางหลวง ขอหารือเพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ิ เมือ่ กรมทางหลวงชนบทได้ถา่ ยโอนถนนสายดังกล่าว
ให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามแผนการกระจายอำนาจฯ แล้ว หากจำเลย (จังหวัดนครปฐม) 
แพ้คดี ค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ให้กับโจทก์หรือการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล 
ต้องตกอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับโอน หรือจังหวัดนครปฐมจำเลย
ในคดี หรือกรมทางหลวงชนบทผู้โอน

๑๙๕

กรมทางหลวงชนบท ขอหารือเรือ่ งการนำพืน้ ทางเขตทางหลวงไปใช้ประโยชน์ในการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๔๓
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๑๙๖ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จะบังคับให้บริษทั ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ผูเ้ ข้าร่วมงาน ปฏิบตั ติ ามสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการ
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ ฉบับลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ และสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมฉบับ
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเมือ่ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙  
โดยทันทีได้หรือไม่ หรือต้องรอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีนเ้ี ป็นทีส่ ดุ ตามนัยมาตรา ๗๐   
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๙๗
    

กรมการขนส่งทางอากาศ ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

๑๙๘

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

๑๙๙

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย กฟผ. มีสทิ ธิเรียกคืนค่าธรรมเนียม
คำขออนุญาตฯ และค่าธรรมเนียมแบบแสดงรายการข้อมูลฯ จากสำนักงานได้หรือไม่ และสำนักงาน
ต้องคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามที่ กฟผ. เรียกร้องหรือไม่

๒๐๐

กระทรวงการคลัง ขอหารือการตีความมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑

๒๐๑

กระทรวงการคลัง ขอหารือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำร้องขอให้กระทรวงการคลังเรียกค่าเสียหาย
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง)

๒๐๒

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอหารือกรณีคุณสมบัติของคณบดีและหัวหน้าภาควิชา

๒๐๓
  

ผูบ้ ญ
ั ชาการตำรวจภูธรภาค ๖ หารือการปฏิบตั ติ ามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในการทีต่ ำรวจภูธร
ภาค ๖ ไม่ได้มคี ำสัง่ เลือ่ นเงินเดือนให้แก่พนั ตำรวจเอกสริภาพฯ ในระหว่างทีถ่ กู ออกจากราชการไว้กอ่ น
ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครอง หรือไม่ อย่างไร

๒๐๔

การประปาส่วนภูมภิ าค หารือปัญหาข้อกฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามคำสัง่ อายัดของกรมสรรพากร

๒๐๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจ

๒๐๖

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอหารือเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๒๐๗

กรมทรัพยากรธรณี ขอหารือการเรียกค่าสินไหมทดแทนคืนจากหน่วยงานของรัฐ 
(กรณีการขอรับเงินคืนของนายเจริญ บุตรเมือง)

๒๐๘

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายว่าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
เรื่องนโยบายและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศมาจัดการศึกษา
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ มีสภาพเป็น กฎ และมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือไม่

  

  

   

๒๕๔๙
๑๔๔ รายงานประจำปี
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๒๐๙ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ขอหารือ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล

  

๒๑๐

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการวิทยุชุมชน

๒๑๑

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอหารือกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษียณอายุราชการ

๒๑๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอหารือเรื่องการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร

๒๑๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอหารือการถอนฟ้องคดี

๒๑๔

สำนักงบประมาณ ขอหารือสถานภาพของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๑๕

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หารือคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องมอบหมายให้ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๔๕
Office of the Council of State

๑๔๖ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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เรื่องพิจารณาเสร็จ
ลำดับที่ 		
		
พระราชบัญญัติ
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดมาตรการเกี่ยวกับ   
การบรรทุกของรถทุกประเภท)

   

เสร็จที่
๖๗๔/๔๘

๒

ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่                         ๖๘๓/๔๘
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย  พ.ศ. ....

๓

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                             ๗๐๗/๔๘
(การจัดตั้งกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๔

ร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                   
(การจัดสร้างเหรียญกาชาดสดุดี)

๗๕๑/๔๘

๕

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)   พุทธศักราช....

๗๕๒/๔๘

๖

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

๗๗๙/๔๘

๗

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ....

๘

ร่างพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ....

๑๑/๔๙

๙

การพิจารณาความเหมาะสมของการยกเลิกความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการใช้เช็ค

๑๙/๔๙

๑๐

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐/๔๙

๑๑

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๑/๔๙

๑๒

ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ....

๓๗/๔๙

๑๓

ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๘/๔๙

๑๔

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....

๔๒/๔๙

๑๕

ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๗/๔๙

๑๖

ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร              ๘๑/๔๙
และสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๗

ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๒/๔๙

๑๘

ร่างพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๘๓/๔๙

๑๙
  

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น               ๘๔/๔๙
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓/๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๔๗
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		
พระราชบัญญัติ
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๒๐ ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                               
(การปรับปรุงประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)

   

เสร็จที่
๙๑/๔๙

๒๑

ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๒/๔๙

๒๒

ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(กำหนดให้ตุลาการศาลปกครองอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว)  

๑๒๙/๔๙

๒๓

ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น         ๑๓๐/๔๙
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๒๔

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐        ๒๒๘/๔๙
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๕

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....        

๒๘๔/๔๙

๒๖

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....      

๒๘๕/๔๙

๒๗

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มโทษผู้ขับขี่รถ                        ๒๘๗/๔๙
ในขณะเมาสุราเสพย์ยาเสพติดให้โทษ หรือเสพย์วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท)  

๒๘

ร่างพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๐๒/๔๙

๒๙

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

๓๓๘/๔๙

๓๐

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์                       ๔๓๖/๔๙
สถาบันการเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....

๓๑

ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ .. )
พ.ศ. .... (การขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปใช้ประโยชน์ชั่วคราว)

๓๒

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                     ๔๗๔/๔๙
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (การร่วมสอบสวนในสำนวนชันสูตรพลิกศพ)  

๑๔๘ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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๔๗๓/๔๙

เรื่องพิจารณาเสร็จ
ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุนธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์)

เสร็จที่
๖๔๗/๔๘

๒

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวง  
พิเศษหมายเลข ๗  สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกท่าเรือแหลมฉบัง ตอนทางแยกไปบรรจบ
ทางหลวงเทศบาล (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) ในเขตควบคุมของเมืองพัทยา พ.ศ. ....         

๖๔๙/๔๘

๓

ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
(ให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญมีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มในอัตราเดือนละร้อยละห้าของจำนวนเบี้ยหวัดบำนาญ
และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ)

๖๕๒/๔๘

๔

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเป็นสาขา
การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๕๙/๔๘

๕

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๘๘/๔๘

๖

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้
นำพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้บงั คับ พ.ศ. ....

๖๙๙/๔๘

๗

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการ
ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗๑๒/๔๘

๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น   
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗๑๓/๔๘

๙

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น         
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.....

๗๑๗/๔๘

๑๐

ร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ....

๗๒๐/๔๘

๑๑

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลชุมแสง      ๗๓๑/๔๘
ตำบลพลงตาเอี่ยม ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ และตำบลวังหว้า อำเภอแกลง 
จังหวัดระยอง พ.ศ. ....

๑๒

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗๔๒/๔๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๔๙
Office of the Council of State

เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๓
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการ         ๗๔๓/๔๘
ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
     ๑๔

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร         ๗๔๔/๔๘
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๕

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรตาม           ๗๕๘/๔๘
มติคณะรัฐมนตรีในท้องที่ตำบลโพธิ์ไทร และตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๖

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ในทีจ่ ำแนกออกจากป่าไม้ถาวร                            ๗๕๙/๔๘
ตามมติคณะรัฐมนตรีในท้องที่ตำบลฟ้าห่วน และตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง 
จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๗

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวร           
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในท้องที่ตำบลบางเหรียง ตำบลโคกเจริญ ตำบลทับปูด 
อำเภอทับปูด จังหวัดพังงา และตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๗๖๐/๔๘

๑๘

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ครอบครัวครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนได้รบั บริการ     
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ....

๗๖๕/๔๘

๑๙

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๗๖๖/๔๘

๒๐

ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์                  ๗๖๗/๔๘
อุตสาหกรรมมันสำปะหลังอัดเม็ดแข็งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
 

๒๑

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับ
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๒๒

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ                    ๗๘๗/๔๘
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... (เปลี่ยนแปลงชื่อย่อและชื่อภาษาอังกฤษ
ของสำนักงานใหม่)

๒๓

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น                      ๘๑๑/๔๘
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของ
บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด)
   

๒๔

ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ พ.ศ. ....                          ๘๑๘/๔๘
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๑๕๐ รายงานประจำปี
Annual Report 2006

๗๗๔/๔๘

ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๒๕
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลจระเข้สามพัน และตำบล
สระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโดยการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ....

เสร็จที่
๘๑๙/๔๘

๒๖

ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....

๘๒๑/๔๘

๒๗

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร       ๘๒๓/๔๘
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ          ๘๒๔/๔๘
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๙

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาการมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี    
ผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง พ.ศ. ....

๗/๔๙

๓๐

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ       
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (มาตรการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ
กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมภายในประเทศ)

๑๔/๔๙

๓๑

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๕๑ สายแยกทางของกรุงเทพมหานครควบคุม (มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์)-บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (คันนายาว) ตอนแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๒ (บึงกุม่ )- บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (คันนายาว) พ.ศ. ....

๑๖/๔๙

๓๒

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลบางกร่าง              ๑๘/๔๙
ตำบลบางศรีเมือง และตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....
  

๓๓

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ  
พลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ....

๒๔/๔๙

๓๔

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทาง     
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ก.ท.ช.)

๓๕/๔๙

๓๕

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระทรวงพาณิชย์)

๓๖/๔๙

๓๖

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลในเมือง     
ตำบลชุมเห็ด และตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ....

๔๓/๔๙

๓๗

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร      
เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ และจังหวัดนครพนม เขตเลือกตัง้ ที่ ๔ แทนตำแหน่งทีว่ า่ ง พ.ศ. ....

๔๔/๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕๑
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๓๘
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่                 
ตำบลบ้านฉาง   ตำบลบางปรอก ตำบลคูบางหลวง ตำบลบางหลวง 
  
ตำบลบางเดื่อ ตำบลคลองพระอุดม และตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี 
  
จังหวัดปทุมธานี และตำบลละหาร ตำบลบางบัวทอง ตำบลอ้อมเกร็ด 
และตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง และตำบลคลองข่อย และตำบลบางพลับ 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....
   

๕๓/๔๙

๓๙

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา         
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๕/๔๙

๔๐

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวง    
แผ่นดินหมายเลข ๒๔ สายสีคิ้ว-อุบลราชธานี ตอนบ้านศรีโกตก-บ้านชัยอุดม 
และเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ สายสีคิ้ว- อุบลราชธานี 
ตอนทางเลี่ยงเมืองบ้านนาส่วง พ.ศ. ....

๕๘/๔๙

๔๑

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน ในท้องทีต่ ำบลรอบเวียง             ๖๑/๔๙
ตำบลท่าสาย และตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ....

๔๒

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. ....

๔๓

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง            ๗๑/๔๙
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๔๔

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลสระขุด ตำบลเมืองบัว                   ๗๒/๔๙
ตำบลไพรขลา ตำบลชุมพลบุรี ตำบลนาหนองไผ่ ตำบลกระเบื้อง ตำบลศรีณรงค์ 
ตำบลยะวึก และ ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๔๕

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองแวงใต้ ตำบลวานรนิวาส        ๗๙/๔๙
อำเภอวานรนิวาส และตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๔๖

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว                 ๘๐/๔๙
และตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๔๗

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลเขาใหญ่ ตำบลอ่าวลึกใต้               ๘๗/๔๙
ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก ตำบลเขาคราม ตำบลเขาทอง ตำบลทับปริก 
ตำบลหนองทะเล ตำบลไสไทย ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ ตำบลโคกยาง 
อำเภอเหนือคลอง และ ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

  

   

เสร็จที่

๒๕๔๙
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๖๒/๔๙

ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๔๘
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลคลองยาง ตำบลเกาะกลาง         
ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา และ ตำบลคลองพน ตำบลทรายขาว 
   
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

  

เสร็จที่
๘๘/๔๙

๔๙

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลกะเปอร์ ตำบลเชี่ยวเหลียง               ๘๙/๔๙
ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ และ ตำบลนาคา ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ 
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๐

ร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๑

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา อักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะและ                  ๑๐๔/๔๙
เข็มวิทยฐานะของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๒

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการ
ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๓

ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรง                  ๑๐๙/๔๙
ตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๔

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวง            ๑๑๒/๔๙
เทศบาลสายเชื่อมระหว่างซอยสารภี ๓ กับถนนเจริญนคร พ.ศ. ....

๕๕

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำ              ๑๑๗/๔๙
ผังเมืองรวมในท้องที่ ๗๒ จังหวัด พ.ศ. ....

๕๖

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่       
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๐/๔๙

๕๗

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน                            
ในท้องที่ตำบลเหมืองง่า ตำบลต้นธง ตำบลในเมือง และตำบลเวียงยอง 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ. ....

๑๒๒/๔๙

๕๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร    
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ ๑ และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผู้ประกอบการที่บริจาคสินค้าหรือให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าแก่คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ ๑)

๑๒๔/๔๙

๕๙

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ                 ๑๒๗/๔๙
พลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ....

๙๓/๔๙

๑๐๘/๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕๓
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๖๐
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเว้นภาษีอากรตามสัญญาจัดหาและส่งมอบปืนใหญ่เบา 
๑๐๕ มม. ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยบริษัท Royal 
Ordnance Plc ภายใต้โครงการตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจแห่งชาติ 
(เฉพาะกรณีความร่วมมือกับรัฐบาลสหราชอาณาจักร))

เสร็จที่
๑๓๕/๔๙

๖๑

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวง   
เทศบาลสายถนนบางบอน ๕ และสายเชื่อมระหว่างซอยเพชรเกษม ๘๑ 
กับสายถนนดังกล่าวบรรจบซอยเอกชัย ๑๓๑ พ.ศ. ....

๑๓๗/๔๙

๖๒

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวง     
เทศบาลสายเชื่อมระหว่างซอยอิสรภาพ ๑๕ กับซอยอิสรภาพ ๒๑ พ.ศ. ....

๑๓๘/๔๙

๖๓

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังตะแบก                           
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๔๑/๔๙

๖๔

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย            ๑๔๒/๔๙
จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๕

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยยั้ง ตำบลหนองหัววัว       
ตำบลท่าไม้ และตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ....

๑๔๓/๔๙

๖๖

ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               
กระทรวงศึกษา พ.ศ. ....

๑๕๐/๔๙

๖๗

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่    
อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๑๕๔/๔๙

๖๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที  ่        ๑๕๘/๔๙
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำยางพะไล)

     ๖๙

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่             ๑๕๙/๔๙
อำเภอพิมาย และ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... (โครงการทุง่ สัมฤทธิ)์

   

๗๐

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่      
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว)

๑๖๐/๔๙

๗๑

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี      
บำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔   มาใช้ในการประเมินภาษี
บำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ....

๑๖๓/๔๙

๒๕๔๙
๑๕๔ รายงานประจำปี
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พระราชกฤษฎีกา
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙

เสร็จที่

๗๒

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัว    
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖๖/๔๙

๗๓

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่   
อำเภอพรานกระต่ายและ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ....

๑๖๗/๔๙

๗๔

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่  
อำเภอวังทอง และ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ....

