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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

งานของแผ่นดินนั้น   เป็นงานส่วนรวม   มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้น
หรือเสื่อมลงของบ้านเมืองและสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน.    ข้าราชการผู้ปฏิบัติ
บริหารงานของแผ่นดิน   จึงต้องสำนึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่   และตั้งใจ
พยายามปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยเต็มกำลังความสามารถ   ด้วยความเข้มแข็งสุจริต   และด้วย
ปัญญารู้คิดพิจารณา   ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ   สิ่งใดเป็นความเสื่อม   อะไรเป็นสิ่งที่
ต้องทำ   อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและกำจัด   อย่างชัดเจน   ถูก   ตรง.
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่  ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

คำนำ
ปี ๒๕๕๐ ทีผ่ า่ นมาเป็นปีมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุ
ครบ ๘๐ พรรษา พสกนิกรชาวไทยทุกหมูเ่ หล่าต่างร่วมเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติเพือ่ แสดงความจงรัก
ภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจนานัปการ ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ทีป่ กครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่พสกนิกรในทุกๆ ด้าน รวมทัง้ ได้พระราชทาน
พระราชดำรัสและพระราชดำริในเรื่องต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะส่วนราชการซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานด้านกฎหมาย
ของประเทศ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรง
พระราชทานเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเสมอมา เพื่อให้งานตามภารกิจ
หน้าที่ของสำนักงานซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และประชาชนโดยรวมมากที่สุด ได้แก่ งานร่างกฎหมาย งานให้ความเห็นทางกฎหมาย งานจัดทำแผน
นิติบัญญัติ เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านกฎหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถ
จัดทำกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการยกเลิกปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ตลอดจนดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายภาครัฐ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเสริมสร้าง
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน ให้นักกฎหมายภาครัฐสามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมายของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของสำนักงานได้ก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานด้าน
กฎหมายเพื่อสามารถใช้เครื่องมือในการควบคุมและพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน อันจะนำไปสู่
การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ
ประชาชนต่อไป

สารบัญ
				

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
ความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
แผนผังองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
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ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
		 			
		 		 		 		 		 -

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาหลักการ เนื้อหา
และการบังคับใช้กฎหมาย หรือกฎระเบียบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากระบวนการออกกฎหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมาย

ส่วนที่ ๓ รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานฐานะเงินงบประมาณ
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน

ตารางแสดงผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
		 		 		 		 			

ตารางที่ ๑ ระบุผลผลิต กิจกรรมหลัก และความเชื่อมโยง
ตารางที่ ๒ กำหนดหน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน
ตารางที่ ๓ ค่าใช้จ่ายกระจายเข้าหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๐
ตารางที่ ๔ แสดงการกระจายต้นทุนของหน่วยงานสนับสนุน
เข้าหน่วยงานหลัก
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- ตารางที่ ๕ แสดงการปันส่วนต้นทุนของหน่วยงานหลักเข้าสู่กิจกรรม
- ตารางที่ ๖ แสดงการเชื่อมโยงต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่ผลผลิต
รายงานสรุปผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์
รายได้
ค่าใช้จ่าย

ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินงานด้านการจัดทำกฎหมาย
		 และให้ความเห็นทางกฎหมาย
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

๗๕

สถิติเรื่องรับ/เรื่องเสร็จ
๗๖
ร่างกฎหมายที่รับมาดำเนินการ และที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๗
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (จำแนกตามประเภท)
ร่างกฎหมายที่รับมาดำเนินการ และที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๘
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (จำแนกตามหน่วยงานผู้รับบริการ)
ร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
๗๙
คำแปลและความเห็นทางกฎหมาย ที่สำนักงานดำเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
ผลงานความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่น่าสนใจ
๑๕๑
ผลงานความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
๑๖๙
ทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่น่าสนใจ

ภาคผนวก

๑๘๓

		
		
		
		

๑๘๔

เรื่องพิจารณาเสร็จของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ดำเนินการ
สอดคล้องตามแผนนิติบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
เรื่องพิจารณาเสร็จของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ดำเนินการ
สอดคล้องตามแผนพัฒนากฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๙๘

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

ส่วนที่ ๑

ภาพรวมของหน่วยงาน
ความเป็นมา
ประเทศไทยแต่ เ ดิ ม ยั ง ไม่ มี อ งค์ ก รกลางด้ า นการร่ า งกฎหมายโดยเฉพาะ โดยปกติ แ ล้ ว
พระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชดำรัสให้อาลักษณ์เป็นผู้ร่างกฎหมายขึ้นตามพระราชประสงค์เมื่อ
อาลักษณ์ดำเนินการเสร็จก็จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงตรวจแก้ด้วยพระองค์เอง แล้วจึงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้บังคับเป็นเรื่องๆ ไป
ต่ อ มา ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติเคาน์ซิลออฟสเตด คือ ที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน” ขึ้นในปี พ.ศ.
๒๔๑๗ เพื่อเป็นองค์กรถวายคำปรึกษาแก่พระองค์ในการบริหารราชการแผ่นดิน การร่างกฎหมาย
และการพิจารณาเรื่องที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ซึ่งอำนาจหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวคล้ายคลึงกับ
Conseil d’Etat หรือ Council of State ของกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป
ในระยะเวลาต่อมา เมื่อประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลให้เป็น
สากล เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการแก้ไขสนธิสัญญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ประเทศไทยทำไว้กั บ
ต่ า งประเทศพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ตั้ ง คณะ
กรรมการร่างประมวลกฎหมายต่างๆ ขึ้นหลายคณะเพื่อร่างกฎหมายอย่างสากล และในปี พ.ศ.
๒๔๖๖ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “กรมร่างกฎหมาย” สังกัดกระทรวงยุติธรรมขึ้น
เพื่อให้การชำระประมวลกฎหมายและร่างกฎหมายอื่นๆ เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กรมร่างกฎหมายได้ไปขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการราษฎร์ เพื่อความสะดวกในการดำเนินการออกกฎหมายและในปีต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๔๗๖ เพื่อจัดตั้ง “คณะกรรมการ
กฤษฎีกา” ขึ้นตามแนวทางของสถาบันที่ปฤกษาราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ และ Conseil
d’Etat ของกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป โดยองค์กรดังกล่าวจะทำหน้าที่ร่างกฎหมายและให้ความเห็น
ทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐแทนกรมร่างกฎหมาย รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาเรื่องที่
ราษฎรได้รับความเสียหายจากการกระทำตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคดีปกครองด้วย เพื่อให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และให้จัดตั้ง “สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึ้น
เพื่อปรับปรุงการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ และกลไกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ส่วนอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในการพิจารณาเรือ่ งทีร่ าษฎรได้รบั ความเสียหายจากการกระทำตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐหรือคดีปกครองนัน้ ได้รบั การพัฒนาตลอดมา จนถึงในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มกี ารจัดตัง้ ศาลปกครองขึน้
และได้โอนงานส่วนนี้ไปเป็นอำนาจของศาลปกครอง
2
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อำนาจหน้าที่
ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่
รับผิดชอบหลักในงานธุรการและวิชาการของ “คณะกรรมการกฤษฎีกา” และ “คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย”
ตลอดจนศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย นอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่อื่นอีกดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและจัดทำร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย 
(๒) ช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่างกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ
(๓) ให้ความเห็นหรือปฏิบัติงานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือตามที่
รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันระหว่างประเทศร้องขอ
(๔) ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในด้านกฎหมายและการร่างกฎหมาย รวมทัง้ การเผยแพร่ ทำความเข้าใจในด้านกฎหมายแก่บคุ คลทัว่ ไป
(๕) ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาหลักกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน
(๖) จัดพิมพ์ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ เผยแพร่ เว้นแต่เรือ่ งทีเ่ ป็นความลับ
(๗) จั ด ทำรายงานประจำปี เ กี่ ย วกั บ ผลงานและอุ ป สรรคในการดำเนิ น งานของคณะ
กรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๘) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทยและ
ระบบกฎหมายต่างประเทศ และงานวิจยั กฎหมายหรือวิชาอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายทัง้ ของไทยและต่างประเทศ
เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
นอกจากนัน้ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอำนาจหน้าทีเ่ พิม่ เติมดังต่อไปนี้
(๑) งานประสานการนิติบัญญัติ โดยการตรวจสอบดูแลงานกฎหมายของประเทศและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการเสนอกฎหมาย รวมทัง้ การช่วยเหลืองานด้านกฎหมายในชัน้ รัฐสภา
(๒) จัดทำคำแปลกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงินและให้คำปรึกษาหรือ
ปฏิบัติงานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือตามที่รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันระหว่าง
ประเทศร้องขอ
(๓) วิจัยและพัฒนากฎหมาย โดยตรวจสอบสภาพปัญหาของประเทศและสังคมแล้วทำการ
ศึกษาวิจัยเพื่อเสนอร่างกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเดิม
(๔) การพัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๕) ทำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์ขอ้ มูลกฎหมายกลาง โดยการรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องแล้วให้บริการ
ค้นคว้าแก่รฐั บาล รัฐสภา หน่วยงานของรัฐและประชาชน
(๖) ดำเนินการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านกฎหมายมหาชน
(๗) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกำหนดให้ เ ป็ น อำนาจหน้ า ที่ ข องสำนั ก งานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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นอกจากหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก าแล้ ว สำนั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกายังได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
ห้างหุ้นส่วน บริษัทและองค์กรทางธุรกิจ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ทางด้านกฎหมายอื่นๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาล

โครงสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กำหนดส่วนราชการภายในสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป็นดังนี้
(๑) สำนักอำนวยการ
(๒) ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง
(๓) สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
(๔) สำนักกฎหมายต่างประเทศ
(๕) สำนักกฎหมายปกครอง
(๖) สำนักหลักนิติบัญญัติ
นอกจากส่ ว นราชการภายในข้ า งต้ น แล้ ว ยั ง ได้ ก ำหนดกลุ่ ม ปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ ช าการ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่หลักในการจัดทำร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการพัฒนากฎหมาย
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
(๑) ฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง
(๒) ฝ่ายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) ฝ่ายกฎหมายการคลัง
(๔) ฝ่ายกฎหมายการเงิน*
(๕) ฝ่ายกฎหมายคมนาคม
(๖) ฝ่ายกฎหมายการค้าและอุตสาหกรรม
(๗) ฝ่ายกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
(๘) ฝ่ายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา
(๙) ฝ่ายกฎหมายการศึกษา ๑
(๑๐) ฝ่ายกฎหมายการศึกษา ๒*
(๑๑) ฝ่ายกฎหมายสวัสดิการสังคม
(๑๒) ฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข
(๑๓) ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
(๑๔) ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๑๕) ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
(๑๖) ฝ่ายกิจการนิติบัญญัติ*
* การแบ่งส่วนราชการภายใน
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ฝ่ายกฎหมายการศึกษา ๒

ฝ่ายกฎหมายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข
ฝ่ายกฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรมทางเพ่ง
ฝ่ายกฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
ฝ่ายพัฒนากฎหมาย

ฝ่ายกฎหมายการคลัง

ฝ่ายกฎหมายการเงิน

ฝ่ายกฎหมายคมนาคม

ฝ่ายกฎหมายการค้า
และอุตสาหกรรม

ฝ่ายกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

ฝ่ายกิจการนิติบัญญัติ

ส่วนช่วยอำนวยการ
และประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสารบรรณ

สำนักอำนวยการ

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

ผู้ตรวจสอบภายใน

กรรมการร่างกฎหมายประจำ

รองเลขาธิการ

ส่วนนโยบายและแผน

ส่วนการเจ้าหน้าที่

สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน

สำนักกฎหมายปกครอง

หมายถึง ฝ่ายกฎหมาย/สำนัก กำหนดขึ้นตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฝ่ายกฎหมายการศึกษา ๑

ฝ่ายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
และทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ฝ่ายกฎหมาย
การบริหารราชการแผ่นดิน

ฝ่ายกฎหมาย
การเมืองการปกครอง

กลุ่มงานร่างกฎหมาย
และให้ความเห็นชอบทางกฎหมาย

ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนสารสนเทศ

ส่วนการคลัง

สำนักหลักนิติบัญญัติ

สำนักกฎหมายต่างประเทศ

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คุ ณ พรทิ พ ย์ จาละ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า

ศาสตราจารย์พเิ ศษ ชัยวัฒน์ วงศ์วฒ
ั นศานต์
ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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นางสาวพวงเพชร สารคุ ณ
รองเลขาธิ ก าร

นางจริ ย า เจี ย มวิ จิ ต ร
รองเลขาธิ ก าร

นายอัชพร จารุจินดา
รองเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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นายสงขลา วิ ชั ย ขั ท คะ
กรรมการร่ า งกฎหมายประจำ

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
กรรมการร่างกฎหมายประจำ

นายธรรมนิ ต ย์ สุ มั น ตกุ ล
กรรมการร่ า งกฎหมายประจำ

นายนิพนธ์ ฮะกีมี
กรรมการร่างกฎหมายประจำ
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อัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระดับ นักบริหาร สายนิติกร นักกฎหมายกฤษฎีกา สายสนับสนุน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รวม
๑๑

๑

๑๐

๓

๑

๙

๒

๑

๔

๑๐

๑๐

๘

๓๓

๖

๓๙

๗

๑๖

๙

๒๕

๖

๔๕

๑๓

๕๘

๓๐

๓๙

๘๐

๑๗

๗๗

๓

๑๗

๑๗

๒

๔

๔

๑

๓

๓

๕

๑๑

๔

๖๐

รวม

๔

๘๒

๑๐๘

๑๒๕

๑๐๘

๔๔

๘๗

๔๓

๔๔

๔๐๖

นักบริหาร

๔๓

นิติกร

๔๔
๔
๘๒

๑๒๕

๔๓

สายนักกฎหมายกฤษฎีกา
สายสนับสนุน
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศที่ได้
รับการยอมรับ เชื่อถือในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

พันธกิจ
๑. จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อเป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐและ
สร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
๒. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพือ่ เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ริ าชการภายใต้
ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย
๓. พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
๔. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ริ าชการของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
๕. เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๖. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ
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ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาหลักการ เนือ้ หา และการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบ
เป้าประสงค์			 กฎหมายมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐ
กลยุทธ์การดำเนินงาน ๑. การจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย

					 ๑.๑ การพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนด
					 ๑.๒		การพัฒนากฎหมายโดยลดเลิกกฎหมายหรือกฎระเบียบทีส่ ร้างภาระ
โดยไม่จำเป็นแก่ประชาชนตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และการลดเลิกหรือแก้ไขกระบวนการที่ล่าช้าหรือไม่จำเป็นตามกฎหมาย
					 ๑.๓ การพั ฒ นากฎหมายตามแผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และ
นโยบายพิเศษของคณะรัฐมนตรี
					 ๑.๔ การรวบรวมและจัดหมวดหมู่กฎหมาย
				 ๒. การจัดทำแผนนิติบัญญัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากระบวนการออกกฎหมาย
เป้าประสงค์			 การปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์การดำเนินงาน ๑. การพัฒนากฎหมายเชิงระบบ

					 ๑.๑ การจัดทำระบบตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย
					 ๑.๒ การจั ด ทำระบบการทบทวนกฎหมาย โดยรั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะ
ของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับกฎหมายเป็นระยะ ตามมาตรา ๓๕ ของ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
				 ๒. การพัฒนากระบวนการออกกฎหมาย
					 ๒.๑ การปรับปรุงกระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายบริหาร
					 ๒.๒ การปรับปรุงการตรวจพิจารณา และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
					 ๒.๓ การจัดทำคู่มือแบบกฎหมาย
					 ๒.๔ การจัดทำกฎหมายทีก่ ำหนดวันสิน้ สุดในการใช้บงั คับกฎหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์			 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง

กับแนวนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์การดำเนินงาน การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์			 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนงานของสำนักงานให้

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

กลยุทธ์การดำเนินงาน การพัฒนางานด้านอำนวยการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย
เป้าประสงค์			 บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์การดำเนินงาน การพัฒนาหลักสูตรนิติกร นิติกรชำนาญการ และนิติกรเชี่ยวชาญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมาย
เป้าประสงค์			 ๑. การให้บริการข้อมูลทางกฎหมายที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

				 ๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลทางกฎหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

กลยุทธ์การดำเนินงาน ๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย

				 ๒. การพัฒนาด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
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ส่วนที่ ๒

ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน

ส่วนที่ ๒

ผลการปฏิบัติราชการ
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิติ/ตัวชี้วัด
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น้ำหนัก ระดับ คะแนน
(ร้อยละ) คะแนน ถ่วงน้ำหนัก