๑๖๘/๔๙

๗๕

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่  
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน)

๑๗๐/๔๙

๗๖

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่      ๑๗๑/๔๙
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... (โครงการท่าไม้แดง โครงการเหมืองนา 
โครงการแม่ถันและโครงการชัยมงคล)

๗๗

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่       ๑๗๒/๔๙
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก)

๗๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่      
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. .... (โครงการหนองปิ้งไก่)

๑๗๓/๔๙

๗๙

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่     
อำเภอเมืองพิจิตร และ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... (โครงการหัวดง ๑ 
โครงการหัวดง ๒ โครงการปากคลอง ๑ โครงการปากคลอง ๒ โครงการน้ำโจนเหนือ
และโครงการน้ำโจนใต้)

๑๗๔/๔๙

๘๐

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที      
่
อำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ้านหมอ อำเภอเสาไห้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อำเภอเมืองสระบุรี และอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... (โครงการสูบน้ำ
แก่งคอย-บ้านหมอ)

๑๗๕/๔๙

๘๑

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที      
่
อำเภอพรหมพิราม และ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... (โครงการทุง่ สาน)

๑๗๖/๔๙

๘๒

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่      
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง พ.ศ. .... (โครงการป่าบอน)

๑๗๗/๔๙

ลำดับที่ 		
		

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕๕
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		

		
พระราชกฤษฎีกา
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙

เสร็จที่

๘๓

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที             
่
๑๗๘/๔๙
กิง่ อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... (โครงการคลองหลา)

๘๔

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทน       ๑๘๑/๔๙
อื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร 
และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๕

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวง          ๑๘๘/๔๙
แผ่นดินหมายเลข ๔ สายกรุงเทพมหานคร-สะเดา (คลองพรวน) ทีบ่ า้ นคันคลอง พ.ศ. ....

       ๘๖

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวง          ๑๘๙/๔๙
แผ่นดิน หมายเลข ๔ สายกรุงเทพมหานคร-สะเดา (คลองพรวน) ทีบ่ า้ นควนดินสอ พ.ศ. ....

๘๗

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยาย           ๑๙๗/๔๙
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๖ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐ 
(แหลมข่อย)-บึงฉวาก ที่บ้านปากน้ำและที่บ้านแหลมสะแก พ.ศ. ....

๘๘

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว             ๑๙๘/๔๙
จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๘๙

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง       ๑๙๙/๔๙
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๙๐

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าห้วยเบี้ย และป่าห้วยบ่อทอง  
ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย และป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง ในท้องที่ตำบลท่าข้าม ตำบลวังธง 
ตำบลป่าแมด อำเภอเมืองแพร่ ตำบลต้าผามอก ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง 
ตำบลเวียงทอง ตำบลร่องกาด ตำบลสบสาย ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง)

๒๑๖/๔๙

๙๑

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำว้าและห้วยสาลี่ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำ
น่านตอนใต้ และป่าห้วยงวงและป่าห้วยสาลี่ ในท้องที่ตำบลขึ่ง ตำบลส้าน 
ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา ตำบลศรีษะเกษ ตำบลเชียงของ ตำบลสถาน 
อำเภอนาน้อย ตำบลบ่อแก้ว ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน)

๒๑๗/๔๙

๙๒

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ             ๒๒๒/๔๙
พลเมืองใช้รว่ มกันในท้องที่ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พ.ศ. ....

๙๓

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ             ๒๒๗/๔๙
พลเมืองใช้รว่ มกันในท้องที่ ตำบลแหลมผักเบีย้ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.

  

....

๒๕๔๙
๑๕๖ รายงานประจำปี
Annual Report 2006

เสร็จที่

ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๙๔
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  

๒๔๒/๔๙

๙๕

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน ในท้องทีต่ ำบลแดนชุมพล           ๒๔๕/๔๙
อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พ.ศ. ....

๙๖

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวง       
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ สายปากเกร็ด-นครราชสีมา ที่บ้านนาน้อย พ.ศ. ....

๒๕๔/๔๙

๙๗

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกันในท้องทีต่ ำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ....

๒๕๕/๔๙

๙๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพทีด่ นิ อันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสำหรับพลเมือง      ๒๕๖/๔๙
ใช้รว่ มกันในท้องที่ ตำบลตลิง่ ชัน และ ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พ.ศ. ....

๙๙

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา)

๒๕๗/๔๙

๑๐๐

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๘/๔๙

   ๑๐๑

ร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                                       ๒๖๑/๔๙
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เนือ่ งในพระราชพิธฉี ลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ปี พ.ศ. ....

๑๐๒

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร              ๒๖๙/๔๙
(ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... (ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลให้แก่บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล 
สำหรับเงินได้ทไ่ี ด้จากการขายทรัพย์สนิ ประเภทเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการประกอบกิจการ 
โดยนำเงินได้ดังกล่าวไปซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน)

๑๐๓

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร       ๒๗๐/๔๙
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือรายจ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง 
ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่ง ประมวลรัษฎากร 
ซึ่งเป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจหลักของกิจการ)

๑๐๔

ร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. .... (การขอพระราชทานอภัยโทษ         ๒๗๒/๔๙
ให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี)

๑๐๕

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ          ๒๗๓/๔๙
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของคนต่างด้าวที่ ปฏิบัติงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕๗
Office of the Council of State

เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๐๖ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุง่ เสลีย่ ม    ๒๗๔/๔๙
และตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....
๑๐๗

ร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ .....

๒๗๕/๔๙

๑๐๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .....

๒๗๖/๔๙

๑๐๙

ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา  พ.ศ. .....

๒๗๗/๔๙

   ๑๑๐

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมไม้ขดี ไฟต้องเป็นตามมาตรฐาน พ.ศ. ....       ๒๗๘/๔๙

๑๑๑

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วย         ๒๗๙/๔๙
ฉนวนครอสลิกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ ๖๐ กิโลโวลต์ 
ถึง ๑๑๕ กิโลโวลต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๑๑๒

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวง       
เทศบาลในท้องที่แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง และแขวงสามเสนนอก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๑๑๓

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์            ๓๐๐/๔๙
ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ....

๑๑๔

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง         ๓๐๑/๔๙
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๕

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลลำแก่น          ๓๐๕/๔๙
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. ....

๑๑๖

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ    
พลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลสามเรือน ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี 
และ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ....

๑๑๗

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร         ๓๑๖/๔๙
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๘

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดเกาะสมุย พ.ศ. ....   

๓๒๓/๔๙

๑๑๙

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธี              
พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้ในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ 
บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๒๔/๔๙

   

๑๕๘ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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๒๙๖/๔๙

๓๐๖/๔๙

เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๒๐ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาล         ๓๒๕/๔๙
จังหวัดกระบี่ ศาลจังหวัดชัยนาท ศาลจังหวัดชุมพร ศาลจังหวัดตาก ศาลจังหวัด
นครนายก ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ศาลจังหวัดพังงา 
ศาลจังหวัดพะเยา ศาลจังหวัดพิจิตร ศาลจังหวัดมหาสารคาม 
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลจังหวัดยโสธร และศาลจังหวัดระนอง  พ.ศ. ....
๑๒๑

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขึ้นใน                      ๓๒๗/๔๙
จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพิจิตร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดยโสธร และจังหวัดระนอง พ.ศ. ....

๑๒๒

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวง          ๓๓๑/๔๙
แผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) ที่ทางแยกต่างระดับ
รังสิต และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ สายรังสิต - นครนายก ที่ทางแยกต่าง
ระดับรังสิต พ.ศ. ....

๑๒๓

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่          ๓๓๓/๔๙
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยประสาทใหญ่)

๑๒๔

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่        ๓๓๔/๔๙
อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. .... 
(โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย)

๑๒๕

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับใน  
ท้องที่ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา)

๓๓๖/๔๙

๑๒๖

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับใน
ท้องที่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำลำจังหัน)

๓๓๗/๔๙

๑๒๗

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเว้นภาษีอากรให้แก่บุคคลตามสัญญาว่าด้วยการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนที่หน่วยงานอื่นใดของประเทศไทยได้ทำไว้กับหน่วยงาน)

๓๔๑/๔๙

๑๒๘

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลแม่ปะ
และ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. ....

๓๕๕/๔๙

๑๒๙

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที                 
่
๓๕๖/๔๙
อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองแสง และ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ....

   

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕๙
Office of the Council of State

เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
   ๑๓๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที            
่
๓๕๗/๔๙
อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และ อำเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี พ.ศ. ....
๑๓๑

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อำเภอป่าพะยอม อำเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ....

๑๓๒

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....      ๓๖๐/๔๙

๑๓๓

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลูกจ้างตามมาตรา ๔(๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๖๓/๔๙

๑๓๔

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลละงู
และ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล พ.ศ. ....

๓๖๖/๔๙

๑๓๕

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยาย  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๗ สายตากใบ - บุเก๊ะตา (เขตแดน) 
ตอนบ้านบูเก๊ะตา - บ้านบาโอ๊ะ พ.ศ. ....

๓๖๗/๔๙

๑๓๖

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร       ๓๗๖/๔๙
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ

๑๓๗

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ     
ในเขตเทศบาลตำบลดงเจน กิ่งอำเภอภูกามยาว อำเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา พ.ศ. ....

๑๓๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขต        ๓๗๙/๔๙
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแห่งในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ....

   ๑๓๙

ร่างพระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก                  ๔๐๑/๔๙ 
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   
  

   

๓๕๘/๔๙

๓๗๘/๔๙

๑๔๐

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่                          ๔๐๒/๔๙
ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ....

๑๔๑

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล                  ๔๐๓/๔๙
หนองแหน ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม ตำบลคูย้ ายหมี อำเภอสนามชัยเขต 
และตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....

 
๒๕๔๙
๑๖๐ รายงานประจำปี
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เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๔๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร           ๔๐๕/๔๙
เขตบางซือ่ เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย เขตปทุมวัน 
เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางรัก เขตสาทร และเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

  

๑๔๓

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร           ๔๐๖/๔๙
เขตบางซื่อ เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ 
และเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๑๔๔

ร่างพระราชกฤษฎีการับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง                                    ๔๑๐/๔๙
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าสมทบในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ....

๑๔๕

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง                
เล่ม ๓ -๑๐ : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม 
สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม ติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๑๔๖

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิ        ๔๑๒/๔๙
ที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์ หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งาน
แบบพกพา ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๑๔๗

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวง           ๔๑๕/๔๙
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ สายสีคิ้ว - เชียงคาน ตอนทางเลี่ยงเมืองภูเขียว พ.ศ. ....

๑๔๘

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่                           ๔๑๖/๔๙
ตำบลโคกเคียน และ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ....         

๑๔๙

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทาง  
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  พ.ศ. ....

๑๕๐

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ             ๔๒๐/๔๙
พลเมืองใช้รว่ มกันในท้องที่ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ.  ....

๑๕๑

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับ                   ๔๒๑/๔๙
ในท้องที่  อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง)
 

๑๕๒

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที  ่
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำหนองควายตก)

  

๔๑๑/๔๙

๔๑๗/๔๙

๔๒๒/๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖๑
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๕๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที  ่    
  
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... (โครงการฝายแม่สาว)

เสร็จที่
๔๒๓/๔๙

๑๕๔

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่   
กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พ.ศ. .... (โครงการฝายวังปาน)

๔๒๔/๔๙

๑๕๕

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับ       
ในท้องที่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พ.ศ. .... (โครงการฝายกิ่วมื่น)

๔๒๕/๔๙

๑๕๖

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่      
ตำบลเขาดิน  ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และตำบลบางหัก  อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....

๔๒๖/๔๙

๑๕๗

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย  
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๓ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ 
(สามแยกกระจับ) - เจดีย์สามองค์ ที่บ้านท่าน้ำตื้น พ.ศ. ....

๔๒๗/๔๙

๑๕๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินเรนทร                    
(องค์การมหาชน) พ.ศ. .... และขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรง
ครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

๔๓๔/๔๙

๑๕๙

ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบ  
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๔๕/๔๙

๑๖๐

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอ  
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๔๔๗/๔๙

๑๖๑

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลร้องวัวแดง  
ตำบลออนใต้ ตำบลแช่ช้าง ตำบลบวกค้าง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
และ ตำบลห้วยยาบ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน พ.ศ. .... 

๔๕๐/๔๙

   ๑๖๒

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเทียนต้องเป็นไปตาม              ๔๕๑/๔๙
มาตรฐาน พ.ศ. ....

๑๖๓

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง                  ๔๕๒/๔๙
เล่ม ๓- ๒๐ : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม 
สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๒๕๔๙
๑๖๒ รายงานประจำปี
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เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
พระราชกฤษฎีกา
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๖๔ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาไมโครเวฟต้องเป็นไป            ๔๕๓/๔๙
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
  

๑๖๕

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาปะขอ                             ๔๖๐/๔๙
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๖๖

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลควนขนุน                             ๔๖๑/๔๙
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖๓
Office of the Council of State

เรื่องพิจารณาเสร็จ
ลำดับที่ 		
		
กฎกระทรวง
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ พ.ศ. ....

   

เสร็จที่
๖๔๕/๔๘

๒

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต การออก                 ๖๕๓/๔๘
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน ใบอนุญาต เกี่ยวกับ
เมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. ....

๓

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   ๖๕๗/๔๘

๔

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    ๖๕๘/๔๘
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕

ร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร จังหวัดสุรินทร์          ๖๖๒/๔๘
พ.ศ. .... (ทางอนุมัติด่านพรมแดนช่องสะงำ และด่านศุลกากรช่องจอม)

๖

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน               ๖๖๓/๔๘
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
(ในท้องที่ตำบลน้ำหมาน และตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย)

๗

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบเป็นทางน้ำ            ๖๖๔/๔๘
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องที่ตำบลแซงบาดาล 
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์)

๘

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน)                  ๖๖๕/๔๘
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
(ในท้องที่ตำบลสงเปลือย อำเภอเขวง จังหวัดกาฬสินธุ์)

๙

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยลำโจนเป็นทางน้ำ             ๖๖๖/๔๘
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องที่ตำบลห้วยแซง 
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร)

๑๐

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบกเป็นทางน้ำ             ๖๖๗/๔๘
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องที่ ตำบลบุ่งค้า 
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร)

๑๑

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำชลประทาน                             ๖๖๘/๔๘
อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องที่ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี)

๑๖๔ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
กฎกระทรวง
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๒
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง           ๖๖๙/๔๘
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องที่ตำบล
   
โดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี)
๑๓

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้เป็นทางน้ำ               ๖๗๐/๔๘
ชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (ในท้องที่ตำบลคำเจริญ 
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี)

๑๔

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร             ๖๘๗/๔๘
บางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอนครชัยศรี 
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๑๕

ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจ           ๖๙๖/๔๘
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ....

๑๖

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.  ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๙๗/๔๘

๑๗

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๗๐๒/๔๘

๑๘

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น               
ข้าราชการทหาร และการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ....

๗๐๓/๔๘

๑๙

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....  

๗๐๘/๔๘

๒๐

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร             ๗๐๙/๔๘
บางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม 
ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองหาร ตำบลหนองจ๊อม 
ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย ตำบลสันปูเลย 
อำเภอดอนสะเก็ด ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ตำบลป่าบง ตำบลไชยสถาน 
ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ตำบลป่าแดด 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....    

๒๑

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ                      
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  

๒๒

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้                  ๗๑๔/๔๘
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  

  
   

๗๑๐/๔๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖๕
Office of the Council of State

เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
กฎกระทรวง
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๒๓
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม              ๗๑๙/๔๘
การขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
๒๔

ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๗๒๑/๔๘

๒๕

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุด      
พ.ศ. ....

๗๒๕/๔๘

     ๒๖

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำแชะ                                 
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

๗๒๗/๔๘

๒๗

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำแชะ เป็นทางน้ำ                  ๗๒๘/๔๘
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (แผนที่แนบท้ายคนละฉบับ
กับร่างกฎกระทรวงลำดับที่ ๒๖) 

๒๘

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์                  ๗๒๙/๔๘
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ปรับปรุงอายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
ไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร) 

๒๙

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความพระราชบัญญัติรถยนต์                
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ปรับปรุงอายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน
เจ็ดคนที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร)

๗๓๐/๔๘

๓๐

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีสรุ า ณ สนามบินศุลกากร  พ.ศ. ....

๗๓๙/๔๘

๓๑

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ ณ สนามบินศุลกากร พ.ศ. ....

๗๔๐/๔๘

๓๒

ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการเสียภาษีสุราโดยวิธีอื่น สำหรับสุราที่นำไปจำหน่าย          ๗๔๑/๔๘
ในคลังสินค้าทัณฑ์บน ณ สนามบินศุลกากร หรือในเขตพืน้ ทีป่ ระสบธรณีพบิ ตั ิ พ.ศ. ....

๓๓

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสนามบินศุลกากร พ.ศ. ....

๓๔

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม                  ๗๕๐/๔๘
การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ (กำหนดจำนวนเงินตราต่างประเทศ
ที่นำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ)

๓๕

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                             ๗๕๕/๔๘
(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) (ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทแต่งตั้งนายทะเบียนหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียน พ.ศ. ....) 

๒๕๔๙
๑๖๖ รายงานประจำปี
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๗๔๕/๔๘

ลำดับที่ 		
		
กฎกระทรวง
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๓๖
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) (ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....)

เสร็จที่
๗๕๖/๔๘

๓๗

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

๗๕๗/๔๘

๓๘

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๗๒ ปี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ....

๗๖๑/๔๘

๓๙

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้วัสดุอื่นเป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ....                                    ๗๖๔/๔๘

๔๐

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๐๙ (ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม)

๗๗๐/๔๘

๔๑

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถ
ที่จะรับจดทะเบียนเป็นรถประเภทต่าง ๆ พ.ศ. ....

๗๗๖/๔๘

๔๒

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....

๗๘๔/๔๘

๔๓

ร่างกฎกระทรวงให้เพิกถอนป่าแม่เมาะ ในท้องที่ตำบลบ้านดง ตำบลแม่เมาะ และ   
ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
บางส่วน พ.ศ. ....

๗๘๘/๔๘

๔๔

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือ
ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ....

๗๙๓/๔๘

๔๕

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ               
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิม่ เติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ)

๗๙๕/๔๘

๔๖

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. .... ) ออกตามความในประมวลรัษฎากร            
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปี ขึ้นไป)

๗๙๘/๔๘

๔๗

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยความรู้ในวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต      
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....

๗๙๙/๔๘

๔๘

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓  
(ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม)

๘๐๐/๔๘

๔๙

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙  
(ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม)

๘๐๑/๔๘

๕๐

ร่างกฎกระรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติไพ่          
พุทธศักราช ๒๔๘๖ (ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม)

๘๐๒/๔๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖๗
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		
กฎกระทรวง
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๕๑
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ        
หมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ฉบับที่ .. พ.ศ. ....

เสร็จที่
๘๑๒/๔๘

๕๒

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมโภช  
เดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พ.ศ. ....

๘๑๕/๔๘

๕๓

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว     
และกีฬา พ.ศ. ....

๘๒๐/๔๘

๕๔

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ....

๘๒๒/๔๘

๕๕

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติ พ.ศ. ....

๑/๔๙

๕๖

ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....

๔/๔๙

๕๗

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕/๔๙

๕๘

ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึ่งปี จำนวน ๘ ฉบับ)

๘/๔๙

๕๙

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐

๙/๔๙

๖๐

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร พ.ศ. ....

๑๐/๔๙

๖๑

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมระยอง พ.ศ. ....

๑๒/๔๙

๖๒

ร่างกฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. ....

๑๕/๔๙

๖๓

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ ๑๓๐ ปี                        ๑๗/๔๙
การตรวจเงินแผ่นดินไทย พ.ศ. ....

๖๔

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ....

๖๕

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตการตรวจสอบ                          ๒๗/๔๙
และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานและการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. ....

๒๕๔๙
๑๖๘ รายงานประจำปี
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๒๖/๔๙

เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
กฎกระทรวง
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๖๖
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมโยธาธิการและการผังเมืองแต่งตั้ง           ๓๐/๔๙
วิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ....
๖๗

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง       
พ.ศ. ๒๕๒๒ (กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราแก่แรงงานต่างด้าว)

๓๔/๔๙

๖๘

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ เป็นทางน้ำ              
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๓๙/๔๙

๖๙

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน พระราชบัญญัติการเดิน         
เรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (การปรับปรุงการประกันภัยสำหรับ
ผู้โดยสารเรือ)

๔๑/๔๙

๗๐

ร่างกฎกระทรวงลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย                               
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....

๔๗/๔๙

๗๑

ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....

๔๘/๔๙

๗๒

ร่างกฎกระทรวงลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน           ๔๙/๔๙                                                                
พ.ศ. ....

๗๓

ร่างกฎกระทรวงการให้อนุปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....   

๕๐/๔๙

๗๔

ร่างกฎกระทรวงการให้ปริญญากิตติศักดิ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....

๕๑/๔๙

     ๗๕

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของ                         
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....

๕๒/๔๙

๗๖

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทาน                     
แม่ฮ่องสอนเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๕๖/๔๙

๗๗

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน                     
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๕๗/๔๙

๗๘

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๗๖/๔๙

๗๙

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา                          ๘๕/๔๙
ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

๘๐

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา                          ๘๖/๔๙
ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖๙
Office of the Council of State

เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
กฎกระทรวง
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๘๑
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร                        ๑๐๐/๔๙
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้ที่คณะกรรมการ
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้รับเพื่อประโยชน์ของ
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย)

  

๘๒

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาต การอนุญาต หลักเกณฑ์            
เกี่ยวกับการทำประวัติการกระทำผิดต่อกฎหมายของผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการ 
การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 
การจัดทำ การเก็บรักษา และการแจ้งเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติของพนักงาน
สถานบริการ และการจัดสถานที่ การใช้โคมไฟ และการให้พนักงาน
ติดหมายเลขประจำตัวของสถานบริการ พ.ศ. ....

๑๐๑/๔๙

๘๓

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....

๑๐๖/๔๙

๘๔

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย       
การยกเว้นรัษฎากร

๑๐๗/๔๙

๘๕

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                ๑๑๔/๔๙
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๖

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร                         ๑๑๕/๔๙
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับบำเหน็จ
ดำรงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานธนาคารออมสิน  พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย 
และพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย)

๘๗

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายประโยชน์              ๑๒๘/๔๙
ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. ....

๘๘

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....

๘๙

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์          ๑๓๒/๔๙
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๐

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร                    
และสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๓๓/๔๙

๙๑

ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย     
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ....

๑๓๔/๔๙

๙๒

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                       ๑๓๙/๔๙
สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....

๒๕๔๙
๑๗๐ รายงานประจำปี
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๑๓๑/๔๙

เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
กฎกระทรวง
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๙๓
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้                      ๑๔๔/๔๙
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (แก้ไขหลักเกณฑ์การกำหนดแบบคำขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน (ท.ด.๑) และสำหรับที่ดิน
ที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น (ท.ด.๑ ก)
๙๔

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) เรื่อง ธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เป็นประโยชน์             ๑๔๕/๔๙
ต่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พุทธศักราช .... 

๙๕

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านเพ จังหวัดระยอง พ.ศ. ....

๑๔๗/๔๙

๙๖

ร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ....

๑๔๘/๔๙

๙๗

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค                    ๑๔๙/๔๙
สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....

๙๘

ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ....         ๑๕๕/๔๙

๙๙

ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต   
ทำงานและการออกแบบใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า 
ลาว และกัมพูชา ที่หลบหนีเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖๑/๔๙

๑๐๐

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (กำหนดเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถที่จะมีไว้ใช้อำนวยความ
สะดวกแก่คนพิการและเพิ่มเติมให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร หรือรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์สิ่งของจะมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบหรือขนาดแตกต่างไปจาก
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงก็ได้)

๑๖๔/๔๙

๑๐๑

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๑๖๙/๔๙

๑๐๒

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง พ.ศ. ....

๑๘๐/๔๙

๑๐๓

ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ. ....

๑๘๔/๔๙

๑๐๔

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว                         
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๑๘๕/๔๙

๑๐๕

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗     
และ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๘๖/๔๙

๑๐๖

ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ..)        
พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึ่งปี จำนวน ๗ ฉบับ)

๑๙๑/๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๗๑
Office of the Council of State

เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
กฎกระทรวง
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๐๗ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ....            ๑๙๖/๔๙

  

๑๐๘

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ                   ๒๐๐/๔๙
ชั่งตวงวัด (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

๑๐๙

ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการเพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาต พ.ศ. ....

๑๑๐

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมบางประเภทได้รับยกเว้น                         ๒๐๒/๔๙
ไม่ต้องได้รับอนุญาต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๑

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต และค่าธรรมเนียม   
ประกอบธุรกิจโรงแรมในท้องที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี 
และ จังหวัดยะลา พ.ศ. .... 

๒๐๓/๔๙

๑๑๒

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตั้งสถานบริการในท้องที่         
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดยะลา พ.ศ. .... 

๒๐๔/๔๙

๑๑๓

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. ๒๔๙๓             ๒๐๕/๔๙

๑๑๔

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่                 ๒๑๔/๔๙
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา ๑ ปี พ.ศ. ....

๑๑๕

ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินที่ให้เหรียญกษาปณ์ราคาห้าสิบบาทเป็นเงิน              ๒๑๕/๔๙
ที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย พ.ศ. ....

๑๑๖

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  เมืองพัทลุง พ.ศ. ....

๒๑๙/๔๙

๑๑๗

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง      
พ.ศ. ๒๕๑๘ (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ 
(ผังเมืองรวมเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี))

๒๒๓/๔๙

๑๑๘

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน                ๒๒๔/๔๙
พ.ศ. ๒๕๓๕ (ปรับปรุงประเภทหรือชนิดของโรงงาน) 

๑๑๙

ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ                                  ๒๒๕/๔๙
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นตัวนำความร้อน และภาชนะรับแรงดัน พ.ศ. ....

๑๒๐

ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติคนงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้และเก็บ                   ๒๒๖/๔๙
การส่ง และการบรรจุก๊าซ พ.ศ. ....

๑๒๑

ร่างกฎกระทรวงกำหนดสภาวะเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดที่พึงต้องได้รับ                      ๒๓๐/๔๙
การคุ้มครองสวัสดิการ พ.ศ. ....

๒๕๔๙
๑๗๒ รายงานประจำปี
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๒๐๑/๔๙

เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
กฎกระทรวง
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๒๒ ร่างกฎกระทรวงกำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นไปเพื่อ                       ๒๓๑/๔๙
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. ....
๑๒๓

ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน                 ๒๓๒/๔๙
และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล พ.ศ. ....

๑๒๔

ร่างกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ พ.ศ. ....  

๑๒๕

ร่างกฎกระทรวงกำหนดเด็กทีอ่ ยูใ่ นสภาพทีจ่ ำต้องได้รบั การคุม้ ครองสวัสดิภาพ พ.ศ. ....         ๒๓๔/๔๙

๑๒๖

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการว่ากล่าวตักเตือน    
ทำทัณฑ์บนและจัดให้เด็กทำงานบริการสังคมหรืองานสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ....

๑๒๗

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต               ๒๓๖/๔๙
การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การให้ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอรับใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต
ให้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. ....

๑๒๘

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต           
การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การให้ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอรับใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการเพิกถอน
ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. ....

๒๓๗/๔๙

๑๒๙

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ การแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้ปกครองสวัสดิภาพ      
ของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟืน้ ฟู
พ.ศ. ....

๒๓๘/๔๙

๑๓๐

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ง         
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยกเลิกข้อกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ต้องจัดให้มีใบกำกับสินค้า)

๒๔๑/๔๙

๑๓๑

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม             ๒๕๐/๔๙
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๓๒

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....         ๒๕๑/๕๐

๑๓๓

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม              ๒๕๒/๔๙
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจัดให้มีการจัดที่
จอดรถรองรับผู้โดยสารสำหรับรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่))

  

  

  

๒๓๓/๔๙
๒๓๕/๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๗๓
Office of the Council of State

เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
กฎกระทรวง
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๓๔ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ง          ๒๕๓/๔๙
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ)
๑๓๕

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร                        ๒๕๙/๔๙
ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

๑๓๖

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที.่ . (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙        ๒๖๐/๔๙

๑๓๗

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ                        ๒๖๒/๔๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีฉลอง
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ. .... 

๑๓๘

ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินที่ให้เหรียญกษาปณ์ราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาท         ๒๖๓/๔๙
เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย พ.ศ. .... 

๑๓๙

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ พ.ศ. ....              ๒๗๑/๔๙

๑๔๐

ร่างกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดว่าด้วยการนำเข้าหรือ                             ๒๘๐/๔๙
นำผ่านสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ. ....

๑๔๑

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ ๕๐ ปี                         ๒๘๒/๔๙
ฝนหลวงพระราชทาน พ.ศ. ....

๑๔๒

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง            ๒๘๙/๔๙
พ.ศ. ๒๕๑๘ (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ (ผังเมือง
รวมเมืองป่าโมก จังหวัดอ่างทอง))

๑๔๓

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชน                         ๒๙๐/๔๙
จังหวัดระยอง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๖)

๑๔๔

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                             ๒๙๑/๔๙
(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖)

๑๔๕

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม       ๒๙๒/๔๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ (ผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรง จังหวัดลพบุร)ี )

๑๔๖

ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ....         ๒๙๗/๔๙

๑๔๗

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ        
พ.ศ. ๒๕๒๓ การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ)

  

  
  

๑๗๔ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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๒๙๙/๔๙

เสร็จที่

ลำดับที่ 		
		
กฎกระทรวง
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๔๘ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ พ.ศ. ....  

๓๐๓/๔๙

๑๔๙

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขาระกำขาย                        
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๓๐๘/๔๙

๑๕๐

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน           ๓๑๓/๔๙
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (แก้ไขส่วนราชการ
ที่กำหนดให้เป็นหน่วยรับคำขอรับใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 
คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้สอดคล้องกับการ
แบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๕๑

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน       ๓๑๔/๔๙
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (แก้ไขส่วนราชการ
ทีก่ ำหนดให้เป็นหน่วยรับคำขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอก
อาณาจักร คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้สอดคล้อง
กับการแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๕๒

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย            ๓๑๗/๔๙
การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

๑๕๓

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์           ๓๒๐/๔๙
พุทธศักราช ๒๔๗๙

๑๕๔

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. ....                                          ๓๓๒/๔๙                                   

๑๕๕       ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน เเละลดขัน้ เงินเดือน พ.ศ. ....       ๓๓๕ /๔๙
๑๕๖

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ....

๓๓๙ /๔๙

๑๕๗

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติ              ๓๔๖/๔๙
ในการจัดหาทนายความให้กับผู้ต้องหา พ.ศ. ....

๑๕๘

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ                  ๓๔๗/๔๙
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงศ์ 
ในโอกาสที่วันประสูติครบ ๑๕๐ ปี พ.ศ. ....

๑๕๙

ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการในการขอรับใบอนุญาตทำงาน          
และการออกใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ พ.ศ. ....

๓๖๙/๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๗๕
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		

		
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙

เสร็จที่

๑๖๐
  

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง                                             ๓๗๒/๔๙
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖๑

ร่างกฎกระทรวงการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทน                      
ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....

๓๗๓/๔๙

๑๖๒

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์                     
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกความใน(๖)  ของข้อ  ๒) 

๓๘๐/๔๙

๑๖๓

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการ            
ควบกิจการ พ.ศ. ....

๓๘๑/๔๙

๑๖๔

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....         

๓๘๒/๔๙

๑๖๕

ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ..)            ๓๘๓/๔๙
พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลาการใช้บงั คับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึง่ ปี จำนวน ๑๕ ฉบับ)

๑๖๖

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองธัญบุรี-หนองเสือ-คลองหลวง                    ๓๘๔/๔๙
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ....

๑๖๗

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนมหาราช-โรงช้าง-บ้านแพรก                 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....

๓๘๕/๔๙

๑๖๘

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้          
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

๓๙๓/๔๙

๑๖๙

ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ....

๔๐๙/๔๙

๑๗๐

ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....

๔๑๓/๔๙

๑๗๑

ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนทรัพย์สนิ ถาวรของภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ....         ๔๑๔/๔๙

๑๗๒

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกประกันหรือ              ๔๓๓/๔๙
หลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาญา พ.ศ. ....

๑๗๓

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ ๑๐๐ ปี                
กรมพระธรรมนูญ พ.ศ. ....