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

๕๐

ตัวชี้วัดที่ ๑
				

ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

สำนักงานไม่สังกัดกระทรวง

ตัวชี้วัดที่ ๒
				

ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ริ าชการของกลุม่ ภารกิจ

สำนักงานไม่สังกัดกลุ่มภารกิจ

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักในการ
				 บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
				 คณะกรรมการกฤษฎีกา
				 ๓.๑ ร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ความสำเร็ จ ของ
					 กฎหมายที่ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจ
					 พิจารณาแล้วเสร็จตามทีน่ ายกรัฐมนตรีหรือคณะ
					 รัฐมนตรีมอบหมาย
				 		 - พระราชบัญญัติ
๓.๕
						 - พระราชกฤษฎีกา
๒.๒๕
						 - กฎกระทรวง/ต่ำกว่า
๑.๒๕

๔.๕๓๑๐ ๐.๑๖๖๙
๔.๕๐๐๐ ๐.๑๐๖๖
๓.๕๗๖๙ ๐.๐๔๗๑

				 ๓.๒
					
					
					
					
					
					

๔.๙๐๐๐ ๐.๑๒๘๙
๔.๐๓๘๙ ๐.๑๐๖๓
๓.๒๘๕๗ ๐.๐๖๙๑
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ร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ความสำเร็ จ ของ
กฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จตามที่นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๒.๕
- พระราชบัญญัติ
๒.๕
- พระราชกฤษฎีกา
- กฎกระทรวง/ต่ำกว่า
๒

มิติ/ตัวชี้วัด

น้ำหนัก ระดับ คะแนน
(ร้อยละ) คะแนน ถ่วงน้ำหนัก

				 ๓.๓ ระดั บ ความสำเร็ จ ของการพั ฒ นาระบบ
					 การรวบรวมกฎหมาย
					 ๓.๓.๑ ร้ อ ยละความสำเร็ จ ของการพั ฒ นา ๒.๕
							 ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
							 รวบรวมกฎหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๐

๕

๐.๑๓๑๖

๕

๐.๐๗๘๙

				 ๓.๔ ร้อยละของผลงานวิจัยที่จัดทำแล้วเสร็จและนำ ๓
					 ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

๕

๐.๑๕๗๙

				 ๓.๕ ร้ อ ยละของกฎหมายที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบ ๓
					 จากคณะรัฐมนตรี

๕

๐.๑๕๗๙

				 ๓.๖ ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบความจำเป็น ๒
					 ในการตรากฎหมาย (พิจารณาเฉพาะพระราชบัญญัต)ิ

๕

๐.๑๐๕๓

				 ๓.๗ ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือ
					 การร่างกฎหมาย

๕

๐.๑๕๗๙

๕
๕
๕

๐.๐๗๘๙
๐.๐๗๘๙
๐.๐๕๒๖

๓.๙ ระดับความสำเร็จของการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ๔

๕

๐.๒๑๐๕

				 ๓.๑๐ ร้อยละของข้อมูลกฎหมายที่เผยแพร่ทางระบบ ๒
					 อิเล็กทรอนิกส์

๕

๐.๑๐๕๓

				 ๓.๑๑ ร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ความสำเร็ จ ในการ ๖
					 ให้ความเห็นทางกฎหมายโดยคณะกรรมการ
					 กฤษฎีกา

๔.๕๑๕๖ ๐.๒๘๕๒

					 ๓.๓.๒
							
							
							
							

				 ๓.๘
					
					
					
					
					
					
				

ระดั บ ความสำเร็ จ ในการเผยแพร่ ๑.๕
หมวดหมู่ หรือหัวเรื่องทางกฎหมาย
ไ ป ยั ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ ก ำ ห น ด
(สำหรับปี ๒๕๕๐ กลุ่มเป้าหมายคือ
หน่วยงานภาครัฐ)

๓

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการ
พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกา/เจ้าหน้าทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้มีขีดความสามารถ
ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๑.๕
๑.๕
๓.๘.๑ ด้าน Cyber Law
๑
๓.๘.๒ ด้านเศรษฐกิจโลก
๓.๘.๓ ด้านการเมืองและการปกครอง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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มิติ/ตัวชี้วัด

คะแนน

น้ำหนัก ระดับ
(ร้อยละ) คะแนน ถ่วงน้ำหนัก

				 ๓.๑๒ ระดั บ ความสำเร็ จ ของการพั ฒ นาระบบ ๓
					 การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล ร่ า งกฎหมาย
					 ระหว่ า งสำนั ก งาน คณะกรรมการกฤษฎี ก า
					 สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี สำนั ก งาน
					 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงาน
					 เลขาธิการวุฒิสภา (พิจารณาเฉพาะสำนักงาน
					 คณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการ
					 คณะรัฐมนตรี)

๕

๐.๑๕๗๙

ตัวชี้วัดที่ ๔
				
				
				
				
				

๕

๐.๑๐๕๓

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ๒
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ
ในสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ และการชี้ แ จงต่ อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ในคณะกรรมาธิการและ
คณะอนุกรรมาธิการ) เทียบต่อจำนวนเรื่องที่ได้รับ
การร้องขอ

มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

๑๕

ตัวชี้วัดที่ ๕

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

๕

ตัวชี้วัดที่ ๖
				
				

ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา ๔
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ระดั บ ความสำเร็ จ ในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร ๓
				 ของราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ
				 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
				 ๗.๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม ๒
						 มาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
						 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
				 ๗.๒.๒ ระดั บ ความสำเร็ จ ของการจั ด ทำข้ อ มู ล ๑
						 เรื่ อ งกล่ า วหา/ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ
						 การทุ จ ริ ต การปฏิ บั ติ และ/หรื อ ละเว้ น
						 การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
						 ของรัฐ และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
				 ๗.๒.๓ ร้ อ ยละของจำนวนสำนวนการสอบสวน ๐
						 ที่ ด ำเนิ น การได้ ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน
						 ระยะเวลาที่กำหนด
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๓.๒๒๒๐ ๐.๑๖๙๖
๓.๓๐๐๐

๐.๑๓๘๙

๑

๐.๐๓๑๖

๔.๒๐๐๐

๐.๐๘๘๔

๕

๐.๐๕๒๖

ไม่มีสำนวน
ที่ ปปช. ขอทราบ

มิติ/ตัวชี้วัด
มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

คะแนน

น้ำหนัก ระดับ
(ร้อยละ) คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๘
				

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ๓
ลงทุน

๑

๐.๐๓๑๖

ตัวชี้วัดที่ ๙
				
				
				

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ๒
ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
๙.๑ ไฟฟ้า
๙.๒ น้ำมัน

๒

๐.๐๔๒๑

ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ ระดั บ ความสำเร็ จ ของร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ๑.๕
				 ในการลดรอบระยะเวลาของขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ
				 ราชการของส่วนราชการ

๕

๐.๐๗๘๙

ตัวชีว้ ดั ที่ ๑๐.๒ ระดั บ ความสำเร็ จ ของร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ๑.๕
				 ในการดำเนิ น การตามข้ อ เสนอการเปลี่ ย นแปลง
				 ด้านขัน้ ตอนและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

๕

๐.๐๗๘๙

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดั บ ความสำเร็ จ ของการจั ด ทำต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย ๒
				 ผลผลิต
(ตัวชี้วัดเลือก)

๕

๐.๑๐๕๓

๔.๘๖๐๐

๐.๑๕๓๕

ตัวชีว้ ดั ที่ ๑๓.๑ ระดั บ ความสำเร็ จ ในการพั ฒ นาระบบบริ ห าร ๒
				 ทรัพยากรบุคคล

๕

๐.๑๐๕๓

ตัวชีว้ ดั ที่ ๑๓.๒ ระดั บ ความสำเร็ จ ของร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ๒
				 ในการดำเนิ น การตามข้ อ เสนอการเปลี่ ย นแปลง
				 ด้านบุคลากรของส่วนราชการ

๔.๖๐๐๐

๐.๐๙๖๘

ตัวชีว้ ดั ที่ ๑๓.๓ ระดั บ ความสำเร็ จ ของการถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ๒
				 และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

๓

๐.๐๖๓๒

มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ตัวชีว้ ดั ที่ ๑๒
				

๒๕

ระดับความสำเร็จของการจัดการความรูเ้ พือ่ สนับสนุน ๓
ประเด็นยุทธศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State
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มิติ/ตัวชี้วัด

คะแนน

น้ำหนัก ระดับ
(ร้อยละ) คะแนน ถ่วงน้ำหนัก

ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ๔
				 สารสนเทศของส่วนราชการ
				 ๑) สรุ ป ผลการทบทวน และวิ เ คราะห์ ร ะบบฯ
					 มีคณ
ุ ภาพและเนือ้ หาครอบคลุมทัง้ ๓ ประเด็น
					 หลักและ ๑๐ ประเด็นย่อย
				 ๒) แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ มี เ นื้ อ หา และคุ ณ ภาพ
					 ครอบคลุ ม ทั้ ง ๓ ประเด็ น หลั ก และ ๑๐
					 ประเด็นย่อย และระบุถงึ ส่วนทีจ่ ะพัฒนาเพิม่ เติม
					 จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
				 ๓) ร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ของการดำเนิ น งาน
					 ตามแผนปฏิบัติการฯ
				 ๔) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแผนปฏิบัติการฯ
					 ที่ ส ามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมาย
					 ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการฯ และมีรายงาน
					 ประเมิ น ผลความสำเร็ จ ของการดำเนิ น งาน
					 ตามแผนปฏิบัติการฯ

๓.๐๔๑๗ ๐.๑๒๘๑

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย สำนักงานได้รบั การยกเว้นการพัฒนา
กฎหมายของส่วนราชการ ประจำ
				 ของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (หนังสือ
สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๒ ระดั บ ความสำเร็ จ ของร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนั ก
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓ / คพก.
				 ของการดำเนิ น งานตามแผนพั ฒ นากฎหมาย
(ว) ๑๒๖๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม
				 ของส่วนราชการ
๒๕๕๐) และคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ได้ มี ม ติ เ ห็ น
ชอบให้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าได้ รั บ การยกเว้ น การ
พัฒนากฎหมาย โดยให้ยกเลิกการ
ประเมินผลชีว้ ดั และให้ยกเลิกน้ำหนัก
ของตัวชี้วัดในประเด็นการพัฒนา
กฎหมายออกร้อยละ ๕ (หนังสือ
สำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร
๑๒๐๑ / ๕๒๑๔ ลงวั น ที่ ๒๒
ตุลาคม ๒๕๕๐)
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คะแนน

น้ำหนัก ระดับ
(ร้อยละ) คะแนน ถ่วงน้ำหนัก

มิติ/ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ๕
				 จัดการภาครัฐ

๕

๐.๒๖๓๒

ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสีย่ ง ๒
(ตัวชี้วัดเลือก)

๔.๑๐๐๐

๐.๐๘๖๓

รวม

๙๕

๔.๒๐๓๔
๔.๑๕๓๔

๒.๒ ผลการปฏิบตั ริ าชการภายใต้แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาหลักการ เนือ้ หา และการบังคับใช้กฎหมาย หรือกฎระเบียบ
ผลผลิต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายที่สอดคล้องกับแผน
นิติบัญญัติ จำนวน ๑๕๐ เรื่อง และแผนพัฒนากฎหมาย จำนวน ๒๓ เรื่อง ดังนี้
๑.
		
		
		
๒.
		
		
		
		

กฎหมายตามแผนนิติบัญญัติ
- พระราชบัญญัติ 		
- พระราชกฤษฎีกา		
- กฎกระทรวง			
กฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมาย
- พระราชบัญญัติ		
- พระราชกฤษฎีกา		
- กฎกระทรวง			
- ระเบียบ				

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๑๕๐ เรื่อง ประกอบด้วย
๓๙ เรื่อง
๙๑ เรื่อง
๒๐ เรื่อง
๒๓ เรื่อง
๑๗ เรื่อง
๑ เรื่อง
๓ เรื่อง
๒ เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State
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ผลลัพธ์

๑. การจั ด ทำกฎหมายตามแผนนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละแผนพั ฒ นากฎหมายของสำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกระบวนการพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสอดคล้ อ ง
กับนโยบายของรัฐบาล สภาวการณ์ของประเทศ และความต้องการของประชาชน เพื่อให้กฎหมาย
เป็นกลไกในการบริหารจัดการภาครัฐและพัฒนาประเทศ
๒. การจัดทำกฎหมายตามแผนนิติบัญญัติและแผนพัฒนากฎหมาย เป็นกระบวนการควบคุมการ
ออกกฎหมายให้มคี วามเหมาะสม ลด เลิกกฎหมาย หรือระเบียบทีส่ ร้างภาระโดยไม่จำเป็นแก่ประชาชน

ปัญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ ข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
๑. การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย โดยเฉพาะบุคลากรระดับ ๗ - ๘
ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการร่างกฎหมาย เพราะการพัฒนาหรือสร้างนักกฎหมายที่มี
ความเชี่ยวชาญ ต้องอาศัยประสบการณ์และระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
๒. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเป็นกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมาธิ ก าร/อนุ ก รรมาธิ ก ารในสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ และการชี้ แ จงต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
(ในคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ) การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไปร่วมพิจารณาในชั้นยกร่าง ของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งการได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อนุกรรมการ และเป็นวิทยากรบรรยายในหน่วยงานภาครัฐจำนวนมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ
งานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย
๓. ด้วยสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ทำให้การดำเนินงานจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายมีความยุ่งยากและซับซ้อน
มากขึ้น กฎหมายบางฉบับอาจจะใช้ระยะเวลาในการตรวจพิจารณามากกว่าที่คาดไว้ เพื่อคุณภาพและ
ความถูกต้องของกฎหมาย
เงื่อนไขความสำเร็จ
๑. แผนนิติบัญญัติและแผนพัฒนากฎหมายเป็นเครื่องมือหรือกรอบแนวทางในการจัดทำร่าง
กฎหมายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
๒. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญและผลักดันให้การดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายตามแผน
นิติบัญญัติและแผนพัฒนากฎหมายแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา
๓. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความรู้ ความเชีย่ วชาญทางด้านกฎหมายของ
ประเทศเป็นอย่างดี ทำให้สามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ข้อเสนอแนะ
๑. ทุกส่วนราชการควรให้ความร่วมมือในการประสานงานด้านข้อมูล และควรศึกษากฎหมายใน
ความรับผิดชอบให้ครบถ้วน เพื่อให้การจัดทำร่างกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
๒. ทุกส่วนราชการที่เ ป็นเจ้าของกฎหมายควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย รวมทั้ ง
ผลกระทบด้านต่างๆ ของการนำกฎหมายแต่ละฉบับไปบังคับใช้ โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากระบวนการออกกฎหมาย
ผลผลิต

๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถดำเนินงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้
ความเห็นทางกฎหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๘๗๓ เรื่อง
๒. สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก ามอบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องสำนั ก งานเป็ น กรรมการ
ประสานงานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ กรรมาธิ ก าร/อนุ ก รรมาธิ ก ารในสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ แ ละ
การชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ในคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ) ดังนี้
		 ๒.๑ การมอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงหรื อ ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ
ร่างพระราชบัญญัติต่อคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๑๑๔ ครั้ง
		 ๒.๒ การมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในคณะกรรมาธิการวิสามัญในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และเข้าร่วมประชุมหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๔๒ ครั้ง
		 ๒.๓ การมอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มในคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารในสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติ และเข้าร่วมประชุมหรือให้ความคิดเห็นเกีย่ วกับกฎหมายต่อคณะอนุกรรมาธิการ จำนวน ๒๖ ครัง้
๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านกฎหมายของสำนักงาน ดังนี้
		 ๓.๑ การจั ด สั ม มนารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ร่ า งกฎหมายที่ มี ค วามสำคั ญ และมี ผ ลกระทบ
ต่อประชาชนโดยตรง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย ดังนี้
			 (๑) ร่ า งพระราชบัญ ญั ติ วิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข พ.ศ. .... โดยจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นจากสภาวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรด้านการสาธารณสุข
สถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุข และภาคเอกชน ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๐
			 (๒) ร่างพระราชบัญญัตกิ ารรับตัง้ ครรภ์แทน พ.ศ. .... โดยจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น แพทย์ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ พนักงานอัยการ ทนายความ
นักวิชาการด้านสิทธิสตรีและเด็ก ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรเอกชน ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐
		 ๓.๒ การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
ร่างกฎหมายภายในฝ่ายบริหาร ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทาง
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายภายในฝ่ายบริหาร มีผู้เข้าร่วม
การสัมมนา ประกอบด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการพัฒนากฎหมายอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และอดีตวุฒิสมาชิก หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง/กรม ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านกฎหมาย
ข้าราชการระดับสูงและเจ้าหน้าทีส่ ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการะดับตัง้ แต่ผอู้ ำนวยการฝ่ายกฎหมายขึน้ ไป
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		 ๓.๓ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ ร่ า งกฎหมายผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.krisdika.go.th ดังนี้
			 (๑) ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
			 (๒) ร่างพระราชบัญญัตกิ ารเลีย้ งและการใช้สตั ว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
๔. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถดำเนินการศึกษาวิจัยได้แล้วเสร็จ และนำไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๗ เรื่อง ดังนี้
		 ๔.๑ โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง มาตรการทางกฎหมายทีจ่ ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลของเอเซีย (Asia Medical Hub)
		 ๔.๒ โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การบริหารจัดการบทบาท ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหอสมุดแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยหอสมุดแห่งชาติของอังกฤษ
		 ๔.๓ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การบริหารจัดการบทบาท ตลอด
จนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหอสมุดแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยหอสมุดแห่งชาติของ
ออสเตรเลีย
		 ๔.๔ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การบริหารจัดการบทบาท ตลอด
จนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหอสมุดแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยหอสมุดแห่งชาติของ
สิงคโปร์
		 ๔.๕ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่น
		 ๔.๖ โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง กฎหมายการจัดการดูแลรักษาผลประโยชน์ (Escrow Law) ของ
คู่สัญญาของประเทศออสเตรเลีย
		 ๔.๗ โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง กฎหมายการจัดการดูแลรักษาผลประโยชน์ (Escrow Law) ของ
คู่สัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกา
๕. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย
โดยพิจารณาเฉพาะพระราชบัญญัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๒๓ เรื่อง ดังนี้
		 ๕.๑ ร่างพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....
		 ๕.๒ ร่างพระราชบัญญัตสิ ำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกันภัย พ.ศ. ....
		 ๕.๓ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๕.๔ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ
แห่งเอเซีย พ.ศ. ....
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		 ๕.๕ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การดำเนินงานขององค์การระหว่าง
ประเทศและศูนย์การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
		 ๕.๖ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด พ.ศ. ....
		 ๕.๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. ....
		 ๕.๘ ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๕.๙ ร่างพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๕.๑๐ ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ....
		 ๕.๑๑ ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
		 ๕.๑๒ ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๕.๑๓ ร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับค่าจ้าง)
		 ๕.๑๔ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ....
		 ๕.๑๕ ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๕.๑๖ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๕.๑๗ ร่างพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ....
		 ๕.๑๘ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกหมวด ๘)
		 ๕.๑๙ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบอาชีพ พ.ศ. ....
		 ๕.๒๐ ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๕.๒๑ ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๕.๒๒ ร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ)
		 ๕.๒๓ ร่างพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำคู่มือ “การร่างกฎหมายและแบบของกฎหมาย”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วเสร็จ โดยได้มีการพิจารณาทบทวนแบบของกฎหมายให้มีความ
เหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และนำคู่มือดังกล่าวเผยแพร่ใน www.krisdika.go.th เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการร่างกฎหมายทราบโดยทั่วกัน
๗. สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ ด ำเนิ น การตามแนวทางการจั ด ทำข้ อ เสนอ
การเปลีย่ นแปลงในกระบวนงานให้ความเห็นทางกฎหมาย จำนวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย
		 ๗.๑ ด้านขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน (Process : P)
		 ๗.๒ ด้านเทคโนโลยี (Technology : T)
		 ๗.๓ ด้านการจัดแบ่งงานและหน้าที่ (Structure : S)
		 ๗.๔ ด้านบุคลากร (Human Capital : H)
๘. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางรับผิดชอบดำเนินการรวบรวม
ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลกฎหมายให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาทาง
กฎหมายแก่ประชาชนในการพูดคุยเรื่องกฎหมายหรือการตอบกระทู้แสดงความคิดเห็นทางกฎหมายผ่าน
ทาง www.krisdika.go.th และ www.lawreform.go.th
๙. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีเว็บไซต์ www.krisdika.go.th เป็นช่องทางในการสือ่ สาร
และให้บริการปรึกษาพูดคุยเรือ่ งกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีหอ้ งสนทนาด้านกฎหมาย (Chat room) แยก
ตามประเภทของกฎหมาย
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ผลลัพธ์

๑. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบุคลากรในกระบวนการร่างกฎหมายของ
หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินงานด้านการร่างกฎหมาย ทำให้สามารถปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
๒. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเป็นกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ในคณะ
กรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ) ทำให้การพิจารณาร่างกฎหมายในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพิจารณากฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
๓. สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าดำเนิ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของสำนั ก งานแก่
ประชาชนอย่างโปร่งใสโดยผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนและยึดหลักความยุติธรรม โปร่งใสในการบริหารราชการช่วยให้การตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมาย และพัฒนากระบวนการออกกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
๔. ผลการศึกษาวิจัยทางด้านกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นข้อมูลที่นำไป
ใช้ประโยชน์ประกอบการดำเนินงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย เพือ่ ให้กฎหมาย
มีคุณภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของสังคมเป็นการพัฒนากฎหมาย รวมทั้งเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะสร้างคุณประโยชน์มากยิ่งขึ้น
๕. การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย ช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนระหว่างกฎหมาย
และหน่วยงานเจ้าของกฎหมาย ทำให้ทราบความจำเป็นในการตรากฎหมาย เพื่อให้กฎหมายที่เข้าสู่
กระบวนการตรวจพิ จ ารณามี ค วามเหมาะสม ตรงกั บ ความต้ อ งการของประชาชนและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม
๖. การจัดทำคู่มือ “การร่างกฎหมายและแบบของกฎหมาย” ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการร่างกฎหมายสามารถใช้คู่มือการร่างกฎหมายและแบบของกฎหมาย เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๗. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ด้านข้อมูลกฎหมายของสำนักงาน ส่งผลให้การให้บริการด้านข้อมูลกฎหมายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ และข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
๑. การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบตั งิ านด้านกฎหมาย โดยเฉพาะบุคลากรระดับ ๗ - ๘ ที่มี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการร่างกฎหมาย เพราะการพัฒนาหรือสร้างนักกฎหมายที่มีความ
เชี่ยวชาญ ต้องอาศัยประสบการณ์และระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
๒. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเป็นกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ในคณะ
กรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ) การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปร่วม
พิจารณาในชั้นยกร่าง ของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งการได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ
และเป็นวิทยากรบรรยายในหน่วยงานภาครัฐจำนวนมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจ
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พิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย
๓. ค่ า ตอบแทนไม่ ส อดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ข้ า ราชการ
สายงานกฎหมายอื่นๆ เช่น ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ทำให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และมีการโอนย้ายไปรับราชการในส่วนราชการอื่นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า
๔. ขาดบุคลากรด้านกฎหมายในการวิจัย เพราะค่าตอบแทนในการทำวิจัยน้อย ทำให้ไม่จูงใจ
แก่ผู้เสนอขอรับงานวิจัย
๕. การพัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลกฎหมายผ่านระบบสารสนเทศต้องใช้งบประมาณสูงในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล และการให้บริการสืบค้นที่รวดเร็ว แต่สำนักงานได้รับการอนุมัติง บประมาณ
จำนวนน้ อ ย จึงไม่เพียงพอสำหรับการพัฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเป้ า หมายที่กำหนดไว้
เงื่อนไขของความสำเร็จ
๑. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
ของประเทศเป็นอย่างดี ทำให้สามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
๒. มีการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของข้าราชการในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความเชีย่ วชาญด้านกฎหมาย และสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้
๓. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ได้แก่ ระบบสำนักงาน
อัตโนมัติ (Office Automation : OA) เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการ จัดเก็บข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ ติดตาม
การดำเนินงานทางด้านกฎหมาย และงานบริหารจัดการ ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library : DL)
เพื่อใช้ในการบริหารและจัดเก็บฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรให้การสนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนของบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. ควรสร้ า งค่ า นิ ย มในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ยึ ด ถื อ แนวทางการบริ ห ารตามหลั ก
ทศพิธราชธรรม มีจิตสำนึกและตระหนักรู้เกี่ยวกับการดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการดำเนิน
ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ผลผลิต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารความรู้ของบุคลากรของ
สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านข้อมูลกฎหมาย มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. การตั้งทีมผู้นำรุ่นใหม่ด้านการจัดการความรู้ : KM Young Elite (ด้านการจัดทำร่าง
กฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย) ตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ ได้กำหนดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการจัดการความรูด้ า้ นข้อมูลกฎหมาย และเผยแพร่
ในระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library : DL) ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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			 - การรวบรวมคำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
			 - การรวบรวมและสังเคราะห์แบบการร่างกฎหมายที่ควรรู้
			 - การจัดทำ BLOG ชุมชนคนจัดทำร่างกฎหมาย และ BLOG ชุมชนคนให้ความเห็น
ทางกฎหมาย
			 - การรวบรวมคำสั่งเกี่ยวกับการจัดทำความเห็นทางกฎหมาย
			 - การวิเคราะห์ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาทีม่ กี ารหารือเป็นประจำ
๒. การจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสำนักงานในระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library
: DL) เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย และความรู้เรื่องอื่นๆ ใช้ในการศึกษาเรียนรู้
และเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาการดำเนิ น งานร่ า งกฎหมายและให้ ค วามเห็ น ทางกฎหมายของ
สำนักงาน
๓. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation: OA) ระบบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library : DL) ระบบ Intranet และระบบ Internet มาใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นองค์ความรูท้ างด้านกฎหมาย และความรูอ้ นื่ ๆ ให้แก่บคุ ลากรของสำนักงาน
๔. จัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายนอกผ่าน www.krisdika.go.th
และ www.lawreform.go.th
๕. จัดหาหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท โดยเฉพาะด้านกฎหมาย
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ใช้บริการในห้องสมุดของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของสำนักงานและบริการแก่บุคคลภายนอก

การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรของสำนักงาน มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เพื่อหารือข้อราชการทั้งด้านบริหาร
และด้านวิชาการ เพื่อแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และข้อคิดเห็นในงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ
๒. มีการประชุมระหว่างผู้บริหาร บุคลากรทางกฎหมาย และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกวันพุธ
ของสัปดาห์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นเวทีถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้บริหารระดับกลาง รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้เทคนิควิธีในการปฏิบัติงานหลากหลายรูปแบบ
รวมทั้งการวางแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานด้วย
๓. การตั้งทีมผู้นำรุ่นใหม่ด้านการจัดการความรู้ : KM Young Elite (ด้านการจัดทำร่าง
กฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย) ตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ด้านการพัฒนาองค์ความรู้
บุคลากร ดังนี้
		 ๓.๑ กิจกรรม “พบผู้บริหาร” จำนวน ๒ ครั้ง คือ
			 - ครัง้ ที่ ๑ ผูบ้ ริหารทีพ่ บ คือ ผูอ้ ำนวยการสำนักอำนวยการ (นางแน่งน้อย รัตนเสถียร) ใน
วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ มีผู้เข้าร่วม ๓๕ คน
			 - ครัง้ ที่ ๒ ผูบ้ ริหารทีพ่ บ คือ รองเลขาธิการฯ (นางจริยา เจียมวิจติ ร) ในวันจันทร์ที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๐ มีผู้เข้าร่วม ๒๔ คน
		 ๓.๒ กิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง” จำนวน ๓ ครั้ง คือ
			 - ครั้งที่ ๑ เรื่อง “สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : การใช้ชีวิต การเรียน และระบบ
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กฎหมาย” โดยนักเรียนทุนรัฐบาลตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและนักเรียนทุน
รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๔๓ คน
			 - ครัง้ ที่ ๒ เรือ่ ง “นิตวิ ทิ ยาศาสตร์” โดย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนนั ท์ ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๗๓ คน
			 - ครั้งที่ ๓ เรื่อง “การแปลกฎหมาย” โดย นายทักษพล เจียมวิจิตร กรรมการ
กฤษฎีกา คณะที่ ๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๕ คน
		 ๓.๓ การรวบรวมเกร็ดความรู้การจัดทำร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย
(ใน Website, Digital Library, Krisdika Focus หรือจุลสารกฤษฎีกาสาร)
๔. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการและการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและชีววิถี” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซด์
สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าสัมมนา จำนวน ๖๔ คน
๕. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) ระดับปฏิบัติ
การ” ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน
จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน ๑๓๖ คน
๖. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการภาครัฐ : HR Scorecard, IPA และ
PMQA” ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๐ ณ ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน ๒๖๔ คน
๗. การฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายระดับต้น สำหรับนิตกิ ร
ระดับ ๓ - ๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีผเู้ ข้าฝึกอบรม
จำนวน ๔๘ คน
๘. การบรรยาย เรือ่ ง “Cyber Law : การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์” โดย กรรมการร่างกฎหมายประจำ
(นายธรรมนิตย์ สุมนั ตกุล) และคณะ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ มีผเู้ ข้าฟังการบรรยาย จำนวน ๕๔ คน
๙. การบรรยาย เรือ่ ง “เศรษฐกิจโลก : กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ” โดย ผูอ้ ำนวยการฝ่าย
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา และคณะ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ มีผู้เข้า
ฟังการบรรยาย จำนวน ๓๒ คน
๑๐. การบรรยาย เรือ่ ง “การเมืองการปกครอง : การบริหารราชการแผ่นดิน” โดย ผูอ้ ำนวยการ
สำนักหลักนิติบัญญัติ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ มีผู้เข้าฟังการบรรยาย จำนวน ๔๐ คน
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๑๑. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาล ตามรอยพระยุคลบาท”
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และสวนเมืองพร อำเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าฝึกอบรม
จำนวน ๑๐๕ คน
๑๒. การปาฐกถาพิเศษ เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง
“นักกฎหมายกับการดำเนินชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในวันที่ ๑๔ กันยายน
๒๕๕๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีผู้เข้ารับฟังการปาฐกถาพิเศษ จำนวน ๗๕ คน
๑๓. การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ดังนี้
			 - การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ อังกฤษ” โดย Professor Peter
Leyland ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
			 - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา” โดย
Professor John B.Attanasio คณบดีคณะนิติศาสตร์ของ Southern Methodist University ในวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๔. การจัดหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมเพือ่ ราชการใสสะอาด โดยจัดให้มีการบรรยายธรรม
เป็นประจำทุกเดือน จำนวน ๑๒ ครั้ง ดังนี้

		 - ครั้งที่ ๑ บรรยายธรรมหัวข้อ “ธรรมะกับชีวิต” ครั้งที่ ๑ โดย พระราชวิสุทธิญาณ
วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน ๔๕ คน
		 - ครั้งที่ ๒ บรรยายธรรมหัวข้อ “ธรรมะกับชีวิต” ครั้งที่ ๒ โดย พระราชวิสุทธิญาณ
วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน ๔๐ คน
		 - ครั้งที่ ๓ บรรยายธรรมหัวข้อ “พุทธธรรมนำชีวิต” ครั้งที่ ๑ โดย พระเทพดิลก
วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน ๓๔ คน
		 - ครั้งที่ ๔ บรรยายธรรมหัวข้อ “พุทธธรรมนำชีวิต” ครั้งที่ ๒ โดย พระเทพดิลก
วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน ๓๔ คน
		 - ครั้งที่ ๕ บรรยายธรรมหัวข้อ “พุทธธรรมนำชีวิต” ครั้งที่ ๓ โดย พระเทพดิลก
วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน ๒๕ คน
		 - ครั้งที่ ๖ บรรยายธรรมหัวข้อ “ทางสายกลาง” ครั้งที่ ๑ โดย พระมหาประนอม
ธมฺ ม าลงฺ ก าโร วั ด จากแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ในวั น ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๐ ผู้ เ ข้ า รั บ ฟั งการ
บรรยาย จำนวน ๓๔ คน
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		 - ครัง้ ที่ ๗ บรรยายธรรมหัวข้อ “ทางสายกลาง” ครัง้ ที่ ๒ โดย พระมหาประนอม ธมฺมา
ลงฺกาโร วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย
จำนวน ๓๘ คน
		 - ครั้งที่ ๘ บรรยายธรรมหัวข้อ “อานิสงส์ของการรักษาศีล” โดย พระราชวิสุทธิดิลก
วัดสามพระยา ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน ๔๔ คน
		 - ครั้งที่ ๙ บรรยายธรรมหั ว ข้ อ “ผลกรรมลิ ขิ ต ชีวิต คน” โดย พระราชวิ สุ ท ธิ ดิ ล ก
วัดสามพระยา ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน ๓๑ คน
		 - ครั้งที่ ๑๐ บรรยายธรรมหั ว ข้ อ “แม่ . ..พระในบ้ า น” โดย พระราชธรรมวาที
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน ๓๓ คน
		 - ครั้งที่ ๑๑ บรรยายธรรมหัวข้อ “การใช้หลักธรรมกับวิถีพอเพียง” โดยพระราชวิจิตร
ปฏิภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน ๒๖ คน
		 - ครั้งที่ ๑๒ การบรรยายธรรมหั ว ข้ อ “ธรรมโอสถ” โดย แพทย์ ห ญิ ง อมรา มลิ ล า
ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน ๒๓ คน
๑๕. การจัดบรรยายธรรมและปฏิบตั ธิ รรมตามโครงการกฤษฎีกาสามัคคี รวมพลังทำดีถวายในหลวง
เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๓ ครัง้ ดังนี้
		 - ครั้งที่ ๑ อบรมและปฏิ บั ติ ธ รรม โดยพระเทพดิ ล ก วั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร ในวั น ที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ มีผู้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรม จำนวน ๗๖ คน
		 - ครั้งที่ ๒ ฟั ง เทศน์ ม หาชาติ โดย พระราชวิ สุ ท ธิ ดิ ล ก วั ด สามพระยา ในวั น ที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ บ้านเลขที่ ๙๘/๑๒๐ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีผเู้ ข้าฟังเทศน์มหาชาติ
จำนวน ๓๐ คน
		 - ครัง้ ที่ ๓ ฟังธรรมและฝึกปฏิบัติธรรม โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก วัดสุนันทวนาราม ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ บ้านเลขที่ ๙๘/๑๒๐ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้า
ฟังธรรมและฝึกปฏิบัติธรรม จำนวน ๔๑ คน