๔๓๕/๔๙ 

๑๗๔

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น           
ข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)

๔๓๙/๔๙

๒๕๔๙
๑๗๖ รายงานประจำปี
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เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
กฎกระทรวง
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๗๕ ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง      ๔๕๔/๔๙
ชนิดหรือบางประเภทในพืน้ ทีบ่ างส่วนในท้องทีต่ ำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ ตำบล
คลองพระอุดม ตำบลบางตะไนย์ ตำบลปากเกร็ด ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลท่าอิฐ อำเภอ
ปากเกร็ด และ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และ ตำบลไทรม้า ตำบลบางรักน้อย 
ตำบลบางกร่าง ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางศรีเมือง ตำบลบางไผ่ 
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี และ ตำบลบางคูเวียง ตำบลบางขนุน ตำบลบางขุนกอง 
ตำบลบางสีทอง ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....

  

๑๗๖

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร         
บางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ตำบลบางพูด ตำบลปากเกร็ด 
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด และ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....

๔๕๕/๔๙

๑๗๗

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร       
บางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ตำบลท่าทราย 
ตำบลบางกระสอ ตำบลสวนใหญ่ และ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....

๔๕๖/๔๙

๑๗๘

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  เมืองเพชรบุรี พ.ศ. ....    

๔๖๔/๔๙

๑๗๙

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร              ๔๖๖/๔๙
บางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอสิเกา อำเภอกันตัง 
กิ่งอำเภอหาดสำราญ อำเภอปะเหลียน และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พ.ศ. ....

๑๘๐

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร                ๔๖๗/๔๙
บางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู 
อำเภอท่าแพ และอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. ....

๑๘๑

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร   
บางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น 
อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ และกิ่งอำเภอสุขสำราญ อำเภอกะเปอร์ 
จังหวัดระนอง พ.ศ. ....

๑๘๒

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙  
ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐-กม.๖๕+๓๒๕ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. ....

๑๘๓

ร่างกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  พ.ศ. ....

๔๘๐/๔๙

๑๘๔

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงราย พ.ศ. ....

๔๘๒/๔๙

๔๖๘/๔๙

   ๔๗๖/๔๙   

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๗๗
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		

		
กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙

เสร็จที่

๑๘๕

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ....

๔๘๓/๔๙

๑๘๖

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน            
พ.ศ. ๒๕๓๕(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ)

๔๘๕/๔๙

๑๘๗

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยแบบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต                  ๔๘๖/๔๙
และการอนุญาตสำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ....

๑๘๘

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน               ๔๘๗/๔๙
พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ 
และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๔)ฯ)

๑๘๙

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน                ๔๘๘/๔๙
พ.ศ. ๒๕๓๕ (การชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน)

๒๕๔๙
๑๗๘ รายงานประจำปี
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เรื่องพิจารณาเสร็จ
ลำดับที่ 		
		

เสร็จที่

		
ระเบียบ
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙

๑

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จธรณีพิบัติภัย พ.ศ. ....

๖๔๖/๔๘

๒

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ....

๖๕๔/๔๘

๓

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ....

๖๕๕/๔๘

๔

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของ
แผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๖๗๑/๔๘

๕

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

๖๘๐/๔๘

  ๖

ร่างระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗๒๒/๔๘

๗

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ....

๗๒๓/๔๘

๘

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพิ่มช่วยเหลือคนไทย
ในต่างประเทศ พ.ศ. ....

๗๘๙/๔๘

๙

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการออกเอกสารสิทธิ
ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ....

๘๐๓/๔๘

๑๐

ร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักฐานและเอกสารประกอบการขออนุญาต
ส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....

๘๐๗/๔๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๗๙
Office of the Council of State

เรื่องพิจารณาเสร็จ
ลำดับที่ 		
		
ประกาศ
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน    
  
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการสนับสนุนการซื้อขายและ
จำนองตามมาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง

   

เสร็จที่
๖๘๙/๔๘

๒

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน        
สิทธิและนิติกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีการสนับสนุนการซื้อขาย 
และจำนองตามมาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง

๓

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้น                              ๗๓๗/๔๘
อากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) 

๔

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ณ สนามบินศุลกากร   

๕

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการปกป้องการนำเข้า                ๗๔๗/๔๘
สินค้าที่เพิ่มขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๖

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเอทิลแอลกอฮอล์             ๗๗๕/๔๘
ที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์

๗

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่             ๗๘๑/๔๘
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับธรณีพิบัติภัย 
จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต

๘

ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของ            ๗๙๗/๔๘
สภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ

๙

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องยกเลิกการควบคุมการส่งออกไปนอก                      ๘๐๔/๔๘
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า โค กระบือ ช้าง ม้า ลา ล่อ สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า สัตว์น้ำ 
ซากสัตว์น้ำ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำและซากสัตว์น้ำ พ.ศ. .... 

  

๖๙๐/๔๘ 

๗๓๘/๔๘

๑๐

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องยกเลิกการควบคุม การส่งออกไปนอก                   
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า เมล็ดปอ ปุ๋ยที่ไม่ใช้ปุ๋ย เคมี และหวาย พ.ศ. .... 

๑๑

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ งการส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....             ๘๐๖/๔๘

๑๒

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอก             ๘๐๘/๔๘
ราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

๑๓

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร     ๘๑๖/๔๘
(อตล ๑๒) (ฉบับที่ ..) 

๒๕๔๙
๑๘๐ รายงานประจำปี
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๘๐๕/๔๘

เสร็จที่
ลำดับที่ 		
		
ประกาศ
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๔
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับข้าวโพด                ๘๑๗/๔๘
ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์

  

  

๑๕

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ       
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๘๒๕/๔๘

๑๖

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ          ๘๒๖/๔๘
และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการควบรวมกิจการตามแผน
พัฒนาระบบสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๑๗

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องห้ามนำตู้เย็นประเภทที่ใช้ในบ้านเรือน                    
ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่ ตู้แช่เย็น ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการใช้สาร ซี เอฟ ซี
(Chlorofluorocarbons:DFCS)เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....

๓๒/๔๙

๑๘

ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ห้ามตั้งหรือขยายโรงงาน          
การฟอกย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ และพิมพ์สิ่งทอ พ.ศ. ....

๑๒๑/๔๙

๑๙

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ          ๓๑๘/๔๙
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้
ที่ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

  ๒๐

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ           ๓๑๙/๔๙
และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
ลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๒๑

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร       ๓๗๔/๔๙
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..)

๒๒

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)

๒๓

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่             ๔๗๘/๔๙
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า 
อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอพังงา อำเภอทับปุด และ อำเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา พ.ศ. ....

๒๔

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่            ๔๗๙/๔๙
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ 
อำเภอเหนือคลอง อำเภอเกาะลันตา และ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ....

๓๗๕/๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘๑
Office of the Council of State

เรื่องพิจารณาเสร็จ
ลำดับที่ 		
		
คําเเปล
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
      ๑
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือในการตรวจสอบระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินโครงการลงทุนพิเศษของรัฐ
เพื่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

เสร็จที่
๖๔/๔๙

ขอความอนุเคราะห์คำแปลภาษาอังกฤษของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๗ 
พร้อมลงนามรับรอง

๑๔๐/๔๙

      ๓

ขอความอนุเคราะห์ในการแปลกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๔๘/๔๙

      ๔

ขอความอนุเคราะห์ในการแปลกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมน้ำมันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๔๙/๔๙

๕

ขอความอนุเคราะห์ในการแปลกฎหมาย ร่างพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๕๐/๔๙

๖

ขอความอนุเคราะห์ในการแปลกฎหมาย ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ 
ว่าด้วยกิจการไฟฟ้าสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๓๕๑/๔๙

๗

ขอความอนุเคราะห์ในการแปลกฎหมาย ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัย ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๕๒/๔๙

๒

๒๕๔๙
๑๘๒ รายงานประจำปี
Annual Report 2006

เรื่องพิจารณาเสร็จ
เสร็จที่
ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑
สำนักงานร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)                    ๖๔๘/๔๘
ขอหารือเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูอ้ ำนวยการสำนักงานร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
๒

ขอหารือข้อทบทวนการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินในเขตทางถนนพุทธมณฑล สาย ๑    
(พลโทประสิทธิ์  สิทธิกูล)

๖๕๐/๔๘

๓

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หารือปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ        
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕

๖๕๑/๔๘

๔

บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จำกัด ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายการคำนวณบำเหน็จเป็น ๒     
ช่วงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง ซึ่งทำให้พนักงานที่อยู่ในระบบกองทุนบำเหน็จได้รับ
สิทธิประโยชน์นอ้ ยกว่าทีเ่ คยได้รบั อยูเ่ ดิมนัน้ ขัดต่อพระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ อย่างไร และ ปณท ซึง่ เป็นรัฐวิสาหกิจต้องปฏิบตั ติ ามหนังสือ
ดังกล่าว (รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๕) หรือไม่อย่างไร

๖๕๖/๔๘

๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการดำเนินการปรับเพิ่ม             
อัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

๖๖๐/๔๘

๖

กรมชลประทาน ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ         
บริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

๖๖๑/๔๘

๗

ขอหารือเรือ่ งการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (การทีส่ ำนักงานฯ    
มีแนวความคิดทีจ่ ะแบ่งประเภทการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมออกเป็น ๒ ระดับ
โดยเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)จะกระทำได้หรือไม่)

๖๗๒/๔๘

๘

กระทรวงมหาดไทย ขอหารือ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การบริหารองค์กร               ๖๗๓/๔๘
ศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๑๖

๙

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอหารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับ           
เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรี และนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล

๑๐

กรุงเทพมหานคร ขอหารือการขึ้นทะเบียนประกันตนของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก               ๖๗๖/๔๘ 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

  

๖๗๕/๔๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘๓
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๑
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขอให้พิจารณาเจตนารมณ์ในการบัญญัติกฎหมาย  

๖๗๗/๔๘

๑๒

กรมคุมประพฤติ ขอหารือ การชำระภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีรับโอนที่ดินจาก                    ๖๗๘/๔๘
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑๓

เครือข่ายพลเมืองเพื่อการมีส่วนร่วม หารือการเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนวันที่                    
พระราชกฤษฎีกากำหนดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

   ๑๔

  

เสร็จที่

๖๗๙/๔๘

หารือกรณีการยกที่ดินให้วัดจะได้รับการยกเว้นค่าอากรแสตมป์ตามมาตรา ๑๒๑          ๖๘๑/๔๘
แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่

๑๕

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอหารือ เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

๖๘๒/๔๘

๑๖

ขอหารือเกี่ยวกับการบริหารและจัดการกองทุนเผยแพร่พระธรรม ในพระพุทธศาสนา  
ตามพระราชประสงค์

๖๘๔/๔๘

๑๗

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูหารือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดสะเทียน

๖๘๕/๔๘

๑๘

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ขอหารือข้อกฎหมายด้านการบริหารงานบุคคล      
ท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ ประกอบกับมาตรา ๒๓ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๖๘๖/๔๘

๑๙

กรุงเทพมหานคร ขอหารือกรณีการนำค่าภาษีมูลค่าเพิ่มมารวมคำนวณกับค่ารายปี         ๖๙๑/๔๘
เพื่อเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๒๐

ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

๖๙๒/๔๘

๒๑

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามกระทรวงให้ใช้บังคับ            
ผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖

๖๙๓/๔๘

๒๒

การรถไฟแห่งประเทศไทย หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วย            ๖๙๔/๔๘
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔

๒๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ หารือแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่       ๖๙๕/๔๘

๒๔

ทีท่ ำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หารือแนวทางปฏิบตั ติ ามระเบียบและกฎหมาย              ๖๙๘/๔๘

๒๕

กรมศุลกากรขอหารือเรื่องการใช้สิทธิยกเว้นอากรตามกฎหมายศุลกากร

๗๐๐/๔๘

๒๖

กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยขอหารือ เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สิน
สาธารณประโยชน์

๗๐๑/๔๘

๑๘๔ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๒๗
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานขอหารือขัน้ ตอนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

เสร็จที่
๗๐๔/๔๘

๒๘

สำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยาขอหารืออุทธรณ์คำสั่ง
เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสําอาง

๗๐๕/๔๘

๒๙

หารือเรือ่ งการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของผูอ้ ำนวยการองค์การการสวนยาง        ๗๐๖/๔๘

๓๐

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหารือปัญหาข้อกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๑

๓๑

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ขอหารือข้อกฎหมายในการพิจารณา                  ๗๑๕/๔๘
ออกกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าตอบแทนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

๓๒

องค์การฟอกหนังขอหารือเรือ่ งแนวทางและหลักเกณฑ์การผลิตเสือ้ เกราะป้องกันกระสุน         ๗๑๖/๔๘

๓๓

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง หารือการห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย

๓๔

กรุงเทพมหานคร หารือเรือ่ งการนำพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร            ๗๒๔/๔๘
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาบังคับใช้แก่ขา้ ราชการครูกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม

๓๕

สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอหารือเรื่องการมอบอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจ           
แห่งชาติในการดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

๓๖

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติเทศบาล           ๗๓๒/๔๘
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ (นายกิติเชษฐ แจคำ)

๓๗

สำนักงานประกันสังคม ขอหารือเรือ่ งนิตสิ มั พันธ์นายจ้างกับลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติ           ๗๓๓/๔๘
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

๓๘

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอหารือข้อกฎหมายความรับผิด          ๗๓๔/๔๘
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (น.ส. ฉันทนา กิติเกิดกุลชัย)

๓๙

การท่าเรือแห่งประเทศไทยขอหารือข้อวินิจฉัย กรณีการยกเว้นค่า ภาระ

๗๓๕/๔๘

๔๐

ขอหารือการเพิกถอนประกาศนียบัตรวิธีการเทคนิคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย                 
โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

๗๓๖/๔๘

๔๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ หารืออำนาจการพิจารณา           ๗๔๖/๔๘
เรือ่ งร้องทุกข์และสถานภาพของข้าราชการพลเรือนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

๗๑๑/๔๘

๗๑๘/๔๘

๗๒๖/๔๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘๕
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		

   

  

ความเห็นทางกฎหมาย
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙

เสร็จที่

๔๒

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยขอหารือเกีย่ วกับการยุตกิ ารรับโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ              ๗๔๘/๔๘

๔๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดงขอหารือการที่สภาท้องถิ่นแปรญัตติ             
ขอตัดลดเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(โบนัส) ของพนักงานส่วนตำบล

๗๔๙/๔๘

๔๔

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตาม         
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

๗๕๓/๔๘

๔๕

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่
การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ หารือความขัดแย้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๗๕๔/๔๘

๔๖

สำนักงาน ก.ค.ศ.ขอหารือเกีย่ วกับพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๗๖๒/๔๘

๔๗

กระทรวงการคลังขอความอนุเคราะห์จัดทำความเห็นทางกฎหมาย การกู้เงินตาม   
แผนเงินกู้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(ธนาคาร SME)

๗๖๓/๔๘

๔๘

สำนักงานเลขานุการร่วมคณะกรรมการนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัด         
ชายแดนภาคใต้ หารือสิทธิตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๒๔ วรรค ๑ ของพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔) ได้หรือไม่

๗๖๘/๔๘

๔๙

กระทรวงพาณิชย์ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (บริษัท ซีวีดี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน))

๗๖๙/๔๘

๕๐

กระทรวงแรงงาน หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพขององค์การสงเคราะห์      
ทหารผ่านศึก

๗๗๑/๔๘

๕๑

ขอหารือเรื่องร้องเรียนปัญหาการละเมิดพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์

๗๗๒/๔๘

๕๒

กระทรวงมหาดไทย หารือ คุณสมบัติในการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี     
ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

๗๗๓/๔๘

๕๓

กรมปศุสัตว์ ขอหารือข้อกฎหมายตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ                ๗๗๗/๔๘
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๒๕๔๙
๑๘๖ รายงานประจำปี
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เสร็จที่
ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๕๔
กรมสรรพากร ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง            ๗๗๘/๔๘
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ตามมาตรา ๔๔,ตามมาตรา ๕๐ และตามมาตรา ๕๔)
๕๕