ผลลัพธ์

๑. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ได้รบั การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านกฎหมาย
และวิ ช าการด้ า นอื่ น ๆ ส่ ง ผลให้ ก ารดำเนิ น งาน
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทาง
กฎหมายมี คุ ณ ภาพและรวดเร็ ว สามารถใช้ เ ป็ น
กลไกในการบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม
๒. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้รบั การพัฒนาสมรรถนะ (Competency)
ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
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๓. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing) ระหว่างบุคลากรทุก
ระดับภายในสำนักงาน
๔. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักตาม
รอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต

ปัญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ และข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
๑. บุคลากรของสำนักงานมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเข้ารับการฝึก
อบรม และสัมมนาต่างๆ
๒. สำนักงานมีงบประมาณการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจำกัด

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดการความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทุกระดับ
ของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง
๒. บุคลากรของสำนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเอง
โดยพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๓. สำนักงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรสนับสนุนด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศมากขึ้น
๒. ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรม และสัมมนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
ตลอดจนมีการพัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ผลผลิต

๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการพัฒนาบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสำนักงาน ดังนี้
		 ๑.๑ การดำเนินงานด้านระบบงาน/กระบวนงาน
			 ๑.๑.๑ จัดทำระบบฐานข้อมูลกฎหมายลักษณะสื่อผสม
			 ๑.๑.๒ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ใช้อยู่เดิม คือ ปรับปรุงระบบงานบริหารสำนักงาน
(Back Office) ประกอบด้วย
					 - ระบบบริหารงานบุคลากร (บุคลากรสำนักงานและกรรมการกฤษฎีกา)
					 - ระบบบริหารงานคลัง ได้แก่ ระบบงบประมาณ ระบบจ่ายเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน ระบบเบี้ยประชุมกรรมการ
					 - ระบบบริหารงานพัสดุ
					 - ระบบบริหารงานห้องสมุด
					 - ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
		 ๑.๒ การดำเนินงานด้านผู้ใช้งาน (User) กลุ่มต่างๆ ได้แก่ ประชาชน ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารส่วนราชการ
			 ๑.๒.๑ ปรับปรุงการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
					 - ปรับปรุงการบริการภายใน โดยปรับปรุงระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล
ภายในสำนักงานกลางให้มีประสิทธิภาพ
					 - ปรับปรุงการบริการภายในสำหรับเครือ่ ง Thin Client โดยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ให้สูงขึ้น
			 ๑.๒.๒ ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบ/ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารที่ เ หมาะสมและตอบสนองต่ อ
ความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งประชาชน ส่วนราชการภายใน ส่วนราชการภายนอก และผู้บริหารดังนี้
					 - ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลทางกฎหมายลักษณะสื่อผสมทางเครือข่าย
Internet สามารถให้บริการได้ทั้งผู้พิการทางสายตา ทางการได้ยิน และประชาชนทั่วไป
					 - ปรับปรุงระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลระหว่างสำนักงานสาขาและการ
สื่ อ สารทางโทรศั พ ท์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านและค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ได้ ร วดเร็ ว
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
			 ๑.๒.๓ รณรงค์หรือส่งเสริมให้มีการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
					 - ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่างกฎหมาย ซึ่งสำนักงานจัดให้มีการประชุม
ทุกสัปดาห์ โดยจะเชิญชวนให้บุคลากรของสำนักงานใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการค้นคว้าหาข้อมูล
เพื่อการปฏิบัติงานและนำข้อมูลเข้าระบบอย่างสม่ำเสมอ
					 - สำนักงานได้ออกรหัสให้หน่วยงานราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจหน่วย
งานละ ๒ รหัสและอบรมการใช้ฐานข้อมูลกฎหมายของสำนักงาน
					 - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศ ให้ประชาชนทัว่ ไปและหน่วยงานของ
รัฐต่างๆ รับทราบผ่านช่องทาง ได้แก่ จุลสาร “กฤษฎีกาสาร” แผ่นพับ และการจัดนิทรรศการ เป็นต้น
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		 ๑.๓ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ
			 ๑.๓.๑ ตรวจสอบการทำงานของระบบสำรองข้อมูลใน Hard disk การสำรองข้อมูล
ในเทปบันทึกข้อมูล และการทำงานของ Disaster recovery Site (DRS) ในระดับ Data (เป็นกิจกรรมที่
ดำเนินการเป็นประจำ และได้มีการรายงานผู้บริหารทราบทุกเดือน)
			 ๑.๓.๒ จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทำหน้าที่ Database Server
และ Image Server เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงสถานะในปัจจุบันและทำให้สามารถประเมินความต้องการ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต (เป็นกิจกรรมทีด่ ำเนินการเป็นประจำ และได้มกี ารรายงานผูบ้ ริหารทราบทุกเดือน)
			 ๑.๓.๓ เพิ่มการกำหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อ่าน เขียน หรือใช้งานข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบงานบริหารสำนักงาน (Back Office) ที่มีการปรับปรุง
แก้ไขใหม่
			 ๑.๓.๔ จัดทำแผนการปฏิบัติงานเมื่อติดตั้ง Disaster recovery Site (DRS) ในระดับ
Data เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และยังสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากระบบ DRS ซึ่ง
จะได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับข้อมูลปัจจุบันมากที่สุด
			 ๑.๓.๕ จัดฝึกอบรมการบริหารและการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับ
บุคลากรของส่วนราชการจำนวน ๑๐ รุ่น รวม ๒๐๐ คน
			 ๑.๓.๖ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการ
ปฏิบตั งิ านและการค้นหาข้อมูลในระบบงาน THCA จำนวน ๕ รุน่ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐
๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการจัดทำแผนการเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาล
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีการ
ดำเนินการ ได้แก่
		 ๒.๑ การบรรยายธรรมและปฏิบตั ธิ รรม โดยจัดให้มกี ารบรรยายธรรมเป็นประจำทุกเดือน
		 ๒.๒ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม ค่านิยมสร้างสรรค์
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และโทษของการทุจริตคอร์รัปชั่น
		 ๒.๓ การบรรยายและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการ
ดำรงชีวติ ส่วนตัว และชีวติ การงานตามรอยพระยุคลบาท และรณรงค์ให้ปฏิบตั ติ นตามหลัก ๔ พ (พึง่ ตนเอง
พอดี พอเพียง และพอใจ)
		 ๒.๔ การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้าน
คุณธรรม และจริยธรรม
			 - กลุม่ ข้าราชการ ระดับ ๖ - ๘ ผูท้ ไี่ ด้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ คือ นางเกสินี แสงสุวรรณ
ตำแหน่งบุคลากร ๗ ว
			 - กลุม่ ข้าราชการ ระดับ ๑ - ๕ ผูท้ ไี่ ด้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ คือ นายพงศ์เทพ จารุสสุ นิ ธ์
ตำแหน่งนิติกร ๔
			 - กลุ่มลูกจ้างประจำ ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ คือ นายหทัยวุฒิ แพเพชร
ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา
		 ๒.๕ การเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานทราบ
โดยทั่วกันผ่านระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation)
		 ๒.๖ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจากประชาชน
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๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล โดยจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่าง
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกากับผูอ้ ำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบัน ประกอบด้วย ผูอ้ ำนวยการสำนักอำนวยการ
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน ผู้อำนวยการ
สำนักกฎหมายต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายปกครอง และผู้อำนวยการสำนักหลักนิติบัญญัติ
๔. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสามารถดำเนินการตามแผนได้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้
๕. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action
Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ด้านการจัดการความรู้ : KM Young Elite
(ด้านการจัดทำร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย) เป็นผู้ผลักดันให้สามารถดำเนินการตามแผน
ได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลลัพธ์

๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มีความครบถ้วน
และสมบูรณ์ สามารถสนับสนุนในการปฏิบัติงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย
และการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ของสำนักงาน ตลอดจนสามารถให้บริการข้อมูลทางกฎหมายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ไปยังหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รบั การพัฒนาความรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
และแนวทางการดำรงชีวิตส่วนตัว และชีวิตการงานตามรอยพระยุคลบาท โดยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต
ประจำวัน และการปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร
๓. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกากับผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบัน ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับ
สำนัก/ศูนย์/สถาบัน มีทิศทางและระบบการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนนำไปสู่การกำหนดมาตรการจูงใจ
ที่เหมาะสม และช่วยผลักดันให้ภารกิจหลักของสำนักงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๔. การแต่ ง ตั้ ง ผู้ น ำรุ่ น ใหม่ ด้ า นการจั ด การความรู้ : KM Young Elite (ด้ า นการจั ด ทำ
ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย) ส่งเสริมให้มีรูปแบบในการจัดการความรู้ที่มีความหลากหลาย
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกระดับ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความรู้จากบุคลากรของสำนักงานมากขึ้น
๕. การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน สามารถลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานด้านการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย ทำให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ปัญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ ข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค
๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้สำนักงานต้องใช้งบประมาณ
จำนวนมากในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แต่สำนักงานมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
๒. บุคลากรของสำนักงานมีภารกิ จ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบมาก ทำให้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเข้ า รั บ
การฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ
เงื่อนไขความสำเร็จ
๑. ผู้บริ หารของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี ก าให้ ค วามสำคั ญ และให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี
การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การและ
การดำเนินงานของสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคุ้มค่า
๒. ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามสำคั ญ ในการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ข องบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของสำนั ก งาน
อย่างต่อเนื่อง
๓. บุคลากรทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนองตอบต่อผูใ้ ช้บริการได้เป็นอย่างดี ทัง้ หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก
๔. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้
และศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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ข้อเสนอแนะ
๑. ควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นให้ทัน
ต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
๒. จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ นอกเวลาราชการ เปิดโอกาสให้บุคลากรของ
สำนักงานสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย
ผลผลิต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
สถาบันพระปกเกล้า และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
นักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง” ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๓๐๐ คน รวม
จำนวน ๙๐๐ คน ดังนี้
๑. การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๒. การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๓. การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐

ผลลัพธ์

บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนทักษะและความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาการในการร่างกฎหมายและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานร่างกฎหมาย ส่งผล
ให้การดำเนินงานด้านกฎหมายของส่วนราชการต่างๆ มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ปัญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ และข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ
๒. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ มีภารกิจมากจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนวิทยากร
เพื่อให้สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่อง
เงื่อนไขความสำเร็จ
๑. ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรนักกฎหมายภาครัฐ
๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชนเป็นหน่วยงานหลักรับ
ผิดชอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ทำให้การดำเนินงานด้านการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ของสำนักงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์
๓. ส่ ว นราชการต่ า งๆ ให้ ค วามสำคั ญ และจั ด ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า รั บ การอบรมตามหลั ก สู ต ร
การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง และให้ความร่วมมือในการ
ฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนดเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรลดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้น้อยลงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๒. ควรจัดโครงการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถจัดฝึกอบรมให้แก่นกั กฎหมายภาครัฐอย่างทัว่ ถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมาย
ผลผลิต

๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลกฎหมายทั้งใน
ระดับพระราชบัญญัติ และอนุบัญญัติ คำวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ ความเห็นทางกฎหมายของคณะ
กรรมการกฤษฎีกา และข้อมูลแผนที่ท้ายกฎหมาย นำมาวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของสำนักงานและ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.krisdika.go.th และ www.lawreform.go.th ดังนี้
		 ๑.๑ การจัดทำและปรับปรุงข้อมูลกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติในระบบ
ฐานข้อมูลของสำนักงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน จำนวน ๗,๕๗๘ ฉบับ
		 ๑.๒ การรวบรวมคำวิ นิ จ ฉั ย ขององค์ ก รตุ ล าการ และนำเข้ า ในระบบฐานข้ อ มู ล ของ
สำนักงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน จำนวน ๒๕,๖๕๘ เรื่อง
		 ๑.๓ การจัดเก็บข้อมูลความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาลงในระบบฐาน
ข้อมูลของสำนักงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน จำนวน ๑๓๙ เรื่อง
		 ๑.๔ การจัดเก็บข้อมูลทางกฎหมายลงในระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของสำนักงาน จำนวน ๖๓ เรื่อง
๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office
Automation : OA) และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library : DL) เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้าน
กฎหมาย และความรู้ด้านอื่นๆ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความ
เห็นทางกฎหมาย
๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลร่างกฎหมาย
ระหว่ า ง ๔ หน่ ว ยงาน ระหว่ า งสำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง และส่วนสารสนเทศ สำนัก
อำนวยการ ได้ดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงาน พร้อมจัดทำแผน
ปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้ดำเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการได้ครบถ้วน
๕. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และจัดนิทรรศการเพื่อเผย
แพร่ความรู้ด้านหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดังนี้
		 ๕.๑ การสัมมนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติราชการตามกฎหมายปกครอง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖, ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค
		 ๕.๒ การสัมมนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติราชการตามกฎหมายปกครอง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร รุน่ ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมปริน๊ พาเลซ มหานาค
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		 ๕.๓ การสัมมนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติราชการตามกฎหมายปกครองของหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค
		 ๕.๔ การสัมมนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติราชการตามกฎหมายปกครองของหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์
		 ๕.๕ การสัมมนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติราชการตามกฎหมายปกครองของหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค
		 ๕.๖ การสั ม มนาบุ ค ลากรเพื่ อ การปฏิ บั ติ ร าชการตามกฎหมายปกครองของหน่ ว ยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รุน่ ที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมปริน๊ พาเลซ มหานาค
		 ๕.๗ จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ณ มหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
		 ๕.๘ จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ณ กรมการขนส่งทางบก ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
		 ๕.๙ จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
		 ๕.๑๐ จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๖. การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนิน
งานของสำนักงาน อาทิ การจัดทำรายงานประจำปี การจัดทำจุลสารกฤษฎีกาสาร ทุก ๒ เดือน
๗. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้
		 ๗.๑ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง ทำหน้าที่ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ โดยจัดให้มีห้องสมุดทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานและเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านกฎหมาย และข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านรูปแบบการ
ให้บริการ ๒ ช่องทาง คือ (๑) การขอเข้ามาใช้บริการห้องสมุด (๒) การใช้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
โดยกลุ่มผู้ใช้บริการข้อมูลจากห้องสมุด ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และ
สำนักงานมีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการไว้เป็นการเฉพาะ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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		 ๗.๒ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ
โดยมีการจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการสืบค้น โดยการสืบค้น
ข้อมูลแยกเป็น การค้นตามหัวเรื่อง ปี พ.ศ. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของข้อมูล (ร่างกฎหมาย
และความเห็นทางกฎหมาย)
		 ๗.๓ สำนักงานได้จัดอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทางกฎหมาย เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบบงานของห้องสมุด และส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ แก่บุคลากรภายในสำนักงานและผู้ใช้บริการภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
		 ๗.๔ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เกีย่ วกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน (www.krisdika.go.th)
หรือส่งความคิดเห็นทางไปรษณียไ์ ปยัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ เพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการปรับปรุงแก้ไขการบริหาร
จัดการด้านการเผยแพร่ขอ้ มูลหรือให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน

ผลลัพธ์

๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมาย โดยเฉพาะการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ ของสำนักงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถให้บริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน
๒. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital
Library) เป็นระบบทีจ่ ดั เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย และความรูใ้ หม่ๆ
ด้านอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน ทำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถเรียกดูและใช้ขอ้ มูลต่างๆ ประกอบการ
ดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว
๓. การเผยแพร่และให้บริการข้อมูลความรูด้ า้ นกฎหมายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย ที่
www.krisdika.go.th และ www.lawreform.go.th สามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ทำให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชน เพิ่มมากขึ้น
๕. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานได้สะดวก และส่งเสริม
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีความโปร่งใส
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ปัญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ ข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีบุคลากรทางด้านกฎหมายจำกัดในการทำหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลกฎหมาย เพื่อให้บริการผ่านระบบสารสนเทศ
๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านกฎหมายให้มีความทันสมัย และการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว
เงื่อนไขความสำเร็จ
๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการรวบรวมกฎหมาย และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ร ะบบฐานข้ อ มู ล กฎหมายของสำนั ก งานมี ค วามครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร และให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก ามี ร ะบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นกฎหมายที่ มี ค วาม
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
๓. สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ ม อบหมายให้ ศู น ย์ ข้ อ มู ล กฎหมายกลาง และส่ ว น
สารสนเทศ สำนักอำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดเก็บข้อมูลกฎหมายลงในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนั เสมอ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเพิ่ ม บุ ค ลากรทางด้ า นกฎหมายที่ ท ำการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล กฎหมายของสำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๒. ควรเพิ่ ม งบประมาณเพื่ อ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของสำนั ก งานให้ มี ค วาม
ทันสมัย ครบถ้วน สมบูรณ์ และรวดเร็ว ตลอดจนการเพิ่มงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ส่วนที่ ๓

รายงานการเงิ น

ส่วนที่ ๓

รายงานการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (รหัสหน่วยงาน ๐๑๐๐๙)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
					
				
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน
		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

๒

๗๒,๙๐๖,๓๖๑.๗๕

		

ลูกหนี้เงินในงบประมาณ		

๓๖๒,๘๐๐.๐๐

		

รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง		

๓,๓๔๓,๘๓๑.๐๐

		

วัสดุคงเหลือ		

๙๑๒,๙๓๗.๐๔

			 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

๗๗,๕๒๕,๙๒๙.๗๙

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

๓

๘๔,๔๗๘,๕๔๘.๑๑

		

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

๔

๕,๒๒๖,๔๙๐.๐๐

		

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

๕

๑๔,๒๐๐,๐๓๖.๐๐

			 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		

๑๐๓,๙๐๕,๐๗๔.๑๑

รวมสินทรัพย์		

๑๘๑,๔๓๑,๐๐๓.๙๐

			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (รหัสหน่วยงาน ๐๑๐๐๙)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
						
					
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

หนี้สิน					
หนี้สินหมุนเวียน
		

เจ้าหนี้ระยะสั้น		

๔,๘๕๓,๒๗๗.๐๖

		

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		

๓,๖๖๑,๗๒๒.๑๓

		

รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า		

๑๕,๘๕๖,๙๓๙.๙๕

		

รายได้รอการรับรู้		

๔๗,๕๒๕.๕๐

		

เงินรับฝากส่วนราชการ		

๕๕,๘๒๑,๐๐๘.๑๗

		

หนี้สินหมุนเวียนอื่น		

๘๔๙,๑๒๑.๐๐

		     รวมหนี้สินหมุนเวียน		

๘๑,๐๘๙,๕๙๓.๘๑

หนี้สินไม่หมุนเวียน
		

รายได้รอการรับรู้-รายได้รับล่วงหน้า		

๖๖๖,๖๓๕.๐๐

		

เงินทดรองราชการรับจากคลัง		

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

		     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		

๑,๔๖๖,๖๓๕.๐๐

รวมหนี้สิน					

๘๒,๕๕๖,๒๒๘.๘๑

สินทรัพย์สุทธิ					

๙๘,๘๗๔,๗๗๕.๐๙

สินทรัพย์สุทธิ
		

ทุนของสำนักงาน		

๔๘,๕๔๕,๑๐๗.๘๐

		

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

๖

๕๐,๓๒๙,๖๖๗.๒๙

รวมสินทรัพย์สุทธิ				

๙๘,๘๗๔,๗๗๕.๐๙

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐
					

(หน่วย : บาท)

รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
		

รายได้จากงบประมาณประจำและงบกลาง

๒๓๗,๕๗๓,๘๒๑.๕๗

		

รายได้จากงบประมาณลงทุน		

๒,๐๖๗,๘๗๓.๗๘

		

รายได้จากงบประมาณงบเงินอุดหนุน		

๗,๒๕๓.๑๙

		

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น		

๑๓๓,๖๗๙.๐๐

		

รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล		

๓,๗๖๐,๐๒๐.๘๒

			 รวมรายได้ของรัฐบาล		

๒๔๓,๕๔๒,๖๔๘.๓๖

รายได้จากแหล่งอื่น
		

รายได้ค่าธรรมเนียมและการให้บริการแก่บุคคลทั่วไป

		

รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค		

		

รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

		

รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง

		

รายได้ระหว่างหน่วยงาน - โอนระหว่างหน่วยงาน

๔๒๑,๙๒๕.๕๒
๕,๐๕๙,๗๓๕.๔๖
๓๗๑,๖๐๗.๗๒
๓,๔๖๒,๒๖๙.๑๙

			 รวมรายได้จากแหล่งอื่น		

๙,๓๘๗,๙๕๗.๘๙

รวมรายได้จากการดำเนินงาน		

๒๕๒,๙๓๐,๖๐๖.๒๕

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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๗๒,๔๒๐.๐๐
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
						
					
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

	

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร

๗

๑๐๔,๐๘๕,๖๐๓.๐๕

		ค่าบำเหน็จบำนาญ		

๕,๘๓๐,๙๒๒.๙๐

		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		

๓,๕๔๕,๔๓๓.๘๔

		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		

๓๓๐,๖๖๕.๓๓

		ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

๘

๑๐๐,๗๓๗,๓๑๒.๐๔

		ค่าสาธารณูปโภค

๙

๖,๑๐๖,๓๓๕.๒๑

		ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำหน่าย

๑๐

๓๕,๘๐๗,๔๕๓.๗๗

		ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		

๑๑

๕,๖๗๕,๒๕๓.๘๓

		     รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		

๒๖๒,๑๑๘,๙๗๙.๙๗

รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		

-๙,๑๘๘,๓๗๓.๗๒

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		

๕.๐๐

พักค่าใช้จ่าย				

๓๕,๐๐๐.๐๐

		     รวมรายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน		

๓๕,๐๐๕.๐๐

รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการรายได้แผ่นดิน		

-๙,๒๒๓,๓๗๘.๗๒

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
						

(หน่วย : บาท)

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน
		

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

		

รายได้อื่น	

			 รายได้จากค่าปรับ

๔๔,๖๙๐.๐๐

			 ดอกเบี้ยเงินฝาก

๘๑๕.๔๗

			 ดอกเบี้ยเงินทดรอง

๗๘๖.๗๖

			 เงินเหลือจ่ายปีเก่า

๗๙,๔๕๔.๔๕

๑๒๕,๗๔๖.๖๘

รวมรายได้แผ่นดิน		

๗๔๕,๙๕๕.๖๘

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		

๗๔๕,๙๕๕.๖๘

รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		

-๑,๔๙๐,๖๕๘.๖๐

รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		

-๗๔๔,๗๐๒.๙๒

		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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๖๒๐,๒๐๙.๐๐
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
๑. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

			
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและ
		 นโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่
		 ๑๑ กันยายน ๒๕๔๖ การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตาม
		 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๑๘๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
		
เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๔๙

๑.๒ หน่วยงานที่เสนอรายการ

			
รายการทีป่ รากฏในงบการเงินรวมถึงรายการทีเ่ กิดจากเงินในงบประมาณและเงินนอก
		 งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้ในการดำเนินงาน สำนักงานมีเงิน
		 ทุนหมุนเวียนในความควบคุมดูแล คือ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย

๑.๓ การรับรู้รายได้

			
- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
			
- รายได้จากเงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
			
- รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน และแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และ
		 ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงานในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

๑.๔ วัสดุคงเหลือ

			

แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

			

อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

			

แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

๑.๕ อาคารและอุปกรณ์

๑.๖ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

๑.๗ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และ
		 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
		 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
๒๐-๓๐
ปี
		 ครุภัณฑ์
๒-๑๒
ปี
		 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓-๕
ปี
		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๒-๕
ปี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
๒. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ			
๐.๐๐
เงินทดรองราชการ		
๘๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินฝากธนาคาร
		 เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ในงบประมาณ
๒๘๑,๔๓๘.๑๓		
		 เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นอกงบประมาณ
๙๔,๔๕๐.๐๐
๓๗๕,๘๘๘.๑๓
เงินฝากคลัง			 ๗๑,๗๓๐,๔๗๓.๖๒
			 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		 ๗๒,๙๐๖,๓๖๑.๗๕

๓. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
อาคาร
		
		
		

อาคาร		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร (สุทธิ)

๔๘,๘๔๕,๐๒๐.๑๐		
-๒๑,๙๖๙,๒๙๑.๘๓
๒๖,๘๗๕,๗๒๘.๒๗ ๒๖,๘๗๕,๗๒๘.๒๗

ครุภัณฑ์

48

		
		
		

ครุภัณฑ์สำนักงาน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)

๓,๒๓๑,๐๑๒.๑๙
-๖๔๐,๒๕๖.๑๙
๒,๕๙๐,๗๕๖.๐๐

๒,๕๙๐,๗๕๖.๐๐

		
		
		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)

๖,๙๒๙,๒๔๖.๐๐
-๒,๒๓๔,๔๖๖.๐๐
๔,๖๙๔,๗๘๐.๐๐

๔,๖๙๔,๗๘๐.๐๐

		
		
		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)

๒,๒๘๙,๕๗๔.๗๐
-๕๑๔,๖๒๐.๗๐
๑,๗๗๔,๙๕๔.๐๐

๑,๗๗๔,๙๕๔.๐๐

		
		
		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)

๓,๐๐๑,๕๒๙.๒๗
-๗๘๐,๖๘๖.๒๗
๒,๒๒๐,๘๔๓.๐๐

๒,๒๒๐,๘๔๓.๐๐
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
		
		
		

คอมพิวเตอร์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)

		
		
		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)

๕๗,๓๖๑,๑๔๒.๕๐
-๑๗,๔๓๐,๓๙๘.๕๐
๓๙,๙๓๐,๗๔๔.๐๐		 ๓๙,๙๓๐,๗๔๔.๐๐
๙,๒๐๐.๐๐
-๓๕.๐๐
๙,๑๖๕.๐๐

๙,๑๖๕.๐๐

		 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
๙๕,๒๘๘,๐๑๑.๗๔	
		 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
-๘๘,๙๐๖,๔๓๓.๙๐
		 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ)
๖,๓๘๑,๕๗๗.๘๔ ๖,๓๘๑,๕๗๗.๘๔
			 รวม ที่ดิน อาคาร และครุภัณฑ์ (สุทธิ)		 ๘๔,๔๗๘,๕๔๘.๑๑

๔. สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
เขื่อน					
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		
เขื่อน (สุทธิ)		

๕,๖๘๐,๐๐๐.๐๐
-๔๕๓,๕๑๐.๐๐
๕,๒๒๖,๔๙๐.๐๐

๕. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)		

๒๗,๑๗๐,๓๘๒.๖๕
-๑๔,๕๑๑,๓๔๔.๖๕
๑๒,๖๕๙,๐๓๘.๐๐

๑๒,๖๕๙,๐๓๘.๐๐

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด		
๑๘,๙๔๔,๗๕๒.๐๐
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		
-๑๘,๙๔๔,๗๕๑.๐๐
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ)
๑.๐๐

๑.๐๐

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ประกอบด้วย
		 ค่าลิขสิทธิ์		
๑,๓๔๖,๔๐๐.๐๐
		 Lease Line		
๑,๐๓๔,๔๐๐.๐๐
			 รวม			
๒,๓๘๐,๘๐๐.๐๐
		 หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
-๘๓๙,๘๐๓.๐๐
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ)		
๑,๕๔๐,๙๙๗.๐๐
๑,๕๔๐,๙๙๗.๐๐
			 รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน			 ๑๔,๒๐๐,๐๓๖.๐๐
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
๖. รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ยอดยกมา							 ๖๐,๒๙๗,๗๔๘.๙๓
หัก รายได้ตำ่ กว่าค่าใช้จา่ ยก่อนรายการรายได้แผ่นดินงวดนี้ -๙,๒๒๓,๓๗๘.๗๒
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิงวดนี้		
๗๔๔,๗๐๒.๙๒
-๙,๙๖๘,๐๘๑.๖๔
			 รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม			 ๕๐,๓๒๙,๖๖๗.๒๙

๗. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน			 ๗๕,๔๘๑,๑๒๓.๑๖
ค่าล่วงเวลา			
๑๑๐,๖๒๐.๐๐
เงินตอบแทนข้าราชการ		
๒๐๕,๘๓๐.๐๐
เงินเดือนพนักงานราชการ		 ๔,๓๙๘,๒๗๔.๑๑
เงินตอบแทนรายเดือนข้าราชการ		
๑,๐๐๐.๐๐
เงินรางวัลสำหรับผู้บริหาร		
๑,๒๖๑,๙๕๑.๐๐
เงินรางวัลสำหรับหน่วยงาน		 ๑,๑๕๖,๘๕๒.๘๔
ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานราชการ		
๕๓๖,๙๑๐.๑๒
เงินตอบแทนลูกจ้างผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง		
๕๕,๐๓๖.๐๐
ค่าจ้างประจำ		
๕,๖๐๐,๖๘๔.๘๐
ค่าจ้างชั่วคราว		 ๑,๘๗๘,๐๓๗.๑๕
เงินชดเชยสมาชิก กบข.		 ๑,๑๕๗,๕๕๑.๐๐
เงินสมทบ กบข.		 ๑,๗๓๖,๙๓๕.๐๐
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		
๑๕๑,๒๐๙.๐๐
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
๓๔๐,๗๖๘.๐๐
ค่าเช่าบ้าน			
๑๓๙,๐๙๖.๗๗
เงินช่วยการศึกษาบุตร		
๓๗๒,๒๘๒.๕๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		 ๙,๕๐๑,๔๔๑.๖๐
			 รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		 ๑๐๔,๐๘๕,๖๐๓.๕๐
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
๘. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
ค่าธรรมเนียม			
๙๔,๗๓๗.๐๖
ซื้อวัสดุ-หน่วยงานภายนอก			
๑,๐๖๖,๖๔๙.๔๐
ซื้อวัสดุ-หน่วยงานของรัฐ			 ๒,๙๕๘,๙๓๕.๔๘
วัสดุใช้ไป				 ๔,๒๕๙,๐๘๐.๙๕
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			
๒๗๒,๒๐๙.๔๖
ค่าจ้างบริการ-หน่วยงานภายนอก			 ๒๖,๐๕๖,๙๙๗.๘๖
ค่าจ้างบริการ-หน่วยงานของรัฐ			 ๑๔,๙๓๒,๗๓๑.๘๐
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย			
๑,๒๐๐.๐๐
ค่าวัสดุอื่น				
๔๓๐,๖๓๐.๒๙
ค่าจัดพิมพ์				
๔๙๒,๕๐๖.๐๐
ค่าเบี้ยประชุม			 ๔๖,๔๔๘,๖๐๐.๐๐
ค่าเบี้ยประกันภัย			
๑๘,๐๕๔.๑๑
ค่าใช้จ่ายในการประชุม			
๑๔๕,๔๐๑.๐๐
ค่ารับรอง				
๓๕๗,๖๑๔.๐๐
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-ภาครัฐ			 ๑,๙๙๓,๔๐๐.๐๐
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-ภายนอก			
๑,๒๘๔.๐๐
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			
๒๒๕,๐๔๒.๙๖
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน			
๑๖๒,๐๙๐.๐๐
ค่าตอบแทนอื่นๆ			
๑๐๓,๘๐๐.๐๐
ค่าเช่าสินทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน-หน่วยงานภาครัฐ		
๓๐,๔๓๗.๐๐
ค่าเช่าสินทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน-หน่วยงานเอกชน		
๑๐๗,๑๒๐.๐๐
ค่าวิจัยและพัฒนา-หน่วยงานเอกชน			
๕๗๘,๗๙๐.๖๗

			 รวมค่าวัสดุและใช้สอย			 ๑๐๐,๗๓๗,๓๑๒.๐๔
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
๙. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า					
ค่าน้ำประปา				
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			
ค่าโทรศัพท์				
ค่าไปรษณีย์				

๔,๐๔๗,๙๑๔.๓๑
๓๑๐,๕๓๕.๔๔
๒๒๒,๗๗๑.๕๒
๑,๑๓๗,๑๕๒.๙๔
๓๘๗,๙๖๑.๐๐

			 รวมค่าสาธารณูปโภค			 ๖,๑๐๖,๓๓๕.๒๑

๑๐. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาอาคารสิ่งปลูกสร้าง			 ๑,๗๗๖,๑๘๒.๕๖
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน			
๓๔๖,๗๑๐.๘๔
ค่าเสื่อมราคายานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง			
๘๒๔,๑๕๘.๐๐
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า			
๒๒๕,๓๑๒.๕๐
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
๓๘๘,๔๓๘.๒๗
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			 ๑๑,๙๒๖,๘๗๐.๕๐
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
๓๕.๐๐
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไม่ระบุ			 ๙,๔๓๐,๓๔๒.๑๐
ค่าเสื่อมราคาเขื่อน			
๒๐๒,๘๕๗.๐๐
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน			 ๓,๕๕๒,๑๔๐.๐๐
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์			 ๖,๕๓๙,๒๐๗.๐๐
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น			
๕๙๕,๒๐๐.๐๐

			 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		 ๓๕,๘๐๗,๔๕๓.๗๗

๑๑. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย
T/E หน่วยงานโอนให้ บก.-เงินนอกงบประมาณ		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง		

๓๕๖,๖๐๗.๗๒
๕,๓๑๘,๖๔๖.๑๑

			 รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ			 ๕,๖๗๕,๒๕๓.๘๓
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ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายงานฐานะเงินงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ พ.
และปีงบประมาณ ๒๕๕๐) ตั้งแต่ต้นปี ถึง สิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
งบประมาณรายจ่าย
รายการ

เพิ่ม

แผนงานงบประมาณ :
ส่งเสริมธรรมาภิบาล
ผลผลิตที่ ๒ : พัฒนา
นักฎหมายภาครัฐ
(๓๐๒)
งบบุคลากร
๔,๕๕๑,๓๐๐ ๑. เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
๒. ค่าจ้างชั่วคราว

ลด

๔,๕๕๑,๓๐๐ -

งบดำเนินการ
๔๑,๓๑๒,๒๐๐ - ๔๑,๓๑๒,๒๐๐ ๓. ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ
๔. ค่าสาธารณูปโภค

เงินประจำงวด
คง
เหลือ

เพิ่ม

(๑) ผูก
พัน

กันไว้เบิก

เบิก

(๒)

คงเหลือ

(๓)

-

๔,๒๔๔,๐๓๘ ๘๖

๓๐๗,๒๖๑ ๑๔

๔๑,๓๑๒,๒๐๐ -

๓๘,๒๓๑,๖๔๐ -

๒,๒๖๗,๔๑๖ ๔๔

๘๑๓,๑๔๓ ๕๖

๔๕,๘๖๓,๕๐๐ -

๓๘,๒๓๑,๖๔๐ -

๖,๕๑๑,๔๕๕ ๓๐

๑,๑๒๐,๔๐๔ ๗๐

๔,๕๕๑,๓๐๐ - -

-

งบลงทุน
๕. ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
๖. เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
๗. รายจ่ายอื่น
รวม

๔๕,๘๖๓,๕๐๐ - ๔๕,๘๖๓,๕๐๐ -

(ลงชื่อ)

ปราณี ติรสมบูรณ์สิริ
(นางสาวปราณี ติรสมบูรณ์สิริ)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๘ ว
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ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีกอ่ น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
(กันไว้เบิกเหลื่อมปี) ตั้งแต่ต้นปี ถึง สิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
รายการ

กันไว้เบิกเหลื่อมปี

เบิก

คงเหลือ

แผนงานงบประมาณ :
ปรับปรุงกฎหมาย
ผลผลิตที่ ๑ : งานร่างกฎหมายและให้
คำปรึกษาทางกฎหมาย (๑๕๕)
๑.
๒.
๓.
๔.