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอหารือการตรากฎหมาย กฎ หรือ     
ระเบียบ การบริหารงบประมาณและพัสดุสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๕๖

กระทรวงมหาดไทย หารือกรณีลูกหนี้ซึ่งมีภาษีค้างชำระ ตามมาตรา ๔๒ และมิได้         ๗๘๒/๔๘
ชำระภาษีพร้อมเงินเพิ่มภายในสี่เดือน ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระภาษีเป็นงวด

๕๗

องค์การสวนยาง ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน             ๗๘๓/๔๘
สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

๕๘

กระทรวงสาธารณสุข หารือการพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง                     
(กิจการร่วมค้า พี สแควร์ ไทยคอม)

๗๘๕/๔๘

๕๙

กรมการขนส่งทางบก ขอหารือการอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนประจำ          
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗๘๖/๔๘

๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หารือข้อกฎหมายในการปฏิบัติตาม มาตรา ๑๓       
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

๗๙๐/๔๘

๖๑

ขอหารือเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้             
พ.ศ. ๒๔๘๔ ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๗๙๑/๔๘

๖๒

ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล มีคุณสมบัติต้องห้ามเป็น          
ผู้รักษาการเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามความแห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือไม่

๗๙๒/๔๘

๖๓

ขอหารือเรื่องกรณีการจ่ายเงินค่าชดเชยสวนป่าสำหรับโครงการขนาดเล็ก

๗๙๔/๔๘

๖๔

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ขอหารือ กฎหมาย มาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ         ๗๙๖/๔๘
การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ (กรณีนางนิ่มนวล บุญศิริ ซึ่งเป็นเจ้าของเรือ)

๖๕

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอหารือกรณีการจ่ายบำเหน็จตอบแทนของ                   ๘๐๙/๔๘
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (คุณหญิงจารุวรรณ มณฑกา)

๖๖

กระทรวงการคลังขอความอนุเคราะห์จัดทำความเห็นทางกฎหมายสำหรับหนังสือ          ๘๑๐/๔๘
ยืนยันการค้ำประกันเงินกู้ JBIC

๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ หารือการเลื่อนและแต่งตั้งผู้บริหาร                ๘๑๓/๔๘
ไม่สังกัดสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น

  

  

๗๘๐/๔๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘๗
Office of the Council of State

เสร็จที่
ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๖๘
ขอความเห็นถึงความมีผลทางกฎหมายของเอกสาร (หากมีการตกลงพิเศษ                  ๘๑๔/๔๘
และจัดทำเป็นเอกสาร)
๖๙

นายบรรจง ศรีภูพาน หารือแจ้งเหตุรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์แล้วก่อสร้างโดย       
ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น

๒/๔๙

๗๐

กระทรวงสาธารณสุข ขอหารือแนวทางปฏิบัติการวางผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย

๖/๔๙

๗๑

กระทรวงมหาดไทย ขอหารือ การจัดเก็บภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย            
พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๖)

๓/๔๙

๗๒

กรุงเทพมหานคร หารือ กรณีการนำค่าภาษีมูลค่าเพิ่มมารวมคำนวณเป็นค่ารายปี          ๒๒/๔๙
เพื่อเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๗๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามกฎ   
กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

๒๓/๔๙

๗๔

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีอยุธยา ขอให้วนิ จิ ฉัยกรณีการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๕/๔๙

๗๕

บมจ.กสท หารือข้อกฎหมายว่า มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ            ๒๘/๔๙
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

   

     ๗๖

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหารือการนำรายได้ส่ง    
กระทรวงการคลัง

๒๙/๔๙

๗๗

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยขอหารือเกี่ยวกับการตั้งพักทางบัญชีสำหรับการ      
คำนวณและการแบ่งปันผลกำไรขาดทุนของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยในสิ้นปีที่ 5

๕๓๑/๔๙

๗๘

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  
การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

๓๓/๔๙

๗๙

ธนาคารออมสิน หารือการมอบอำนาจในการประชุมคณะกรรมการ    

๔๐/๔๙

๘๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหารือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     
สำหรับข้าราชการที่ต่ออายุราชการ

๔๕/๔๙

๘๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชะอัง ขอหารือการขอให้องค์การ บริหาร                    ๔๖/๔๙
ส่วนตำบลนาชะอังส่งเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

๒๕๔๙
๑๘๘ รายงานประจำปี
Annual Report 2006

เสร็จที่

ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๘๒
ปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
และการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๔๗

๕๔/๔๙

๘๓

ขอให้ตคี วามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๗ ว่านักโทษ   
เด็ดขาดชายสุพจน์ ภุมมาลี เข้าข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษปี ๒๕๔๗ หรือไม่

๕๙/๔๙

๘๔

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน หารือกรณีสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ขอเข้าร่วมถือสิทธิ์ในสิทธิบัตร

๖๐/๔๙

๘๕

กระทรวงมหาดไทย ขอหารือเรือ่ งการใช้อำนาจของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย   
ออกกฎหมายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

๖๓/๔๙

๘๖

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอหารือ แนวเขตอุทยานแห่งชาติ
ตามพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บางส่วนฯ พ.ศ. ....

๖๕/๔๙

๘๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ขอหารือ สถานภาพทางกฎหมายและ
ผลของคำสั่งทางปกครอง

๖๖/๔๙

๘๘

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอหารือการให้บริการสินเชื่อ
ระบบอิสลามแก่บุคคลทั่วไป

๖๘/๔๙

๘๙

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หารือการใช้เงินที่กันไว้เป็นเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

๖๙/๔๙

    ๙๐

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริม               ๗๐/๔๙
การพัฒนาฝีมอื แรงงานตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

๙๑

สำนักงานประกันสังคม ขอหารือเรือ่ งนิตสิ มั พันธ์นายจ้างกับลูกจ้างตามพระราชบัญญัต          
ิ
๗๓/๔๙
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

๙๒

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอหารือการเช่าตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ                ๗๔/๔๙
การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรมและการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒

๙๓

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หารือปัญหาข้อกฎหมายและการปฏิบัติตาม            
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๗๕/๔๙

๙๔

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หารือกรณี นายบุญช่วย อนุชาติไชย              
ขอให้เพิกถอน น.ค.๓ ของ นางบังอร อนุชาติไทย

๗๗/๔๙

๙๕

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอหารือเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด

๗๘/๔๙

  

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘๙
Office of the Council of State

ความเห็นทางกฎหมาย
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙

เสร็จที่

๙๖

การกู้เงินเพื่อ Refinance เงินกู้ Euro Commercial Paper (ECP Programme)  

๙๐/๔๙

๙๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขอหารือตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ     
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๗ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๙๔/๔๙

๙๘

กรมศุลกากร ขอหารือแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตาม
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง  พ.ศ.๒๕๓๙

๙๕/๔๙

๙๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ขอหารือการดำเนินงาน   
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๙๖/๔๙

๑๐๐

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ขอหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

๙๗/๔๙

๑๐๑

กระทรวงคมนาคม หารือเกีย่ วกับอำนาจในการสอบสวน มาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัต   ิ         ๙๘/๔๙
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๐๒

กระทรวงมหาดไทย ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กร      
ศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

๙๙/๔๙

๑๐๓

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ขอหารือการยุติเรื่อง กรณี นายอดิศักดิ์ เกียรติชัยพัน
ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๐๒/๔๙

๑๐๔

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือกรณีการเลื่อนอันดับเงินเดือน       
ของรองศาสตราจารย์และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีที่เงินเดือนเต็มขั้น
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

๑๐๓/๔๙

๑๐๕

ก.พ.ข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำและ         
ลูกจ้างชั่วคราว

๑๐๕/๔๙

๑๐๖

กรมราชทัณฑ์ ขอหารือกรณีเจ้าหน้าที่ขอรับเงินชดใช้คืนตามพระราชบัญญัติ         
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (กรณี นายสมรวมยศ กิจจปุณณะ)

๑๑๐/๔๙

๑๐๗

กระทรวงสาธารณสุข ขอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านจริยธรรม               
กรณีผู้ถูกร้องเรียนเสียชีวิต (แพทย์หญิงสมหมาย ธรรมไมตรี)

๑๑๑/๔๙

๑๐๘

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หารือข้อกฎหมายตาม                       
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

๑๑๓/๔๙

ลำดับที่ 		
		

   

๒๕๔๙
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เสร็จที่
ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๐๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม หารือคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                              ๑๑๖/๔๙
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม (สิบเอกสมพงษ์ สืบขำเพชร) 
๑๑๐

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาตรวจสอบแนวทางปฏิบัติของการขอใช้ที่ดิน         
สาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

๑๑๘/๔๙

๑๑๑

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอหารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย           ๑๑๙/๔๙
คำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ ๕๒๒/๒๕๔๘ ต่อข้อหารือ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความผูกพันมหาวิทยาลัยศิลปากรจะต้อง
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยดังกล่าวหรือไม่ ในกรณี รศ.ดร.จิราวรรณ คงคล้าย 
ที่ได้รับการต่อเวลาราชการหลังเกษียณอายุราชการ และ ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
มาก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีคำวินิจฉัย และปัจจุบันยังคง
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารอยู่

๑๑๒

กระทรวงพลังงาน หารือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซกรณี               ๑๒๓/๔๙
ของบริษัท แก๊สซัพพลายส์ จำกัด

๑๑๓

กรมบัญชีกลาง ขอหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์              ๑๒๕/๔๙
ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภาค่าตอบแทนของผู้ช่วยดำเนินงานของ
สมาชิกวุฒิสภา ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนเงินเดือน
เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

๑๑๔

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการ   
สกสค.มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน หารือหน่วยงานของรัฐประเภทใด

๑๑๕

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอหารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการ              ๑๓๖/๔๙
บังคับทางปกครอง (นายสงคราม ธรรมเกษร)

๑๑๖

การจดทะเบียน Shelf Registration จัดทำความเห็นทางกฎหมาย จำนวน ๒  ฉบับ

๑๔๖/๔๙

๑๑๗

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอหารือเรื่องคุณสมบัติหัวหน้าภาควิชา

๑๕๑/๔๙

๑๑๘

กระทรวงคมนาคม ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณารับอุทธรณ์                ๑๕๒/๔๙
ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

๑๑๙

กรมส่งเสริมการส่งออก ขอความอนุเคราะห์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจ     
ให้ผู้ปฏิบัติราชการในสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

๑๕๓/๔๙ 

๑๒๐

กรมป่าไม้ ขอหารือตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.  ๒๕๔๕

๑๕๖/๔๙

๑๒๖/๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙๑
Office of the Council of State

เสร็จที่
ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๒๑ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ขอหารือเกี่ยวกับการเสนอขอออกพระราชกฤษฎีกา                ๑๕๗/๔๙ 
เวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่ ๒
   ๑๒๒

หารือคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม  

๑๖๒/๔๙

๑๒๓

กรมการจัดหางาน หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเข้ามาทำงานอันจำเป็น            ๑๖๕/๔๙
และเร่งด่วนของคนต่างด้าว

๑๒๔

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หารือปัญหาการดำเนินคดีกบั ผูก้ ระทำผิดพระราชบัญญัติ     
ควบคุมกิจการเทป และวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐

๑๒๕

การรถไฟแห่งประเทศไทย หารือกรณีบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด                    ๑๘๒/๔๙
ขอเช่าทรัพย์สินบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินเพื่อประกอบกิจการต่อไป

๑๒๖

ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอหารือปัญหาเกี่ยวกับอำนาจในการเปรียบเทียบ                 ๑๘๓/๔๙
ของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๒๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอหารือกรณีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา          ๑๘๗/๔๙

๑๒๘

สถาบันการพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอหารือตามพระราชบัญญัติ           ๑๙๐/๔๙
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ (มาตรา ๑๖)

๑๒๙

กรมป่าไม้ หารือการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติ          
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๙,๓๐ และ ๓๗

๑๙๒/๔๙

๑๓๐

กรมสรรพากร หารือการปฏิบตั ติ ามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์     
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๙๓/๔๙

๑๓๑

กระทรวงมหาดไทย หารือ การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน            ๑๙๔/๔๙
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

๑๓๒

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หารือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับ                    ๑๙๕/๔๙
ของกลางที่เป็นยุทธภัณฑ์

๑๓๓

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับฯ                  ๒๐๖/๔๙
ของ ททท. (นายพงศ์พันธ์ ลี้ศิริเจริญ)

๑๓๔
            

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอหารือเรื่องการร่วมลงทุนกับ                   ๒๐๗/๔๙
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด

  

  
  

๒๕๔๙
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๑๗๙/๔๙

ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๓๕ กระทรวงพลังงาน ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายในการดำเนินการตามคำพิพากษา        
  
ศาลปกครองสูงสุด เรือ่ งคดีพพิ าทเกีย่ วกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา 
(กรณีการแปลงสภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

เสร็จที่
๒๐๘/๔๙

๑๓๖

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หารือการทำหน้าที่กรรมการประจำสาขาวิชา  

๑๓๗

กรมการปกครอง ขอหารือเกีย่ วกับการปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง ตามพระราชบัญญัต             
ิ
๒๑๐/๔๙
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๓๐  วรรคหนึ่ง

๑๓๘

หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง              
พ.ศ.๒๕๓๙  (สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์)

๒๑๑/๔๙

๑๓๙

การเคหะแห่งชาติ ขอหารือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งอาคารเช่าแฟลตดินแดง  

๒๑๒/๔๙

๑๔๐

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณี  
การประกอบโลหกรรมในเขตเหมืองแร่

๒๑๓/๔๙

๑๔๑

กรมสรรพสามิต หารือ ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีน้ำมัน

๒๑๘/๔๙

๑๔๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หารือการมอบอำนาจตามระเบียบ           
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดิน
เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๖

๒๒๐/๔๙

๑๔๓

การประปาส่วนภูมิภาค หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่ง        
อายัดของกรมสรรพากร

๒๒๑/๔๙

๑๔๔

ทีท่ ำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ขอหารือในเรือ่ งการเรียกค่าตอบแทนคืน    
ในกรณีทจ่ี ะเรียกค่าตอบคืนจาก นายไพรัตน์ กรีวเิ วก ตามคำวินจิ ฉัยของนายอำเภอ
พระนครศรีอยุธยาที่ให้สิ้นสุดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะเรียน หน่วยงานใดเป็นผูม้ อี ำนาจเรียกค่าตอบคืน และสามารถเรียก
ค่าตอบแทนคืนได้หรือไม่ อย่างไร

๒๒๙/๔๙

๑๔๕

คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ ขอหารือแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับเงิน    ๒๓๙/๔๙
ประจำตำแหน่ง

๑๔๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หารือผลการวินจิ ฉัยของผูต้ รวจการ                 ๒๔๐/๔๙
แผ่นดินของรัฐสภา

๑๔๗

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตาม         
พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

  

๒๐๙/๔๙

๒๔๓/๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙๓
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอความอนุเคราะห์ให้              
คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ

เสร็จที่
๒๔๔/๔๙

๑๔๙

กระทรวงมหาดไทย ขอหารือเกี่ยวกับการมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดหาผลประโยชน์ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๒๔๖/๔๙

๑๕๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ          
หน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะและเป็นผู้เสียหายมีอำนาจร้องทุกข์ หรือฟ้องคดี
เกี่ยวกับการบุกรุกหรือครอบครองที่สาธารณะหรือไม่

๒๔๗/๔๙

๑๕๑

องค์การสวนยาง ขอความอนุเคราะห์หารือข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยางตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าว 
ว่า กรณีทม่ี กี รรมการโดยตำแหน่งจำนวนเจ็ดคน และโดยคณะรัฐมนตรียงั ไม่แต่งตัง้
กรรมการอื่นนั้น ถ้ามีการประชุมถือเป็นองค์คณะประชุมหรือไม่และสามารถ
ดำเนินการมีผลผูกพันชอบตามกฎหมายหรือไม่เพียงใด

๒๔๘/๔๙

๑๕๒

ขอความอนุเคราะห์ในการวินจิ ฉัยตีความในพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิด    
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (นายสมนึก ชีวาเกียรติยิ่งยง และ นายนพดล หงษ์หิน)

๒๔๙/๔๙

๑๕๓

กรมบัญชีกลาง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

๒๖๔/๔๙

๑๕๔

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกา             ๒๖๕/๔๙
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๕๕

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ขอหารือตามมาตรา ๑๗(๒)                     ๒๖๖/๔๙
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.๒๕๑๔ 

๑๕๖

กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ขอหารือกำหนดเวลาการใช้มาตรการ                  ๒๖๗/๔๙
บังคับทางปกครองเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๕๗

กรมบัญชีกลาง ขอหารือกรณีการดำเนินการตามระเบียบสวัสดิการ                              ๒๖๘/๔๙
กรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการกีฬาและนันทนาการ พ.ศ.๒๕๔๔

๑๕๘

กรมควบคุมมลพิษ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับวิธีเก็บตัวอย่างน้ำตาม              ๒๘๑/๔๙
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๕๙

หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิได้รับการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล                         ๒๘๓/๔๙
กรณีการควบรวมกิจการของบริษทั จดทะเบียนเข้าด้วยกันเป็นบริษทั จดทะเบียนใหม่   

๑๙๔ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๖๐ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หารือปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัต     
ิ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑

  

เสร็จที่
๒๘๖/๔๙

๑๖๑

กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ขอหารืออำนาจหน้าทีต่ ามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ    ๒๘๘/๔๙
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๖๒

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ขอหารือข้อกฎหมายการจดทะเบียนเรือไทย
การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม และการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย

๒๙๓/๔๙ 

๑๖๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอหารือการจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง     

๒๙๔/๔๙

๑๖๔

กระทรวงมหาดไทย หารือ การพิจารณาข้อร้องเรียนประเด็นการจัดเก็บภาษี            
โรงเรือนเพาะชำดอกหน้าวัวของผู้ประกอบการ

๒๙๕/๔๙

๑๖๕

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หารือปัญหาข้อกฎหมายในการดำเนินการตาม          
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ และข้อบังคับ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับที่ ๑๑๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๑

๒๙๘/๔๙

๑๖๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอหารือว่าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดยานพาหนะ     
ขนส่งรายการนี้จะถือว่าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามนัยมาตรา ๑๓ (๑) หรือ (๖) 
โดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณตามนัยมาตรา ๑๓ วรรคท้ายได้หรือไม่ (รถบัสยี่ห้อ อีซูซุ)

๓๐๔/๔๙

๑๖๗

กรมที่ดิน หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของป่าสงวนแห่งชาติ

๓๐๗/๔๙

๑๖๘

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอหารือกรณีการจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง     
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๓๐๙/๔๙

๑๖๙

กรมการพัฒนาชุมชน หารือความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕๗      
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั ิ
ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ของ ผู้รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๓๑๐/๔๙

๑๗๐

กรมการพัฒนาชุมชน หารือความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีนายจุน โพธิท์ อง         ๓๑๑/๔๙
พนักงานขับรถยนต์

๑๗๑

สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุรนิ ทร์ เขต ๓ หารือข้อกฎหมายเกีย่ วกับการพิจารณา    
ทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๗๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอหารือการรับทุนเพือ่ การศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย       ๓๑๕/๔๙
ราชภัฏรำไพพรรณี (ผศ.ณรงค์ โพธิ์สามต้น และว่าที่เรือตรีเอกชัย กิจเกษาเจริญ)

๓๑๒/๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙๕
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๗๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ หารือเรือ่ งการจัดซือ้ รถเกีย่ วข้าวและรถเทรลเลอร์     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  

เสร็จที่
๓๒๑/๔๙

๑๗๔

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอหารือการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการในสหกรณ์ ตามระเบียบ  
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๗๕

บริษัท ปตท.มหาชน (จำกัด) ขอหารือการยกเว้นภาษีป้ายให้กับบริษัท                           ๓๒๖/๔๙
ปตท.มหาชน (จำกัด) 

๑๗๖

การรถไฟแห่งประเทศไทย หารือภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการโอนทางรถไฟพร้อม                  ๓๒๘/๔๙
อุปกรณ์ช่วยในการเดินรถ โดยไม่มีค่าตอบแทน

๑๗๗

บตท.เป็นหน่วยงานของรัฐตามคำนิยามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความ                 ๓๒๙/๔๙
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  หรือไม่

   ๑๗๘

กระทรวงพาณิชย์ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบ         
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒

๓๒๒/๔๙

๓๓๐/๔๙

๑๗๙

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หารือการดำเนินธุรกรรมของการไฟฟ้า                   ๓๔๐/๔๙
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๑๘๐

กระทรวงศึกษาธิการ ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. ๒๕๔๘

๓๔๒/๔๙

๑๘๑

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของพนักงาน   
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๒ และ 
การปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมทางอินเตอร์เน็ต

๓๔๓/๔๙

๑๘๒

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับ           ๓๔๔/๔๙
การออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและการสื่อสารแห่งประเทศไทย

๑๘๓

หารือการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลใน                
เขตอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๓๔๕/๔๙

๑๘๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอหารือ                    
การตีความมาตรการ ข้อ ๗ (๑๐) ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๕๓/๔๙

๑๘๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หารือ การจัดหาประโยชน์ใน                   ๓๕๔/๔๙
ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล

๒๕๔๙
๑๙๖ รายงานประจำปี
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เสร็จที่
ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๘๖ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตาม                     ๓๕๙/๔๙
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ กรณีที่สภามหาวิทยาลัย
ศรีปทุมแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำทิพย์ วิภาวิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ 
ปัญญาคะโป ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
๑๘๗

ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี หารือคุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                    ๓๖๑/๔๙
บางพระ (นายบุญเสริม หาญสมัย)

๑๘๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงิน         
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๓๖๒/๔๙

๑๘๙

ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ขอหารือกรณีร้องเรียนขอให้นายกองค์การ                
บริหารส่วนตำบลสระแก้วสิ้นสถานะภาพการดำรงตำแหน่ง

๓๖๔/๔๙

๑๙๐

หารือข้อกฎหมายตามความในพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที    
่      ๓๖๕/๔๙
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ)

๑๙๑

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตาม                ๓๖๘/๔๙
พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทน
เกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตร ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว 
จะอยู่ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ได้หรือไม่)

๑๙๒

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ขอหารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ              ๓๗๐/๔๙
ตรวจเงินแผ่นดิน

๑๙๓

องค์การฟอกหนัง กระทรวงกลาโหม ขอหารือเกี่ยวกับผู้มีอำนาจออกคำสั่ง                
ทางปกครอง (กรณีของนายสุวัฒน์ เรียวโชติสกุล)

๑๙๔

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามประกาศ          ๓๗๗/๔๙
กระทรวงศึกษาธิการ (ในกรณีของบริษัท Resource Development International 
(Thailand) ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๙๕

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หารือการบริหารและจัดสรร    
คลื่นความถี่วิทยุโทรคมนาคม

๑๙๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอหารือการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง        ๓๘๗/๔๙
ของผู้บริหาร

๑๙๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ขอหารือเรือ่ งการให้ได้รบั เงินประจำตำแหน่ง
ของผู้บริหาร

๓๗๑/๔๙

๓๘๖/๔๙ 

๓๘๘/๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙๗
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๑๙๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอหารือเรือ่ งการให้ได้รบั เงินประจำตำแหน่ง
ของผู้บริหาร

  

เสร็จที่
๓๘๙/๔๙

๑๙๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอหารือเรื่องการให้ได้รับเงินประจำ          ๓๙๐/๔๙
ตำแหน่งของผู้บริหาร                                                        

๒๐๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอหารือเรื่องการให้ได้รับเงินประจำ     
ตำแหน่งของผู้บริหาร

๓๙๑/๔๙ 

๒๐๑

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง                   
ความรับผิดทางละเมิด (ข้อ ๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่)

๓๙๒/๔๙

๒๐๒

ขอหารือกรณีศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติทางหลวง           
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เฉพาะมาตรา ๒๐ เฉพาะข้อความ “มาตรา ๔๖/๑” 
ในมาตรา ๗๓/๑ เป็นอันตกไป

๓๙๔/๔๙

๒๐๓

กรมบัญชีกลาง ขอหารือเกี่ยวกับสถานภาพการเป็นสมาชิก  กบข.

๓๙๕/๔๙

๒๐๔

กรุงเทพมหานคร ขอหารือการขอใช้ที่ดินสาธารณะ

๓๙๖/๔๙

สำนักงานเทศบาลตำบลวังสะพุง ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ              
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๙๗/๔๙

   ๒๐๕
๒๐๖

มหาวิทยาลัยศิลปากร หารือ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขยายเวลา                   ๓๙๘/๔๙
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

๒๐๗

กระทรวงแรงงาน ขอหารือข้อกฎหมาย มาตรา ๖๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ                  ๓๙๙/๔๙
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กรณีค่าบริการอื่นที่จำเป็นนั้น สามารถดำเนินการ
ครอบคลุมในกรณีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยหรือไม่

๒๐๘

กระทรวงการคลัง หารือ การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครอง และคำวินิจฉัย          ๔๐๐/๔๙
ของคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีการแปลงสภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๒๐๙

สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ขอหารือเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง                ๔๐๔/๔๙
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙

๒๑๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงขอเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง             ๔๐๗/๔๙
กฎหมาย หรือทบทวนความเห็นทางกฎหมาย

๒๑๑

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หารืออำนาจหน้าที่นายทะเบียนตาม         
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๕๔๙
๑๙๘ รายงานประจำปี
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๔๐๘/๔๙

เสร็จที่
ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๒๑๒ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดมหาสารคาม                                 ๔๑๘/๔๙
หารือกรณีการจัดให้มีการเลือกตั้งที่ไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๒๑๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หารือการต่อเวลาราชการของผู้ดำรงตำแหน่ง        
คณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๔๑๙/๔๙

๒๑๔

กรมสรรพากร หารือขอบเขตอำนาจหน้าที่การตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บ                  ๔๒๘/๔๙
ภาษีอากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒๑๕

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หารือข้อกฎหมายเรื่องคุณสมบัติ                     ๔๒๙/๔๙
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

๒๑๖

กรมบัญชีกลาง ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการให้ผลประโยชน์ของเงินชดเชย            ๔๓๐/๔๙
และเงินสมทบย้อนหลัง

๒๑๗

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการได้รับ      
อันตรายถึงบาดเจ็บสาหัส

๔๓๑/๔๙

   ๒๑๘

กระทรวงมหาดไทย หารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน กรณีของสำนักงาน              ๔๓๒/๔๙
ตำรวจแห่งชาติซึ่งใช้อาคารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเป็นสหกรณ์ร้านค้า 
และกรมแพทย์ทหารบกได้ใช้พื้นที่ภายในบริเวณกรมแพทย์ทหารบกเปิดเป็นสถานี
บริการน้ำมันเชื้อเพลิง จะถือเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล
อันจะได้รับยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามมาตรา ๙(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ หรือไม่

๒๑๙

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ขอหารือแนวทางการปฏิบัติ            ๔๓๗/๔๙
กรณีสหกรณ์แยกประเภทใหม่

๒๒๐

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายการคำนวณ     
เงินบำเหน็จเป็นสองส่วน ตามห้วงเวลาการปฏิบัติงานตามแนวทางของกระทรวง
การคลัง ถือว่าเป็นการนับอายุงานที่ไม่ต่อเนื่องหรือไม่ และทำให้พนักงานได้รับ
สิทธิประโยชน์น้อยลงกว่าเดิมหรือไม่และวิธีการคำนวณดังกล่าวเป็นการขัดต่อ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ อย่างไร

๔๓๘/๔๙

๒๒๑

สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

๔๔๐/๔๙

๒๒๒

กรุงเทพมหานคร ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทน  
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

๔๔๑/๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙๙
Office of the Council of State

ลำดับที่ 		
		

ความเห็นทางกฎหมาย
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙

เสร็จที่

๒๒๓

บริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน) ขอความเห็นทางกฎหมายการนำโครงข่ายเส้นใยแก้ว      
นำแสงบางส่วนไปให้ กฟผ.โทรคมนาคม เช่าเป็นโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วให้ กฟผ.
โทรคมนาคม นำออกให้บุคคลภายนอกเช่าต่อไปหรือไม่

๔๔๒/๔๙

๒๒๔

กรมการขนส่งทางอากาศ หารือคุณสมบัติของบริษัทไทย แอร์เอเชีย จำกัด

๔๔๓/๔๙

๒๒๕

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หารือการบรรจุแต่งตั้งย้อนหลังเพื่อการคำนวณ                  
บำเหน็จบำนาญของข้าราชการตำรวจ

๔๔๔/๔๙

๒๒๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอความอนุเคราะห์ให้   
คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๔๔๖/๔๙ 

๒๒๗

กรมที่ดิน หารือปัญหาข้อกฎหมายของที่ดินที่สงวนไว้เพื่อกิจการสาธารณะในที่ดิน      
จัดสรรที่ดำเนินการมาก่อนใช้บังคับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ 
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

๔๔๘/๔๙

๒๒๘

สำนักงบประมาณ ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติองค์การ มหาชน     
พ.ศ. ๒๕๔๒

๔๔๙/๔๙

๒๒๙

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอหารือการนำหลักใน
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาปรับใช้

๔๕๗/๔๙

๒๓๐

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอหารือว่าการมอบอำนาจให้ทำหน้าที่เป็นประธาน    
กรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๔๕๘/๔๙

๒๓๑

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอหารือการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิด             ๔๕๙/๔๙
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (นายเกรียงกร เพชรบุตร)

   ๒๓๒

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หารือการปฏิบตั ติ ามคำวินจิ ฉัยของศาลปกครองสูงสุด       ๔๖๒/๔๙

   

๒๓๓

หารือแนวทางปฏิบตั ติ ามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ     

๔๖๓/๔๙

และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๓๔

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ขอหารือกรณีลกั ษณะต้องห้ามของผูบ้ ริหารรัฐวิสาหกิจ             ๔๖๕/๔๙

๒๓๕

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หารือกรณี นายบุญช่วย อนุชาติไชย           
ขอให้เพิกถอน น.ค.๓ ของ นางบังอร อนุชาติไชย

๒๓๖

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หารือปัญหาข้อกฎหมายของคำว่า                    ๔๗๐/๔๙
“ที่ดิน” ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

๒๕๔๙
๒๐๐ รายงานประจำปี
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๔๖๙/๔๙

ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
๒๓๗ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกคำสั่ง      
ทางปกครอง

เสร็จที่
๔๗๑/๔๙

๒๓๘

สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ขอหารือการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย    
หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล

๔๗๒/๔๙

๒๓๙

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอหารือเงินค่าตอบแทนผลงาน       
สำหรับพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ (กรณีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จ่ายเงินตอบแทนพิเศษ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗)

๔๗๕/๔๙

๒๔๐

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หารือการปรับเงินเดือนของตำแหน่งนักวิชาการศึกษา          ๔๗๗/๔๙

๒๔๑

คำสัง่ ผอ.สนง.เขตคลองสาน ให้ระงับการก่อสร้าง  ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๔๖ คำสัง่    
ผอ.สนง. เขตคลองสาน ห้ามมิให้ขา้ พเจ้าและภรรยา ใช้และเข้าไปลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๔๖

๒๔๒

สำนักงบประมาณ ขอหารือสถานภาพของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ                   ๔๘๔/๔๙
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๔๓

กรมควบคุมมลพิษ ขอหารือแนวทางการปฏิบตั งิ านตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี              ๔๘๙/๔๙
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๒๔๔

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ            ๔๙๐/๔๙
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ ๔ จังหวัดนครราชสีมา)

๒๔๕

กระทรวงพาณิชย์ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย (ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย             ๔๙๑/๔๙
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๙๐/๗๑ และ มาตรา ๙๐/๗๔)

๒๔๖

กรมควบคุมมลพิษ ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการผ่อนผันมาตรฐานควบคุม         
การระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรม

๔๙๒/๔๙

  ๒๔๗

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ                
การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

๔๙๓/๔๙

   ๒๔๘ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอทราบความเห็นเกี่ยวกับหลักการ          
พิจารณาโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

๔๙๔/๔๙

  

๔๘๑/๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๑
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ลำดับที่ 		
ความเห็นทางกฎหมาย
		
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๘-๓๐ ก.ย. ๔๙
   ๒๔๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอหารือเรื่องการให้ได้รับ
  
เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร
   ๒๕๐

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายว่า กฟผ. มีสทิ ธิเรียกคืน     
ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตฯ และค่าธรรมเนียมแบบแสดงรายการข้อมูลฯ 
จากสำนักงานได้หรือไม่ และสำนักงานต้องคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามที่ กฟผ.
เรียกร้องหรือไม่

๒๕๔๙
๒๐๒ รายงานประจำปี
Annual Report 2006

เสร็จที่
๔๙๕/๔๙
๔๙๖/๔๙

เรื่องเสร็จที่ ๕๖๗/๒๕๔๙
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ....
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่  นร  ๐๕๐๓/๙๗๐๑  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๘ ถึง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ อนุมัติหลัก
การร่างพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมการการกลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี คณะที่ ๔ ในข้ อ ๑ ไปพิ จ ารณาด้ ว ย
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ตรวจพิจารณา โดยมีผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สำนัก
งานปลัดกระทรวง และสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม (สำนักงานปลัด
กระทรวง) ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจัดทำบันทึกประกอบร่างฯ ดังต่อไปนี้
๑. หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระสำคัญเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และให้ผู้ใช้
ความรุนแรงในครอบครัวมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทำความผิดซ้ำและเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี
ในครอบครัว
๒. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝ่ายการต่างประเทศ แรงงาน และการ
พัฒนาสังคม) มีข้อสังเกตในประเด็นว่า มาตรา ๗ วรรคสอง มิได้กล่าวถึงความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งมีอัตรา
โทษจำคุกไม่เกินสามปีด้วย ดังนั้น หากเป็นกรณีที่ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความ
ผิดกรรมเดียวกับความผิดตามกฏหมายอื่นที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี พนักงานสอบสวนอาจเลือกที่จะส่ง
สำนวนคดีให้พนักงานอัยการคดีศาลแขวงพิจารณาฟ้องต่อศาลแขวง และเมื่อศาลแขวงพิจารณาเสร็จเด็ดขาดก็
อาจทำให้มาตรการต่างๆ ตามกฎหมายนี้ เช่น มาตรการให้ส่งผู้ต้องหาไปตรวจรักษา เป็นต้น ไม่ได้ใช้บังคับ
เพราะคดียุติที่ศาลแขวงไปแล้ว อันจะทำให้เกิดข้อลักลั่นและเป็นปัญหาในทางปฎิบัติเกิดขึ้น จึงเห็นควรตัด
ข้อความ “... ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกินสามปีขึ้นไป ...” ออก
๒.๒ กระทรวงยุติธรรม มีข้อสังเกตว่า ร่างมาตรา ๕ การกำหนดให้มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
แต่ไม่ได้กำหนดบทลงโทษ หากงดเว้นการใช้กฎหมายในประเด็นนี้จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๓
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๒.๓ สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกต ดังนี้
		 (๑) ตามร่างมาตรา ๔ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอม
ความได้ แต่ไม่ลบล้างความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น และให้ถือว่าเป็นความผิดคนละ
กระทงกับความผิดดังกล่าว” อาจตีความได้ว่าความผิดฐานกระทำการรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดหลาย
กรรม ต่างกรรมจากความผิดตามกฎหมายอื่น ซึ่งมีผลว่าการกระทำผิดครั้งเดียวสามารถลงโทษทางอาญาได้
๒ ครั้ ง คื อ การลงโทษตามร่ า งกฏหมายฉบั บ นี้ แ ละการลงโทษตามกฎหมายอื่ น ซึ่ ง ไม่ ช อบด้ ว ยมาตรา ๒๙
วรรคสาม แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ว่าด้วยการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกิน
ความจำเป็น และมาตรา ๓๐ วรรคสาม ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคลเพราะหากเป็นบุคคลทั่วไปกระทำความผิดเดียวกันนี้จะรับโทษทางอาญา
เพียงครั้งเดียว แต่หากเป็นบุคคลในครอบครัวกระทำความผิดนี้จะถูกลงโทษทางอาญาเกินกว่าหนึ่งครั้ง และขัด
ต่อพันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ข้อบทที่ ๑๔
(๗) ที่ห้ามการลงโทษซ้ำในความผิดเรื่องเดียวกัน ซึ่งประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด
		 (๒) ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดและกระทรวงยุติธรรมจัด
ยกร่างพระราชบัญญัตชิ ะลอการฟ้อง พ.ศ. .... และกระทรวงยุตธิ รรมได้นำเสนอคณะกรรมการกลัน่ กรองเรือ่ งเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๘ (ฝ่ายกฎหมาย) พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว เมื่อวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๗
ร่างกฎหมายฉบับนี้มีมาตรการฟื้นฟูความประพฤติผู้ก่อเหตุรุนแรงด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดย
พนักงานคุมประพฤติซึ่งสามารถนำมาใช้กับการขจัดความรุนแรงในครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งให้มีการยุติ
ความรุนแรงสร้างความสันติสุขส่งเสริมให้มีความรักความเข้าใจภายในครอบครัวระยะยาว ดังนั้น จึงควรรอให้
ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายก็จะเป็นการเหมาะสมยิ่งกว่า เพราะ
จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนกันในการบังคับใช้กฎหมาย
		 (๓) ในขณะที่ยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... การดำเนินคดี
กับผู้ก่อความรุนแรงในครอบครัวตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา ๒๙๕
หรือมาตรา ๒๙๗ นั้น คดีประเภทดังกล่าวศาลก็สามารถรอการลงโทษ (รอลงอาญา) แก่จำเลยได้ตามมาตรา ๕๖
แห่งประมวลกฎหมายอาญา แล้วจัดให้มีการคุมประพฤติ และเพื่อส่งเสริมนโยบายขจัดความรุนแรงในครอบครัว
รัฐบาลสามารถมอบหมายให้กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม ซึง่ รับผิดชอบการฟืน้ ฟูความประพฤติผกู้ ระทำผิด
มุ่งใช้วิธีการคุมประพฤติเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้กระทำผิดมีความละอายต่อการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวมี
ความรับผิดชอบที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวได้ด้วยเช่นกัน
๒.๔ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นชอบในหลักการ
โดยไม่มีข้อสังเกต
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๓. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญดังต่อไปนี้
		 (๑) แก้ไขชื่อร่างฯ จากเดิม “ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว”
เป็น “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ....” เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และสอดคล้องกับเนื้อหาของร่างฯ ยิ่งขึ้น
		 (๒) แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา ๓ เกี่ยวกับการกำหนดบทนิยามต่างๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และตัด
นิยามคำว่า “มาตรการคุ้มครองชั่วคราว” ออก เนื่องจากถ้อยคำที่กำหนดไว้ในบทนิยามไม่สอดคล้องกับที่กำหนด
ไว้ในร่างมาตรา ๑๑ และร่างมาตรา ๑๒ และในเนื้อหาของร่างฯ ไม่มีการใช้ถ้อยคำดังกล่าว นอกจากนี้ ได้เพิ่ม
นิยามคำว่า “พนักงานสอบสวน” เพื่อกำหนดความหมายของถ้อยคำดังกล่าวให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
		 (๓) แก้ไขเพิ่มเติมร่างเดิมมาตรา ๔ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำการอันเป็น
ความรุนแรงในครอบครัวโดยตัดความเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาของศาลในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า
ออก และกำหนดใหม่เป็นร่างมาตรา ๑๒ เพื่อให้เนื้อหาของร่างเรียงตามลำดับต่อเนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการ
ของพนักงานสอบสวน และกำหนดให้ “อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง” หรือ “รัฐมนตรี”
มีอำนาจในการออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามร่างมาตรานี้แล้วแต่กรณี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ
		 (๔) แก้ไขเพิ่มเติมร่างเดิมมาตรา ๘ เกี่ยวกับการดำเนินการของพนักงานสอบสวนโดยปรับปรุง
เนื้อหาสาระของร่างให้สอดคล้องกับการกำหนดบทนิยาม “พนักงานสอบสวน” และตัดความว่า “...ซึ่งมีอัตรา
โทษจำคุกเกินสามปีขึ้นไป...” ออก เพื่อให้สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามร่างพระราชบัญญัตินี้ที่
เป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมายอื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้ โดยไม่จำกัดว่าจะต้อง
เป็นความผิดซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกินสามปีขึ้นไปเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ ๔ (ฝ่ายการต่างประเทศ แรงงาน และการพัฒนาสังคม) และสำนักงาน
อัย การสู ง สุ ด และแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสอง ในกรณี ที่ ค วามผิ ด ฐานกระทำความรุ น แรงในครอบครั ว
เป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าความผิดตามร่างพระราชบัญญัตินี้
ให้ดำเนินคดีต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
		 (๕) ตัดความในร่างเดิมมาตรา ๑๒ เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระบบสนับสนุน
การกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวออกทั้งหมด และกำหนดใหม่เป็นร่างมาตรา ๑๓ โดยให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดให้มีระบบงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการและการบังคับให้เป็นไป
ตามร่างมาตรา ๑๐ และร่างมาตรา ๑๑ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ
		 (๖) แก้ไขเพิ่มเติมร่างเดิมมาตรา ๑๗ (บทเฉพาะกาล) ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของร่างฯ และเป็นไป
ตามแบบการร่างกฎหมาย (ร่างมาตรา ๑๘)
		
นอกจากนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำและจัดเรียงลำดับเลขมาตรา และปรับปรุงบทกำหนดโทษในร่าง
มาตราต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันทั้งฉบับ                                                              
								
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
									
พฤษภาคม ๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๕
Office of the Council of State

เรื่องเสร็จที่ ๒๘๗/๒๕๔๙
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ที่ นร ๐๕๐๓/๑๕๕๔๖ ลงวั น ที่ ๒๕ ตุ ล าคม ๒๕๔๘
ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ อนุมัติตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายความมั่นคง) เห็นควรรับหลักการร่างพระราช
บัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทน
ราษฎรพิจารณาต่อไป
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอให้คณะกรรมการ
กฤษฎี ก า (คณะที่ ๑๑) ตรวจพิ จ ารณา โดยมี ผู้ แ ทนกระทรวงมหาดไทย (สำนั ก งานปลั ด กระทรวง) ผู้ แ ทน
กระทรวงยุติธรรม (กรมคุมประพฤติ) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) และผู้แทนสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจัดทำบันทึกประกอบร่างฯ
ดังต่อไปนี้
๑. สาระสำคัญแห่งร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างนี้ มีสาระสำคัญ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ในเรื่องดังต่อไปนี้
		 (๑) เพิ่มเติมให้การกระทำความผิดของผู้ขับขี่ที่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น เป็น
ความผิดที่ไม่ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจทำการสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบได้ (ร่างมาตรา ๓ แก้ไข
เพิ่มเติมวรรคสองของมาตรา ๑๔๐ และร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๕)
		
(๒) แก้ ไ ขบทกำหนดโทษกรณี ที่ ผู้ ขั บ ขี่ ฝ่ า ฝื น มาตรา ๔๓ ทวิ โดยเสพยาเสพติ ด ให้ โ ทษตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท และได้เพิ่มบทกำหนดโทษขึ้นใหม่สำหรับกรณีที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ทวิ แล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราโทษสำหรับผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือของเมา
อย่างอื่น (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๕๗ ทวิ)
		 (๓) แก้ไขบทกำหนดโทษกรณีที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ทวิ แล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
สาหัสหรือถึงแก่ความตาย เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราโทษสำหรับผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
(ร่างมาตรา ๖ เพิ่มวรรคสี่และวรรคห้าของมาตรา ๑๕๗ ทวิ)
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(๔) แก้ ไ ขบทกำหนดโทษกรณี ที่ ผู้ ขั บ ขี่ ขั บ รถในขณะเมาสุ ร าหรื อ ของเมาอย่ า งอื่ น ให้ สู ง ขึ้ น
โดยกำหนดให้ศาลสั่งให้ผู้กระทำความผิดต้องทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์ เพิื่อให้การใช้
บังคับกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยในท้องถนนมากยิง่ ขึน้ (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิม่ เติม
วรรคสามของมาตรา ๑๖๐ และร่างมาตรา ๘ เพิม่ มาตรา ๑๖๐ ตรี)
	 	 (๕) แก้ไขให้ศาลอาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถของผู้ขับขี่ได้เมื่อผู้น้นั ต้องคำพิพากษา
ว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ และศาลเห็นว่าหากให้ผู้นั้นขับรถต่อ
ไปอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ทั้งนี้ โดยไม่ต้องรอให้คำพิพากษาดังกล่าวถึงที่สุด
เพื่อให้อำนาจแก่ศาลชั้นต้นหรืศาลอุทธรณ์ในการสั่งได้ (ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖๒)
๒. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑)
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
		 (๑) เนื่องจากร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการได้เสนอร่างมาตรา ๔ เพื่อแก้ไขวรรคสองและวรรค
สามของมาตรา ๑๕๗ ทวิ และเสนอร่างมาตรา ๖ เพื่อเพิ่มวรรคสี่และวรรคห้าของมาตรา ๑๕๗ ทวิ ในการ
พิจารณาจึงได้นำร่างมาตรา ๕ และร่างมาตรา ๖ มาบัญญัติรวมเป็นมาตราเดียวกัน เพื่อให้การใช้กฎหมายมี
ความสะดวกยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๗/๑)
		 (๒) แก้ไขบทกำหนดโทษกรณีที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ทวิ กล่าวคือผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท โดยได้แก้ไขอัตราโทษจากเดิม “ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่
ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท” เป็น “ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือ
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม” ซึ่งเป็นอัตราโทษเดิมที่กำหนดไว้ในพระราช
บัญญัติจราจรทางบกฯ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และในกรณีที่ผู้ขับขี่ซึ่งฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ทวิ แล้วเป็นเหตุให้ผู้อน่ื
ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ได้ปรับปรุงอัตราโทษจากเดิม “จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสี่หมื่นบาท” เป็น “จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท” ทั้งนี้ เนื่องจากตาม
ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการนั้น ได้กำหนดอัตราโทษที่ลดต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจราจร
ทางบกฯ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน อันทำให้ไม่เป็นไปตามหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ที่ประสงค์ให้เพิ่ม
โทษแก่ผู้ขับขี่ที่ได้กระทำความผิด (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๗/๑)
		 (๓) ในร่างมาตรา ๗ เพิ่มมาตรา ๑๖๐ ตรี ได้ตัดบทบัญญัติท่ใี ห้ศาลสั่งให้ผ้ขู ับขี่ท่ขี ับรถในขณะเมา
สุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์ออก เนื่องจากคณะกรรมการฯ
เห็นว่าการทำงานบริการสังคมฯ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาสองกรณี โดยกรณีแรก
เมื่อศาลพิพากษาปรับไม่เกินแปดหม่ื่นบาทและผู้ต้องโทษปรับไม่มีเงินชำระ อาจยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อขอ
ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ (มาตรา ๓๐/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา)
และกรณีที่ผู้กระทำผิดซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีและศาลเห็นสมควรให้รอการลงโทษไว้ โดยศาลจะกำหนด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๗
Office of the Council of State

เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ (มาตรา ๕๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา) ซึ่งทั้งสองกรณี
ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ต้องโทษหรือเป็นดุลพินิจของศาล ดังนั้น การกำหนดเป็นบทบังคับให้ศาลสั่งให้ผู้
กระทำผิ ด ต้ อ งทำงานบริ ก ารสั ง คม จึ ง ไม่ เ หมาะสม ควรให้ ก รณี ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ป ระมวล
กฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้
		