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น

๑,๘๑๕,๖๕๙ ๖๐ ๑,๔๙๔,๒๔๗ ๘๒
๑๗,๑๗๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๘,๓๓๐,๘๑๖ - ๒๘,๓๓๐,๗๙๖ ๙๑๓,๑๒๕ ๒,๑๙๐,๐๐๐ -

๓๒๑,๔๑๑ ๗๘
๑๒,๘๓๐ ๒๐ ๑,๒๗๖,๘๗๕ -

รวมทั้งสิ้น (บาท)

๓๒,๓๖๖,๔๗๕ ๖๐ ๓๐,๗๕๕,๓๓๘ ๘๒

๑,๖๑๑,๑๓๖ ๗๘

(ลงชื่อ)
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ปราณี ติรสมบูรณ์สิริ
(นางสาวปราณี ติรสมบูรณ์สิริ)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๘ ว

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
(กันไว้เบิกเหลื่อมปี) ตั้งแต่ต้นปี ถึง สิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
รายการ

กันไว้เบิกเหลื่อมปี

เบิก

คงเหลือ

แผนงานงบประมาณ :
ปรับปรุงกฎหมาย
ผลผลิตที่ ๒ พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
(๑๕๖)
๑. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น (บาท)

๒๗,๗๐๖,๓๖๔

-

๒๒,๐๙๖,๙๙๐

-

๕,๖๐๙,๓๗๔

-

๒๗,๗๐๖,๓๖๔

-

๒๒,๐๙๖,๙๙๐

-

๕,๖๐๙,๓๗๔

-

(ลงชื่อ)

ปราณี ติรสมบูรณ์สิริ
(นางสาวปราณี ติรสมบูรณ์สิริ)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๘ ว
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ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ (กันไว้เบิกเหลื่อมปี)
ตั้งแต่ต้นปี ถึง สิ้นเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
รายการ

กันไว้เบิกเหลื่อมปี

เบิก

คงเหลือ

งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการ
แผนงานบริ ห ารด้ า นกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม
งานร่ า งกฎหมายและให้ ค วามเห็ น
ทางกฎหมาย (๐๑๐๑)
๑. รายจ่ายอื่น

๔๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

แผนงานงบประมาณ :
ปรับปรุงกฎหมาย
ผลผลิตที่ ๑ : งานร่างกฎหมายและให้
คำปรึกษาทางกฎหมาย (๑๕๕)
๑. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๒. ค่าสาธารณูปโภค
๓. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔. รายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น (บาท)

๑,๘๑๕,๖๕๙ ๖๐ ๑,๔๙๔,๒๔๗ ๘๒
๑๗,๑๗๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๘,๓๓๐,๘๑๖ - ๒๘,๓๓๐,๗๙๖ ๓๑๓,๑๒๕ ๒,๑๙๐,๐๐๐ -

๓๒๑,๔๑๑ ๗๘
๑๒,๘๓๐ ๒๐ ๑,๘๗๖,๘๗๕ -

๓๒,๗๖๖,๔๗๕ ๖๐ ๓๐,๑๕๕,๓๓๘ ๘๒

๒,๒๑๑,๑๓๖ ๗๘

(ลงชื่อ)
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ปราณี ติรสมบูรณ์สิริ
(นางสาวปราณี ติรสมบูรณ์สิริ)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๘ ว

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
(กันไว้เบิกเหลื่อมปี) ตั้งแต่ต้นปี ถึง สิ้นเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
รายการ

กันไว้เบิกเหลื่อมปี

เบิก

คงเหลือ

๑,๘๑๐,๑๙๒ ๓๒
๒๕,๐๐๐ ๙๘๐,๘๘๐ ๕๐๐,๐๐๐ -

๑,๘๐๕,๒๖๒ ๕๙
๒๕,๐๐๐ ๙๘๐,๘๘๐ ๑๐๐,๐๐๐ -

๔,๙๒๙ ๗๓
๔๐๐,๐๐๐ -

๓,๓๑๖,๐๗๒ ๓๒

๒,๙๑๑,๑๔๒ ๕๙

๔๐๔,๙๒๙ ๗๓

งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการ
แผนงานบริ ห ารด้ า นกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
งานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทาง
กฎหมาย (๐๑๐๑)
๑. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๒. ค่าสาธารณูปโภค
๓. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔. รายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น (บาท)

(ลงชื่อ)

ปราณี ติรสมบูรณ์สิริ
(นางสาวปราณี ติรสมบูรณ์สิริ)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๘ ว

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State
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ปริมาณ

๘๗๓

๑,๓๐๙

ชื่อผลผลิต

๑. ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

๒. พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

ผลผลิต

คน

เรื่อง

หน่วยนับ

ตารางที่    ๑ ระบุ ผ ลผลิ ต กิ จ กรรมหลั ก และความเชื่ อ มโยง
กิจกรรม

๒. ๑ การเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั นักกฎหมายภาครัฐ

๑. ๑ การดำเนินงานร่างกฎหมาย
และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ชื่อกิจกรรม

ตารางแสดงผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

๑,๓๐๙

๘๗๓

ปริมาณ

คน

เรื่อง

หน่วยนับ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๑. สำนักอำนวยการ

หน่วยงานสนับสนุน

*** หมายเหตุ หน่วยงานสนับสนุน มีหน้าที่ให้บริการกับหน่วยงานหลัก หรือทำงานสนับสนุน (Support Cost Center)	

** หมายเหตุ หน่วยงานหลัก มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิต หรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลผลิตของหน่วยงาน ถือว่าเป็น
หน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบในการสร้างผลผลิต (Functional Cost Center)	

๗. สำนักหลักนิติบัญญัติ

๖. สำนักกฎหมายต่างประเทศ

๕. สำนักกฎหมายปกครอง

๔. สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน

๓. ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

๒. ฝ่ายร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย

๑. ผู้บริหาร

หน่วยงานหลัก

ตารางที่ ๒ กำหนดหน่ ว ยงานหลั ก หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น
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๔.๐๖๘

๔.๒๔๔

๕.๘๙๒

๒.๕๙๒

๔.๓๘๓

๑๖.๘๑๒
๑๖.๘๑๒

๓. ศูนย์ขอ้ มูลกฎหมายกลาง

๔. สถาบันพัฒนา
นักกฎหมายมหาชน

๕. สำนักกฎหมายปกครอง

๖. สำนักกฎหมาย
ต่างประเทศ

๗. สำนักหลักนิติบัญญัติ

หน่วยงานสนับสนุน
๑. สำนักอำนวยการ

๘๐.๙๙๘

๓๖.๑๔๕

๒. ฝ่ายร่างกฎหมายและให้
ความเห็นทางกฎหมาย

รวมค่าใช้จ่าย

๖๔.๑๘๖
๖.๘๖๒

เงินเดือน
และค่าจ้าง

หน่วยงานหลัก
๑. ผู้บริหาร

หน่วยงาน

๔.๙๓๕

๐.๙๕๔
๐.๙๕๔

๐.๓๙๔

๐.๓๗๘

๑.๓๕๔

๑.๖๖๒

๓.๙๘๑
๐.๑๙๓

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

๘๓.๘๕๕ ๑๖๙.๗๘๘

๒๑.๖๖๙
๒๑.๖๖๙

๔.๗๑๔

๐.๓๓๑
๓.๙๐๓
๓.๙๐๓

๒.๘๕๗

๗.๔๒๘

๓๑.๓๘๙

๖.๖๙๑

๘๗.๐๙๓

๑๔๘.๑๑๙
๗.๙๔๕

รวม

๐.๒๖๕

๑.๑๔๒

๒๖.๗๖๗

๑.๒๗๐

๔๙.๒๘๖

๗๙.๙๕๒
๐.๘๙๑

ค่าใช้จ่าย
อื่น

ค่าใช้จ่ายทางตรง

๕.๕๔๗

๑.๒๐๔
๑.๒๐๔

๐.๕๒๓

๐.๑๕๘

๐.๓๒๐

๐.๕๕๙

๐.๕๒๖

๒.๑๓๖

๔.๓๔๒
๐.๑๒๐

ค่า
สาธารณูปโภค

ตารางที่ ๓ ค่าใช้จ่ายกระจายเข้าหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๐

๑.๕๑๔

๐.๒๔๗
๐.๒๔๗

๐.๑๓๑

๐.๐๗๒

๐.๑๓๙

๐.๐๙๖

๐.๐๙๖

๐.๖๙๗

๑.๒๖๗
๐.๐๓๖

ค่าจ้าง
เหมา
ทำความ
สะอาด

๐.๗๗๐

๐.๑๒๖
๐.๑๒๖

๐.๐๖๗

๐.๐๓๖

๐.๐๗๑

๐.๐๔๙

๐.๐๔๙

๐.๓๕๕

๐.๖๔๕
๐.๐๑๘

ค่ารักษา
ความ
ปลอดภัย

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม

๓๒.๕๐๘

๗.๙๖๓
๗.๙๖๓

๒.๓๓๘

๑.๒๗๕

๒.๘๙๔

๑.๘๕๑

๒.๓๕๖

๑๓.๐๙๓

๒๔.๕๔๕
๐.๗๓๘

ค่าใช้จ่าย
อื่น

๓๕.๘๐๗

๘.๗๐๖
๘.๗๐๖

๒.๔๙๘

๑.๓๖๓

๓.๑๘๐

๒.๐๔๔

๒.๘๐๑

๑๔.๓๘๔

๒๗.๑๐๒
๐.๘๓๓

ค่าเสื่อม
ราคา
สินทรัพย์

๗๖.๑๔๖

๑๘.๒๔๖
๑๘.๒๔๖

๕.๕๕๗

๒.๙๐๔

๖.๖๐๔

๔.๕๙๘

๕.๘๒๗

๓๐.๖๖๔

๕๗.๙๐๐
๑.๗๔๖

รวม

๒๔๕.๙๓๔

๓๙.๙๑๕
๓๙.๙๑๕

๑๐.๒๗๑

๕.๗๖๑

๑๔.๐๓๒

๓๕.๙๘๗

๑๒.๕๑๙

๑๑๗.๗๕๘

๒๐๖.๐๑๙
๙.๖๙๑

รวมค่า
ใช้จ่าย
ของแต่ละ
หน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง)
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๑๔.๐๓๒

๕.๗๖๑

๑๐.๒๗๑

๕. สำนักกฎหมายปกครอง

๖. สำนักกฎหมาย
ต่างประเทศ

๗. สำนักหลักนิติบัญญัติ

๒๐๖.๐๑๙

๓๕.๙๘๗

๔. สถาบันพัฒนา
นักกฎหมายมหาชน

รวมทั้งสิ้น

๔.๑๒๕

๑๒.๕๑๙

๓. ศูนย์ขอ้ มูลกฎหมายกลาง

๑๐๐%

๙.๒๑๘

๕.๐๒๘

๑๑.๗๓๒

๗.๕๔๒

๓๙.๙๑๕

๓.๖๗๙

๒.๐๐๗

๔.๖๘๓

๓.๐๑๐

๒๑.๑๘๔

๒. ฝ่ายร่างกฎหมายและ
ให้ความเห็นทางกฎหมาย ๑๑๗.๗๕๘ ๕๓.๐๗๓
๑๐.๓๓๕

๑.๒๒๖

๙.๖๙๑

ต้นทุน

สัดส่วน

สัดส่วน

ต้นทุน

หน่วยงานสนับสนุน ๒
สัดส่วน

ต้นทุน

หน่วยงานสนับสนุน ๓

หน่วยงานสนับสนุน (จากตาราง ๓)
หน่วยงานสนับสนุน ๑

๓.๐๗๓

๑. ผู้บริหาร

หน่วยงานหลัก

ต้นทุนของ
หน่วยงาน
หลัก (จาก
ตาราง ๓)

ตารางที่ ๔ แสดงการกระจายต้นทุนของหน่วยงานสนับสนุนเข้าหน่วยงานหลัก

สัดส่วน

ต้นทุน

หน่วยงานสนับสนุน ๔

๒๔๕.๙๓๔

๑๓.๙๕๑

๗.๗๖๘

๑๘.๗๑๕

๓๘.๙๙๘

๑๖.๖๔๔

๑๓๘.๙๔๑

๑๐.๙๑๗

รวมต้นทุนของหน่วยงานหลัก
หลังรับต้นทุนจาก
หน่วยงานสนับสนุน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง)
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๑๓.๙๕๑

๒๔๕.๙๓๔

รวมต้นทุนกิจกรรม

๑๐๐.๐๐๐

๑๐๐.๐๐๐

๒๘.๔๑๗

๓๘.๙๙๘

๗.๗๖๘

๑๐๐.๐๐๐

๑๖.๖๔๔

๑๐๐.๐๐๐

๑๐๐.๐๐๐

๑๓๘.๙๔๑

๑๘.๗๑๕

๘๒.๐๘๐

๒๑๖.๐๖๒

๑๓.๙๕๑

๗.๗๖๘

๑๘.๗๑๕

๑๑.๐๘๒

๑๖.๖๔๔

๑๓๘.๙๔๑

๘.๙๖๑

๗๑.๕๘๓

๑๗.๙๒๐

๒๙.๘๗๒

๒๗.๙๑๖

๑.๙๕๖

ต้นทุน

สัดส่วน

สัดส่วน

ต้นทุน

การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
นักกฎหมายภาครัฐ

กิจกรรม ๒

กิจกรรม
การดำเนินงานร่างกฎหมาย
และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

กิจกรรม ๑

๑๐.๙๑๗

๗. สำนักหลักนิติบัญญัติ

๕. สำนักกฎหมายปกครอง
๖. สำนักกฎหมาย
ต่างประเทศ

๑. ผู้บริหาร
๒. ฝ่ายร่างกฎหมายและ
ให้ความเห็นทางกฎหมาย
๓. ศูนย์ข้อมูล
กฎหมายกลาง
๔. สถาบันพัฒนา
นักกฎหมายมหาชน

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานหลัก
(จากตาราง ๔)

ตารางที่ ๕ แสดงการปันส่วนต้นทุนของหน่วยงานหลักเข้าสู่กิจกรรม

สัดส่วน

กิจกรรม ๓
ต้นทุน

๒๔๕.๙๓๔

๑๓.๙๕๑

๗.๗๖๘

๑๘.๗๑๕

๓๘.๙๙๘

๑๖.๖๔๔

๑๓๘.๙๔๑

๑๐.๙๑๗

รวมต้นทุน
หน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๒๔๕.๙๓๔

๒๔๕.๙๓๔

๑. การดำเนินงาน
ร่างกฎหมายและให้
คำปรึกษาทางกฎหมาย
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพให้
กับนักกฎหมายภาครัฐ

รวมต้นทุนผลผลิต

ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย

จำนวนผลผลิต (หน่วยนับ)

ต้นทุนกิจกรรม (จากตาราง ๕)

ชื่อกิจกรรม

ผลผลิตที่ ๑

๐.๒๔๗

๘๗๓ เรื่อง

๒๑๖.๐๖๒

๒๑๖.๐๖๒

ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษา
ทางกฎหมาย

ตารางที่ ๖ แสดงการเชื่อมโยงต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่ผลผลิต

๐.๐๒๓

๑,๓๐๙ คน

๒๙.๘๗๒

๒๙.๘๗๒

พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

ผลผลิตที่ ๒
ผลผลิตที่ ๓

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง)
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เรื่อง
คน

ปริมาณ

๘๗๓

๑,๓๐๙

๑. ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษา
ทางกฎหมาย

๒. พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

ชื่อกิจกรรม

๘๗๓

ปริมาณ

กิจกรรม

คน

เรื่อง

๒๙.๘๗๒ ๐.๐๒๓

๒๑๖.๐๖๒ ๐.๒๔๗

ต้นทุน
ต่
อหน่วย
ต้นทุน
หน่วยนับ
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง)

๒๙.๘๗๒ ๐.๐๒๓ ๒.๑ การเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั ๑,๓๐๙
นักกฎหมายภาครัฐ

๒๑๖.๐๖๒ ๐.๒๔๗ ๑.๑ การดำเนินงานร่างกฎหมาย
แ ล ะ ใ ห้ ค ำ ป รึ ก ษ า ท า ง
กฎหมาย

ต้นทุน
ต้นทุน
หน่วยนับ
ต่อหน่วย  
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

ชื่อผลผลิต

ผลผลิต

รายงานสรุ ป ผลการคำนวณต้ น ทุ น ผลผลิ ต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (รหัสหน่วยงาน ๐๑๐๐๙)
งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
			

สินทรัพย์

(หน่วย : บาท)

ปีงบประมาณ ๒๕๕๐

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

ปีงบประมาณ ๒๕๔๙		
อัตราย่อส่วน

๗๒,๙๐๖,๓๖๑.๗๕

๔๐.๑๘ %

๗๘,๖๓๖,๙๔๓.๔๐ ๔๑.๙๗ %

๓๖๒,๘๐๐.๐๐

๐.๒๐ %

๐.๐๐

๐.๐๐%

๓,๓๔๓,๘๓๑.๐๐

๑.๘๔ %

๐.๐๐

๐.๐๐ %

๙๑๒,๙๓๗.๐๔

๐.๕๐ %

๘๗๓,๔๖๒.๘๙

๐.๔๗ %

ตามแนวดิ่ง

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
วัสดุคงเหลือ

		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

๗๗,๕๒๕,๙๒๙.๗๙ ๔๒.๗๓ %

๗๙,๕๑๐,๔๐๖.๒๙ ๔๒.๔๔ %

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

๘๔,๔๗๘,๕๔๘.๑๑

๔๖.๕๖ %

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

๕,๒๒๖,๔๙๐.๐๐

๒.๘๘ %

๘,๙๘๑,๔๘๘.๐๐

๔.๗๙ %

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

๑๔,๒๐๐,๐๓๖.๐๐

๗.๘๓ %

๑๙,๐๘๒,๐๙๒.๐๐

๑๐.๑๙ %

๐.๐๐

๐.๐๐ %

๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๗.๔๗ %

งานระหว่างทำ

๖๕,๗๗๙,๕๒๙.๗๗ ๓๕.๑๑ %

		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

๑๐๓,๙๐๕,๐๗๔.๑๑ ๕๗.๒๗ %

๑๐๗,๘๔๓,๑๐๙.๗๗ ๕๗.๕๖ %

		    รวมสินทรัพย์

๑๘๑,๔๓๑,๐๐๓.๙๐ ๑๐๐.๐๐ %

๑๘๗,๓๕๓,๕๑๖.๐๖ ๑๐๐.๐๐ %

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (รหัสหน่วยงาน ๐๑๐๐๙)
งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ (ต่อ)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
			

หนี้สิน

(หน่วย : บาท)

ปีงบประมาณ ๒๕๕๐

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

ปีงบประมาณ ๒๕๔๙

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

เจ้าหนี้ระยะสั้น

๔,๘๕๓,๒๗๗.๐๖

๒.๖๗ %

๖๒๒,๓๘๗.๒๑

๐.๓๓ %

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

๓,๖๖๑,๗๒๒.๑๓

๒.๐๒ %

๕๕๓,๑๒๐.๐๐

๐.๓๐ %

๑๕,๘๕๖,๙๓๙.๙๕

๘.๗๔ %

๔๗,๕๒๕.๕๐

๐.๐๓ %

๔๗,๕๒๕.๕๐

๐.๐๓ %

๕๕,๘๒๑,๐๐๘.๑๗

๓๐.๗๗ %

๕๖,๘๘๙,๓๕๐.๔๑

๓๐.๓๖ %

๘๔๙,๑๒๑.๐๐

๐.๔๗ %

๑๔๔,๕๙๐.๐๐

๐.๐๘ %

หนี้สินหมุนเวียน

รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า
รายได้รอการรับรู้
เงินรับฝากส่วนราชการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

		 รวมหนี้สินหมุนเวียน

๘๑,๐๘๙,๕๙๓.๘๑ ๔๔.๖๙ %

๑๙,๖๑๖,๙๖๐.๗๗ ๑๐.๔๗ %

๗๗,๘๗๓,๙๓๓.๘๙ ๔๑.๕๗ %

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้-รายได้รับล่วงหน้า

๖๖๖,๖๓๕.๐๐

๐.๓๗ %

๐.๐๐

๐.๐๐ %

เงินทดรองราชการรับจากคลัง

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๐.๔๔ %

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๐.๔๓%

		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

๑,๔๖๖,๖๓๕.๐๐

๐.๘๑ %

๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๔๓ %

รวมหนี้สิน

๘๒,๕๕๖,๒๒๘.๘๑ ๔๕.๕๐.%

๗๘,๖๗๓,๙๓๓.๘๙ ๔๑.๙๙ %

สินทรัพย์สุทธิ

๙๘,๘๗๔,๗๗๕.๐๙ ๕๔.๕๐ %

๑๐๘,๖๗๙,๕๘๒.๑๗ ๕๘.๐๑ %

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนของสำนักงาน

๔๘,๕๔๕,๑๐๗.๘

๒๖.๗๖ %

๔๘,๓๘๑,๘๓๓.๒๔ ๒๕.๘๒ %

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

๕๐,๓๒๙,๖๖๗.๒๙ ๒๗.๗๔ %

๖๐,๒๙๗,๗๔๘.๙๓ ๓๒.๑๘ %

๙๘,๘๗๔,๗๗๕.๐๙ ๕๔.๕๐ %

๑๐๘,๖๗๙,๕๘๒.๑๗ ๕๘.๐๑ %

รวมสินทรัพย์สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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รายงานประจำปี ๒๕๕๐
Annual Report 2007

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และ สิน้ สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
			

รายได้จากการดำเนินงาน

(หน่วย : บาท)

ปีงบประมาณ ๒๕๕๐

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

ปีงบประมาณ ๒๕๔๙		
อัตราย่อส่วน

รายได้จากงบประมาณประจำและงบกลาง ๒๓๗,๕๗๓,๘๒๑.๕๗ ๙๓.๙๓ %

๑๘๔,๒๙๘,๔๑๒.๙๘ ๗๘.๙๗ %

ตามแนวดิ่ง

รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณลงทุน

๒,๐๖๗,๘๗๓.๗๘

๐.๘๒ %

๑๓,๙๓๒,๐๕๕.๕๑

๕.๙๗ %

๗,๒๕๓.๑๙

๐.๐๐ %

๑๘,๐๒๑.๗๑

๐.๐๑ %

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น

๑๓๓,๖๗๙.๐๐

๐.๐๕ %

๑๓๗,๘๒๒.๕๐

๐.๐๖ %

รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล

๓,๗๖๐,๐๒๐.๘๒

๑.๔๙ %

๐.๐๐

๐.๐๐ %

รายได้จากงบประมาณงบเงินอุดหนุน

		 รวมรายได้ของรัฐบาล

๒๔๓,๕๔๒,๖๔๘.๓๖ ๙๖.๒๙ %

๑๙๘,๓๘๖,๓๑๒.๗๐ ๘๕.๐๑ %

รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้ค่าธรรมเนียม
และการให้บริการแก่บุคคลทั่วไป

๗๒,๔๒๐.๐๐

๐.๐๓ %

๐.๐๐

๐.๐๐ %

๔๒๑,๙๒๕.๕๒

๐.๑๗ %

๐.๐๐

๐.๐๐ %

รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน
นอกงบประมาณ

๕,๐๕๙,๗๓๕.๔๖

๒.๐๐ %

๒๔,๗๕๒,๓๓๑.๙๕

๑๐.๖๑ %

รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง

๓๗๑,๖๐๗.๗๒

๐.๑๕ %

๗,๔๐๑,๓๕๒.๑๙

๓.๑๗ %

รายได้ระหว่างหน่วยงาน-โอนระหว่างหน่วยงาน ๓,๔๖๒,๒๖๙.๑๙

๑.๓๗ %

๒,๘๓๓,๘๙๓.๕๕

๑.๒๑ %

รายได้อื่น

๐.๐๐

๐.๐๐ %

๑,๓๑๕.๘๓

๐.๐๐ %

๙,๓๘๗,๙๕๗.๘๙

๓.๗๑ %

๓๔,๙๘๘,๘๙๓.๕๒ ๑๔.๙๙ %

๒๕๒,๙๓๐,๖๐๖.๒๕ ๑๐๐.๐๐ %

๒๓๓,๓๗๕,๒๐๖.๒๒ ๑๐๐.๐๐ %

รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค

		 รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ (ต่อ)
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และ สิน้ สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
			

		

(หน่วย : บาท)

ปีงบประมาณ ๒๕๕๐

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

ปีงบประมาณ ๒๕๔๙		
อัตราย่อส่วน

ตามแนวดิ่ง

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

๑๐๔,๐๘๕,๖๐๓.๐๕

๔๑.๑๕ %

ค่าบำเหน็จบำนาญ

๕,๘๓๐,๙๒๒.๙๐

๒.๓๑ %

๕,๓๗๑,๕๖๒.๖๐

๒.๓๐ %

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

๓,๕๔๕,๔๓๓.๘๔

๑.๔๐ %

๖,๗๐๓,๐๙๕.๕๐

๒.๘๗ %

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

๓๓๐,๖๖๕.๓๓

๐.๑๓ %

๒,๒๒๒,๘๘๒.๐๐

๐.๙๕ %

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

๑๐๐,๗๓๗,๓๑๒.๐๔ ๓๙.๘๓ %

ค่าสาธารณูปโภค

๙๗,๕๖๙,๔๐๗.๙๗ ๔๑.๘๑ %

๗๖,๕๙๔,๒๑๗.๖๖ ๓๒.๘๒ %

๖,๑๐๖,๓๓๕.๒๑

๒.๔๑ %

๕,๕๗๗,๓๕๘.๕๔

๓๕,๘๐๗,๔๕๓.๗๗

๑๔.๑๖%

๒๘,๒๐๓,๕๗๒.๗๔ ๑๒.๐๙ %

๕,๖๗๕,๒๕๓.๘๓

๒.๒๔ %

๒๖,๗๘๖,๐๕๖.๔๘ ๑๑.๔๘ %

		 รวมค่าใช้จา่ ยจากการดำเนินงาน ๒๖๒,๑๑๘,๙๗๙.๙๓		๑๐๓.๖๓ %		

๒๔๙,๐๒๘,๑๕๓.๔๙ ๑๐๖.๗๑ %

รายได้ตำ่ กว่าค่าใช้จา่ ยจากการดำเนินงาน -๙,๑๘๘,๓๗๓.๗๒		 -๓.๖๓ %

-๑๕,๖๕๒,๙๔๗.๒๗ -๖.๗๑ %

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๒.๓๙ %

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
พักค่าใช้จ่าย

		 รวมรายการอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับ
		 การดำเนินงาน
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย
ก่อนรายการรายได้แผ่นดิน

๕.๐๐

๐.๐๐ %

๐.๐๐

๐.๐๐ %

๓๕,๐๐๐.๐๐

๐.๐๑ %

๑๕,๐๐๐.๐๐

๐.๐๑ %

๓๕,๐๐๕.๐๐

๐.๐๑ %

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๑ %

-๙,๒๒๓,๓๗๘.๗๒ -๓.๖๕ %

-๑๕,๖๖๗,๙๔๗.๒๗ -๖.๗๑ %

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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รายงานประจำปี ๒๕๕๐
Annual Report 2007

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และ สิ้นสุดวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
			

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

(หน่วย : บาท)

ปีงบประมาณ ๒๕๕๐

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

ปีงบประมาณ ๒๕๔๙

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

รายได้แผ่นดิน
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

๖๒๐,๒๐๙.๐๐		

๐.๒๕ %		

๒๓๕,๗๖๗.๐๐		

๐.๑๐ %

๔๔,๖๙๐.๐๐		

๐.๐๒ %		

๘๗,๒๘๖.๐๐		

๐.๐๔ %

ดอกเบีย้ เงินฝาก

๘๑๕.๔๗		

๐.๐๐ %		

๐.๐๐		

๐.๐๐ %

ดอกเบีย้ เงินทดรอง

๗๘๖.๗๖		

๐.๐๐ %		

๓,๑๔๒.๘๓		

๐.๐๐ %

เงินเหลือจ่ายปีเก่า

๗๙,๔๕๔.๔๕		

๐.๐๓ %		

๔๓๒,๕๘๐.๖๕		

๐.๑๙ %

รวมรายได้แผ่นดิน

๗๔๕,๙๕๕.๖๘		

๐.๒๙ %		

๗๕๘,๗๗๖.๔๘		

๐.๓๓ %

		 รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

๗๔๕,๙๕๕.๖๘

๐.๒๙ %

รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง

-๑,๔๙๐,๖๕๘.๖๐		

รายได้จากค่าปรับ

รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

๗๕๘,๗๗๖.๔๘ ๐.๓๓ %

-๐.๕๙ %		

-๑,๘๑๒,๖๗๒.๒๓		 -๐.๗๘ %

-๗๔๔,๗๐๒.๙๒ -๐.๒๙ %

-๑,๐๕๓,๘๙๕.๗๕ -๐.๔๕ %

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
๓% ๒%

๒๘%

๙%

๐%
๓๑%

๒๗%

๐%
๐% ๐%

เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล
รับล่วงหน้า
รายได้รอการรับรู้
เงินรับฝากส่วนราชการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รอการรับรู้-รายได้
รับล่วงหน้า
เงินทดรองราชการรับจากคลัง
ทุนของสำนักงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

โครงสร้างของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ เป็นหนี้สินหมุนเวียน ร้อยละ ๔๔.๖๙ (ประมาณ ๘๑ ล้านบาท) และ
หนี้สินไม่หมุนเวียน ร้อยละ ๔๕.๕๐ (ประมาณ ๑.๔๖ ล้านบาท) และเป็นสินทรัพย์สุทธิ ร้อยละ ๕๔.๕๐ (ประมาณ
๙๘ ล้านบาท)  รายละเอียดประกอบด้วย

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน	
		 ๑. เจ้าหนี้ระยะสั้น ร้อยละ ๒.๖๗ (ประมาณ ๔.๘ ล้านบาท)
		 ๒. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ร้อยละ ๒.๐๒ (ประมาณ ๓.๖ ล้านบาท)
		 ๓. รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า ร้อยละ ๘.๗๔ (ประมาณ ๑๕ ล้านบาท)
		 ๔. รายได้รอการรับรู้ ร้อยละ ๐.๐๓ (ประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท)
		 ๕ เงินรับฝากส่วนราชการ ร้อยละ ๓๐.๗๗ (ประมาณ ๕๕ ล้านบาท)
		 ๖. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ร้อยละ ๐.๔๗ (ประมาณ ๐.๘ ล้านบาท)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
		 ๑. รายได้รอการรับรู้ - รับล่วงหน้า ร้อยละ ๐.๓๗ (ประมาณ ๐.๖ ล้านบาท)
		 ๒. เงินทดรองราชการรับจากคลัง ร้อยละ ๐.๔๕ (ประมาณ ๐.๘ ล้านบาท)

สินทรัพย์สุทธิ
		
		

๑. ทุนของสำนักงาน ร้อยละ ๒๖.๗๖ (ประมาณ ๔๘ ล้านบาท)
๒. รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ร้อยละ ๒๗.๗๔ (ประมาณ ๕๐ ล้านบาท)