นอกจากนี้ ได้ แ ก้ ไ ขบทกำหนดโทษกรณี ที่ ผู้ ขั บ ขี่ ขั บ รถในขณะเมาสุ ร าหรื อ ของเมาอย่ า งอื่ น
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ให้สอดคล้องกับอัตราโทษกรณีที่ผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาทอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ (ร่างมาตรา ๗ เพิ่มมาตรา ๑๖๐ ตรี)
                                                     
                                                        สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
                                                     พฤษภาคม ๒๕๔๙                    

๒๐๘ รายงานประจำปี ๒๕๔๙

Annual Report ๒๐๐๖

เรื่องเสร็จที่ ๑๙๒/๒๕๔๙

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรือ่ ง การรับฟังข้อเท็จจริง คำโต้แย้ง และพยานหลักฐานจากคูก่ รณีกอ่ นมีคำสัง่ ทางปกครอง
และการระบุเหตุผลประกอบคำสั่งทางปกครอง (กรณีกรมป่าไม้)

			

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๐.๔/๑๒๓๑๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับเอกสารที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้จัดส่งเพิ่มเติมมาให้ในภายหลังแล้ว สรุป
ข้อเท็จจริงได้ดังนี้
(๑) บริษัทสหวนกิจ (๒๔๙๙) จำกัด ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ตามพระราช
บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยใบอนุญาตมีอายุถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่ก่อนที่ใบอนุญาตจะ
สิ้นสุดลง ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มีคำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๑๔๔๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ พักใช้ใบ
อนุญาตดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าผู้ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนไม่จัดทำบัญชีไม้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงของแต่ละวัน ตามข้อ ๘ ของข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราช
บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ โดยการพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนด ๑๒๐ วัน
นับแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗
(๒) ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ดัง กล่าวของบริษัทสหวนกิจฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ เนื่องจากเห็นว่า ผู้ได้รับอนุญาตได้กระทำผิด
ข้อกำหนดอันเป็นเหตุให้พักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซ้ำซาก บริษัทสหวนกิจฯ
จึงได้ฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลกขอให้เพิกถอนคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และขอให้
ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตด้วย
(๓) ศาลปกครองพิษณุโลกได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต ผูถ้ กู ฟ้องคดี ได้แก่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตาก รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กรมป่าไม้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งทุเลาการบังคับของ
ศาลปกครองพิษณุโลกต่อศาลปกครองสูงสุด
(๔) วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ศาลปกครองพิษณุโลกได้ออกข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตาม
คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  สรุปได้ว่า  โดยที่คำสั่งทุเลาการบังคับทำให้การเพิกถอนใบ
อนุญาตยังไม่เกิดผลจนกว่าศาลจะได้พิพากษาคดีนี้หรือศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น ดังนั้น เมื่อบริษัท

๒๑๙

สหวนกิจฯ ได้ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาต  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗  ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาว่าจะ
ต่ออายุหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตภายใน ๑๕ วัน มิฉะนั้น ศาลจะพิจารณาในเรื่องละเมิดอำนาจศาล  และต่อมา
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘  ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วมีคำสั่งยืนตามคำสั่ง
ของศาลปกครองพิษณุโลกให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
(๕) จังหวัดตากจึงได้ส่งคำขอต่ออายุใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอข้อเท็จจริงและความ
เห็นต่อกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยยืนยันความเห็นเดิมว่า บริษัทสหวนกิจฯ ได้กระทำผิดข้อกำหนดซ้ำซาก
เป็นเหตุแห่งการสัง่ พักใช้ใบอนุญาต เนือ่ งจากกระทำผิดมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ การทีจ่ งั หวัดตาก
เห็นสมควรเพิกถอนใบอนุญาตตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๓/๘๔๙๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงหมาย
ถึงการไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้กับบริษัทฯ
(๖) กรมป่าไม้ได้มีคำสั่ง ที่ ๕๙๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แต่งตั้ง “คณะทำงานร่วมเพื่อ
พิจารณาในคดีศาลปกครองพิษณุโลก คดีหมายเลขดำที่ ๔๑/๒๕๔๘” เพื่อพิจารณา  คำขอต่ออายุใบอนุญาต
โดยในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ คณะทำงานร่วมฯ ได้มีมติเห็นด้วยกับความเห็นของจังหวัด
ตากที่ไม่ต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวไม่ได้เรียกให้บริษัทสหวนกิจฯ มาชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐาน กรมป่าไม้ได้พิจารณาความเห็นของจังหวัดตากประกอบความเห็นของคณะทำงานร่วมฯ
แล้วจึงมีความเห็น “ไม่อนุญาต” ให้ต่ออายุใบอนุญาต  แก่บริษัทสหวนกิจฯ
(๗) กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖/๘๓๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตากทราบและขอให้จงั หวัดตากแจ้งให้บริษทั สหวนกิจฯ ทราบผลการพิจารณา พร้อมกับส่งรายงาน
การประชุมคณะทำงานร่วมฯ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แนบมากับหนังสือดังกล่าวด้วย โดยในรายงานการ
ประชุมมีการระบุเหตุผลในการไม่ต่ออายุใบอนุญาตซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่เคยใช้เพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้
จังหวัดตากได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๓/๑๓๙๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจ้งผลการพิจารณาไม่
ต่ออายุใบอนุญาตให้แก่บริษัทสหวนกิจฯ
(๘) บริษัทสหวนกิจฯ  ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘  อุทธรณ์คำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ในประเด็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้มีคำสั่ง
แต่งตั้ง "คณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งกรมป่าไม้ไม่ต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจักรของบริษัทสหวนกิจ (๒๔๙๙) จำกัด”  ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้ว  
มีความเห็นว่า คำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตกรณีนี้เป็นคำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ จึงมีมติให้บริษัทสหวนกิจฯ  มาชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน  ซึ่งบริษัทสหวนกิจฯ  
ได้มาให้ถ้อยคำต่อคณะทำงานร่วมฯ  ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาต  เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม
๒๕๔๘
๒๒๐

(๙) ในการประชุมเมือ่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ คณะทำงานร่วมฯ ได้พจิ ารณาคำชีแ้ จงของบริษทั สหวนกิจฯ
ประกอบกับเอกสารของทางราชการแล้ว  มีความเห็นว่า การที่กรมป่าไม้มีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้นชอบแล้ว
ซึง่ กรมป่าไม้เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะทำงานร่วมฯ จึงได้มหี นังสือ   ด่วนทีส่ ดุ ที่ ทส ๑๖๑๐.๔/๑๒๒๗๗
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งยืนยันคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้บริษัทสหวนกิจฯ ทราบ
(๑๐) ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส
๐๒๐๑/๒๔๗๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้บริษทั สหวนกิจฯ ทราบว่า กระทรวงฯ
เห็นชอบด้วยกับคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของกรมป่าไม้ และให้ยกอุทธรณ์
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น กรมป่าไม้จึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ดังนี้
(๑) คู่กรณีจะต้องเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองทุกกรณีหรือไม่  ทั้งนี้ เพราะว่าบทบัญญัติแห่ง
มาตรา ๒๓ ความว่า “ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องเข้ามาปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่” ซึ่งกรมป่าไม้เห็น
ว่า ถ้าหากในกรณีที่จะต้องซักถามหรือต้องการคำชี้แจงของคู่กรณีในส่วนของพยานหลักฐานที่ยังไม่ชัดเจนหรือมี
ข้อสงสัยประการอื่นก่อนที่จะมีคำสั่งทางปกครอง จึงจะเรียกคู่กรณีเข้ามาในการพิจารณา แต่ถ้าหากกรมป่าไม้
เห็นว่า  พยานหลักฐานเพียงพอมีการกระทำผิดกฎหมายอย่างแจ้งชัด  และมีเหตุเพียงพอที่จะออกคำสั่งทาง
ปกครองในเรื่องนั้นๆ ได้  กรมป่าไม้ไม่จำต้องเรียกคู่กรณีให้เข้ามา  ความเห็นของกรมป่าไม้เช่นนี้ถูกต้องหรือไม่
อย่างไร หรือจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ก่อนที่จะออกคำสั่งทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ต่อใบอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เช่น ในกรณีของบริษัท ก เมื่อกรมป่าไม้ได้แสวงหาพยานหลักฐานและ
ข้อเท็จจริงเพียงพอแล้ว โดยได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และสอบถามความเห็นของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งเป็นผู้ทราบเหตุการณ์และรู้เรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีก่อนออกคำสั่งทาง
ปกครอง ในกรณีเช่นนี้ถือว่ากรมป่าไม้ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แล้ว หรือไม่ อย่างไร หรือจะต้อง
ปฏิบัติเช่นไรจึงจะชอบด้วยกฎหมาย  และในกรณีที่กรมป่าไม้จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
๑๕ วัน  โดยให้พิจารณาให้แล้วเสร็จว่าจะต่อหรือไม่ต่อใบอนุญาตตามกำหนดระยะเวลาที่ศาลสั่ง  มิฉะนั้น  
ศาลจะพิจารณาในเรื่องละเมิดอำนาจศาล  ประกอบกับในการที่คู่กรณีนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองโดยที่
คำฟ้องระบุเหตุไว้ชัดแจ้งอันแสดงให้เห็นเป็นการยอมรับว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมป่าไม้  ถือว่าเป็น
ข้อยกเว้นของมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๒) และ (๓) หรือไม่ ที่ไม่จำต้องเรียกคู่กรณีเข้ามา
(๓) เมื่อกรมป่าไม้ออกคำสั่งทางปกครองแล้ว ได้แจ้งให้ค่กู รณีทราบถึงสิทธิท่จี ะยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว
ต่อไป พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการออกคำสั่ง พร้อมด้วยเหตุผลในการ
ออกคำสั่งนั้น ดังนั้น เอกสารที่แนบให้คู่กรณีทราบถือว่า กรมป่าไม้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ แล้วหรือไม่ อย่างไร
หรือจะต้องปฏิบัติเช่นไรจึงจะชอบด้วยกฎหมาย
๒๒๑

อนึ่ง ในกรณีนี้ ปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ บริษัทสหวนกิจฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
พิษณุโลก  คดีหมายเลขดำที่ ๒๗๙/๒๕๔๘ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของกรมป่าไม้  โดยอ้าง
ในคำฟ้องว่า  คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  สรุปได้
ดังนี้  
(๑) กระบวนการพิจารณาทางปกครองไม่ได้มีการพิจารณาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์
ข้อเท็จจริง  ไม่ได้แสวงหาพยานหลักฐาน  รับฟังคำชี้แจงหรือความเห็นของผู้ฟ้องคดีก่อนมีคำสั่ง  เป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  รวมทั้งไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริงและให้โอกาสผู้ฟ้อง
คดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานต่อความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  และของคณะทำงานร่วมฯ  ของกรม
ป่าไม้ ที่อาศัยเป็นเหตุในการออกคำสั่งดังกล่าว  จึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ
(๒) คำสั่งดังกล่าวไม่ได้จัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย กล่าวคือ ไม่มีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้ประกอบ
การทำคำสั่ง ไม่มีข้อกฎหมายที่อ้างอิงว่าใช้อำนาจตามกฎหมายใดในการพิจารณา มีคำสั่ง และไม่มีข้อพิจารณา
และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาต  จึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๗
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
คณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองได้ พิ จ ารณาข้ อ หารื อ ของกรมป่ า ไม้   โดยมี ผู้ แ ทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้)เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า  กรณีตามข้อหารือนี้
ปรากฏว่ามีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองพิษณุโลกให้เพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตให้   ต่ออายุใบอนุญาต โดยใน
คำฟ้องมีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาทำคำสั่งและรูปแบบของคำสั่งว่าได้กระทำถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ หรือไม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเดียวกันกับที่กรมป่าไม้ขอหารือ เมื่อประเด็นตาม
ข้อหารือเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองพิษณุโลกซึ่งมีอำนาจวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย
ดั ง กล่ า ว คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จึ ง เห็ น ว่ า ไม่ ส มควรให้ ค วามเห็ น ในเรื่ อ งนี้ ซึ่ ง คณะ
กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเคยมีความเห็นว่า  ไม่สมควรให้ความเห็นในเรื่องทำนองเดียวกันนี้ไว้ใน
เรื่องเสร็จที่ ๗๓๖/๒๕๔๘๑ 						
							
ลงชื่อ   พรทิพย์  จาละ
			     (คุณพรทิพย์  จาละ)
			     เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
           		
เมษายน ๒๕๔๙
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เทคนิคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษา
 	
เอกชน ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๕/๗๖๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึงกระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๔๙
๒๒๒ รายงานประจำปี
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เรื่องเสร็จที่ ๙๔-๙๕/๒๕๔๙

๑มาตรา ๕๗ คำสัง่ ทางปกครองทีก
่ ำหนดให้ผใู้ ดชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มกี ารชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่

มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้
มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน
	  วิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดย
อนุโลม ส่วนผู้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๒๓
Office of the Council of State

๒ข้อ ๑ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้บังคับของ

คำสั่งทางปกครอง ให้เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้
					
ฯลฯ			
ฯลฯ
	  (๒) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม  ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรม
หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม แล้วแต่กรณี
					
ฯลฯ			
ฯลฯ
๓ข้อ ๑ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้บังคับของ
คำสั่งทางปกครอง ให้เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้
					
ฯลฯ			
ฯลฯ
	  (๔) ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณี
					
ฯลฯ			
ฯลฯ
๒๕๔๙
๒๒๔ รายงานประจำปี
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๔มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

					
ฯลฯ			
ฯลฯ
	  (๑๔) “เจ้าพนักงานบังคับคดี” หมายความว่า เจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือพนักงานอื่นผู้มีอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของ
คู่ความในระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
เจ้าพนักงานบังคับคดีให้ปฏิบัติการแทน
๕มาตรา ๒๗๘			
ฯลฯ			
ฯลฯ
	  ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติการแทนก็ได้
ทั้งนี้ ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
					
ฯลฯ			
ฯลฯ
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๖มาตรา  ๓๐๓  การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น    ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี

จัดทำโดย
	  (๑) นำเอาเอกสารหรือทรัพย์สินนั้นมาและฝากไว้  ณ สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควรและแจ้งการยึดนั้น
ให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาทราบ หรือ
	  (๒) มอบไว้ในความอารักขาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาโดยความยินยอมของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หรือมอบไว้ใน
อารักขาของบุคคลอื่นใดซึ่งครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่ และแจ้งการยึดให้ลูกหนี้หรือบุคคลเช่นว่านั้นทราบ กับต้องกระทำให้การ
ยึดนั้นเห็นประจักษ์แจ้งโดยการประทับตราหรือกระทำโดยวิธีอื่นใดที่สมควร
	  การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างนั้นครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์นั้นด้วย
๗มาตรา ๓๐๔ การยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทำโดยนำเอาหนังสือ
สำคัญสำหรับทรัพย์สินนั้นมาและฝากไว้ ณ  สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควรและแจ้งการยึดนั้นให้ลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาและเจ้าพนักงานที่ดินผู้มีหน้าที่ทราบ  ให้เจ้าพนักงานที่ดินบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน ถ้าหนังสือสำคัญยังไม่ได้ออก
หรือนำมาแสดงไม่ได้  หรือหาไม่พบ  ให้ถือว่าการที่ได้แจ้งการยึดต่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาและเจ้าพนักงานที่ดินนั้น เป็นการยึด
ตามกฎหมายแล้ว
	  การยึดอสังหาริมทรัพย์นั้นครอบไปถึงเครื่องอุปกรณ์และดอกผลนิตินัยของอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วย   เว้นแต่จะได้มี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  ดอกผลธรรมดาที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องเป็นผู้เก็บเกี่ยวหรือบุคคลอื่นเก็บเกี่ยวในนาม
ของลูกหนี้นั้น  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบในขณะทำการยึดว่าจะทำการเก็บเกี่ยวเองแล้ว  เจ้าพนักงาน
บังคับคดีอาจจัดให้เก็บเกี่ยวดอกผลนั้นได้เมื่อถึงกำหนด  และทำการขายทอดตลาดตามบทบัญญัติในลักษณะนี้
๒๒๖ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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๒๒๘ รายงานประจำปี ๒๕๔๙
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