เจ้าหนี้ระยะสั้น

๔,๘๕๓,๒๗๗.๐๖ หนี้สินหมุนเวียนอื่น

๘๔๙,๑๒๑.๐๐

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

๓,๖๖๑,๗๒๒.๑๓ รายได้รอการรับรู้-รายได้รับล่วงหน้า

๖๖๖,๖๓๕.๐๐

รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า ๑๕,๘๕๖,๙๓๙.๙๕ เงินทดรองราชการรับจากคลัง
รายได้รอการรับรู้
เงินรับฝากส่วนราชการ
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๔๗,๕๒๕.๕๐ ทุนของสำนักงาน
๕๕,๘๒๑,๐๐๘.๑๗ รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๘,๕๔๕,๑๐๗.๘๐
๕๐,๓๒๙,๖๖๗.๒๙

สินทรัพย์

๓%

๘%

๔๖%

๔๐%

๑% ๒%

๐%

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้คา้ งรับจากกรมบัญชีกลาง
วัสดุคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

สินทรัพย์ทงั้ หมด ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ ๔๒.๗๓ (ประมาณ ๗๘ ล้านบาท) และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ร้อยละ ๕๗.๒๗ (ประมาณ ๑๐๓ ล้านบาท) มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน

		 ๑. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ ๔๐.๑๘ (ประมาณ ๗๒ ล้านบาท) ประกอบด้วยเงินฝาก
ธนาคารประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท เงินฝากคลัง ประมาณ ๗๑ ล้านบาท และเงินทดรองราชการ ประมาณ ๐.๘ ล้านบาท
		 ๒. ลูกหนี้ระยะสั้น ร้อยละ ๐.๒๐ (ประมาณ ๐.๓ ล้านบาท)
		 ๓. รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง ร้อยละ ๑.๘๔ (ประมาณ ๓ ล้านบาท)
		 ๔. วัสดุสำนักงาน ร้อยละ ๐.๕๐ (ประมาณ ๐.๙ ล้านบาท)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		
		
		

๑. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ ๔๖.๕๖ (ประมาณ ๘๔ ล้านบาท)
๒. สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) ร้อยละ ๒.๘๘ (ประมาณ ๕ ล้านบาท)
๓. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ร้อยละ ๗.๘๓ (ประมาณ ๑๔ ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
วัสดุคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

๗๒,๙๐๖,๓๖๑.๗๕
๓๖๒,๘๐๐.๐๐
๓,๓๔๓,๘๓๑.๐๐
๙๑๒,๙๓๗.๐๔
๘๔,๔๗๘,๕๔๘.๑๑
๕,๒๒๖,๔๙๐.๐๐
๑๔,๒๐๐,๐๓๖.๐๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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รายได้
๐%
๐%๒%
๐%
๐%๑%
๐%
๑%

รายได้จากงบประมาณประจำงบกลาง
รายได้จากงบประมาณลงทุน
รายได้จากงบประมาณงบเงินอุดหนุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล
รายได้ค่าธรรมเนียมและการให้บริการ
แก่บุคคลทั่วไป
รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินนอกงบประมาณ
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-โอนระหว่าง
หน่วยงาน

๑%

๙๕%

รายได้ของสำนักงาน ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๙ ของรายได้จากการดำเนินงาน
ทั้งหมด ที่เหลือเป็นรายได้จากแหล่งอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากรัฐบาล
		
		
		
		
		

๑. รายได้จากงบประมาณประจำและงบกลาง ร้อยละ ๙๓.๙๓ ประมาณ ๒๓๘ ล้านบาท
๒. รายได้จากงบประมาณลงทุน ร้อยละ ๐.๘๒ ประมาณ ๒ ล้านบาท
๓. รายได้จากงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประมาณ ๐.๐๐๗ ล้านบาท
๔. รายได้จากงบรายจ่ายอื่น ร้อยละ ๐.๐๕ ประมาณ ๐.๑ ล้านบาท
๕. รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล ร้อยละ ๑.๔๙ ประมาณ ๔ ล้านบาท

		
		
		
		
		

๑. รายได้ค่าธรรมเนียมและการให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ร้อยละ ๐.๐๓ ประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท
๒. รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค ร้อยละ ๐.๐๗ ประมาณ ๐.๔ ล้านบาท
๓. รายได้ระหว่างหน่วยงาน (เงินนอกงบประมาณ) ร้อยละ ๒ ประมาณ ๕ ล้านบาท
๔. รายได้ปรับเงินฝากคลัง ร้อยละ ๐.๑๕ ประมาณ ๐.๓ ล้านบาท
๕. รายได้โอนระหว่างหน่วยงาน ร้อยละ ๑.๓๗ ประมาณ ๓ ล้านบาท

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากงบประมาณประจำและงบกลาง ๒๓๗,๕๗๓,๘๒๑.๕๗

รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค

รายได้จากงบประมาณลงทุน

รายได้ระหว่างหน่วยงาน๕,๐๕๙,๗๓๕.๔๖
หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ	

รายได้จากงบประมาณงบเงินอุดหนุน

๗,๒๕๓.๑๙

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น

๑๓๓,๖๗๙.๐๐

รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล

๓,๗๖๐,๐๒๐.๘๒

รายได้ค่าธรรมเนียม
และการให้บริการแก่บุคคลทั่วไป
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๗๒,๔๒๐.๐๐

๔๒๑,๙๒๕.๕๒

รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง ๓๗๑,๖๐๗.๗๒
รายได้ระหว่างหน่วยงาน
-โอนระหว่างหน่วยงาน

๓,๔๖๒,๒๖๙.๑๙

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑๔%

๒%
๔๑%

๒%

ค่าบำเหน็จบำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

๓๘%

๐%

๒%
๑%

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายของสำนักงานส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และ ค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าวัสดุ ซึ่งรวม
ค่าใช้จา่ ยจากการดำเนินงานทัง้ หมด ประมาณ ๒๖๒ ล้านบาท มีรายละเอียดโดยคิดเป็นร้อยละจากค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงาน
ทั้งหมด ดังนี้
		 ๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดร้อยละ ๔๑ เป็นเงินประมาณ ๑๐๔ ล้านบาท
		 ๒. ค่าบำเหน็จบำนาญ คิดเป็นร้อยละ ๒ เป็นเงินประมาณ ๖ ล้านบาท
		 ๓. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑ เป็นเงินประมาณ ๓ ล้านบาท
		 ๔. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นเงินประมาณ ๐.๓ ล้านบาท
		 ๕ ค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ ๓๘ เป็นเงินประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท
		 ๖. ค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ ๒ เป็นเงินประมาณ ๖ ล้านบาท
		 ๗. ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำหน่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๔ เป็นเงินประมาณ ๓๖ ล้านบาท
		 ๘. ค่าใช้จ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ ๒ เป็นเงินประมาณ ๒ ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

๑๐๔,๐๘๕,๖๐๓.๐๕

ค่าบำเหน็จบำนาญ

๕,๘๓๐,๙๒๒.๙๐

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

๓,๕๔๕,๔๓๓.๘๔

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

๓๓๐,๖๖๕.๓๓

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๑๐๐,๗๓๗,๓๑๒.๐๔
๖,๑๐๖,๓๓๕.๒๑
๓๕,๘๐๗,๔๕๓.๗๗
๕,๖๗๕,๒๕๓.๘๓
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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โครงการ “กฤษฎีกาสามัคคี รวมพลังทำดี ถวายในหลวง”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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ส่วนที่ ๔

ผลการดำเนินงานด้านการจัดทำกฎหมาย
และให้ความเห็นทางกฎหมาย

ส่วนที่ ๔

ผลการดำเนินงานด้านการจัดทำกฎหมาย
และให้ความเห็นทางกฎหมาย
ผลการดำเนินงานในภาพรวมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตุลาคม ๒๕๔๙ - กันยายน ๒๕๕๐)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รบั เรือ่ งจากคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆ มาดำเนินการรวมทัง้ สิน้
๑,๐๒๖ เรือ่ ง แบ่งออกเป็นงานจัดทำกฎหมาย ๖๘๒ เรือ่ ง (ร่างพระราชบัญญัติ ๑๙๒ เรือ่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกา
๒๕๑ เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ๒๑๔ เรื่อง ร่างประกาศ ๒๒ เรื่อง และร่างระเบียบ ๓ เรื่อง) งานให้
ความเห็นทางกฎหมาย ๓๑๒ เรื่อง และงานแปลกฎหมาย ๓๒ เรื่อง โดยหน่วยงานที่ส่งเรื่องให้สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณามากที่สุด ๔ ลำดับแรก คือ หน่วยงานอิสระ (๑๔๑ เรื่อง) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (๑๓๘ เรื่อง) กระทรวงมหาดไทย (๑๓๔ เรื่อง) และกระทรวงการคลัง (๑๑๕ เรื่อง)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมทัง้ สิน้
๘๗๓ เรือ่ ง แบ่งออกเป็นงานจัดทำกฎหมาย ๖๐๗ เรือ่ ง (ร่างพระราชบัญญัติ ๑๘๙ เรือ่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกา
๒๒๓ เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ๑๖๖ เรื่อง ร่างประกาศ ๒๓ เรื่อง และร่างระเบียบ ๖ เรื่อง) งานให้ความเห็น
ทางกฎหมาย ๒๖๑ เรื่อง และงานแปลกฎหมาย ๕ เรื่อง

สถิติเรื่องรับ/เรื่องเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
๗๐๐

๖๘๒
ร่างกฎหมาย

๖๐๗

๖๐๐

ความเห็น
๕๐๐

คำแปล

๔๐๐
๓๐๐

๓๑๒
๒๖๑

๒๐๐
๑๐๐
๓๒
๐

เรื่องรับ ๑,๐๒๖ เรื่อง
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๕

เรื่องเสร็จ ๘๗๓ เรื่อง

ร่างกฎหมายที่ได้รับมาเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
(จำแนกตามประเภท)

๒๐.๘๕%

๐.๒๙% ๒.๑๔%

๑๘.๗๑%

ร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชกฤษฎีกา
ร่างกฎกระทรวง
ร่างระเบียบ
ร่างประกาศ

๒๔.๔๖%

ร่างกฎหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
(จำแนกตามประเภท)

๐.๙๘% ๓.๗๘%
๒๗.๓๔%

๓๑.๑๓%

ร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชกฤษฎีกา
ร่างกฎกระทรวง
ร่างระเบียบ

๓๖.๗๓%

ร่างประกาศ
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๙๐

๑๒๙ ๑๐ ๙๗

๔

๖

ก.ศึกษาธิการ

๔

ก.อุตสาหกรรม

หน่วยงานอื่นๆ

๔

ก.ศึกษาธิการ
ก.อุตสาหกรรม

ก.สาธารณสุข

๖

ก.สาธารณสุข

ก.วิทยาศาสตร์

ก.แรงงาน

ก.ยุติธรรม

ก.พาณิชย์

ก.พลังงาน

ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐ ๗๗ ๒๐ ๔๗ ๑๔๑

ก.วิทยาศาสตร์

๙ ๑๐๔ ๗๕ ๓๓ ๒๓ ๑๑ ๑๐ ๑๑๘ ๒๕
ก.วัฒนธรรม

เรื่องเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
(จำแนกตามหน่วยงานผู้รับบริการ)
๗

ก.วัฒนธรรม

ก.มหาดไทย

๑๐ ๑๓ ๑๓๘ ๕๖ ๓๙ ๒๐ ๓๐ ๒๓ ๑๓๔ ๓๗ ๒๐

ก.แรงงาน

ก.ยุติธรรม

ก.พาณิชย์

ก.พลังงาน

ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ก.คมนาคม
ก.ทรัพยากรธรมชาติ

ก.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยงานอิสระ

ก.มหาดไทย

ก.เกษตรและสหกรณ์

ก.การคลัง

๑๕๐

ก.ทรัพยากรธรมชาติ

ก.คมนาคม

๖๐ ๒๔ ๑๑๕ ๕
ก.การท่องเที่ยวและกีฬา

ก.ต่างประเทศ

๐

ก.เกษตรและสหกรณ์

๓๐
ก.กลาโหม

๑๒๐

ก.พัฒนาสังคมฯ

ก.การท่องเที่ยวและกีฬา

๖๐

ก.ต่างประเทศ

๑๒๐

ก.การคลัง

๑๕๐

ก.กลาโหม

๖๐
สำนักนายกรัฐมนตรี

๙๐

สำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่องรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
(จำแนกตามหน่วยงานผู้รับบริการ)

๘๓ ๑๕ ๑๕ ๙๒

ร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คำแปล
และความเห็นทางกฎหมาย ทีส่ ำนักงานดำเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

รายงานเรื่องพิจารณาเสร็จงานร่างกฎหมาย
ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๐
ลำดับ
ที่

พระราชบัญญัติ
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๑. ร่างพระราชบัญญัตเิ วนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องทีต่ ำบลบ้านปึก ตำบล ๕๑๓/๔๙
แสนสุข และตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....
๕๑๕/๔๙
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วิธีการขังหรือจำคุกและการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังที่เป็นหญิงมีครรภ์)
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริหารราชการ
๕๒๐/๔๙
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ....
๔. การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่
๕๔๙/๔๙
๕. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. ....
๕๖๐/๔๙
๖. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
๑๒๒/๔๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
๗. ร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. .... ๕๖๗/๔๙
๘. ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๕๘๓/๔๙
๙. ร่างพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวล
๕๘๔/๔๙
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐. ร่างพระราชบัญญัตสิ ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๔๔/๕๐
๑๑. ร่างพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๐๕/๔๙
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๐๗/๔๙
๑๓. ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๐๘/๔๙
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล ๖๑๐/๔๙
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ขยายบทเฉพาะกาลระยะเวลาการชันสูตรพลิกศพ)
๑๕. ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนสำรองเลีย้ งชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๔๗/๔๙
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ลำดับ
ที่

พระราชบัญญัติ
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๑๖. ร่างพระราชกำหนดพิกดั อัตราศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๕๒/๔๙
๖๖๐/๔๙
๑๗. ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลจังหวัดทีอ่ ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ....
๑๘. ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลจังหวัดทีอ่ ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. .... ๖๖๑/๔๙
๑๙. ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลจังหวัดทีอ่ ำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. .... ๖๖๒/๔๙
๒๐. ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลจังหวัดทีอ่ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๖๓/๔๙
พ.ศ. ....
๒๑. ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลจังหวัดทีอ่ ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๖๖๔/๔๙
พ.ศ. ....
๒๒. ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๘๗/๔๙
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๗๑๖/๕๐
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๔. ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๖๔-๖๖๖/๕๐
๒๕. ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕/๕๐
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
๖/๕๐
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๗. ร่างพระราชบัญญัตสิ สุ านและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗/๕๐
๒๘. ร่างพระราชบัญญัตกิ ารซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘/๕๐
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติเรือนจำทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๙/๕๐
๓๐. ร่างพระราชบัญญัตกิ ารกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐/๕๐
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (แก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยา)
๓๖/๕๐
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๑/๕๐
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๒๕/๕๐
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
๕๕/๕๐
พ.ศ. .... (ความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง)
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ลำดับ
ที่

พระราชบัญญัติ
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๖๗/๕๐
๓๕. ร่างพระราชบัญญัตยิ กเลิกประกาศหัวหน้าคณะปฏิรปู การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๘
เรือ่ ง ห้ามกักตุนสินค้า ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ....
๗๓/๕๐
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ....
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๘๘/๕๐
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....
๓๘. ร่างพระราชบัญญัตศิ นู ย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....
๗๙/๕๐
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
๘๘/๕๐
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๐. ร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ....
๙๑/๕๐
๔๑. ร่างพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๙๓/๕๐
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๙๘/๕๐
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
๑๐๑/๕๐
พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐๕-๑๐๖/๕๐
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐๕-๑๐๖/๕๐
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ....
๑๑๐/๕๐
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....
๑๑๓/๕๐
๔๘. ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๑๘/๕๐
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ ๑๑๙/๕๐
ผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๐. ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การแต่งตัง้ และการดำรงตำแหน่งผูพ้ พิ ากษา ๑๒๐/๕๐
อาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๑. ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..) ๑๒๑/๕๐
พ.ศ. ....
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ลำดับ
ที่

พระราชบัญญัติ
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.

ร่างพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติขจัดความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตมิ าตรฐานการปฏิบตั งิ านด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายทีด่ นิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตภิ าพยนตร์ และวีดที ศั น์ พ.ศ. .... (การทบทวนหลักการ
ในการปรับปรุง พรบ. ภาพยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓)
ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตสิ ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสาย
บางนา - อาจณรงค์ ในท้องที่เขตพระโขนง และเขตบางนา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตยิ กเลิกพระราชกำหนดจัดสรรทุนสำรอง
เงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลจังหวัดทีอ่ ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ....

๑๒๘/๕๐
๑๓๖/๕๐
๑๓๘/๕๐
๑๔๗/๕๐
๑๔๘/๕๐
๑๕๘/๕๐
๑๖๘/๕๐
๑๗๐/๕๐
๔๒๙/๕๐
๑๗๘/๕๐
๑๙๐/๕๐

๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.

๒๐๒/๕๐
๒๐๓/๕๐
๒๐๗/๕๐
๒๓๕/๕๐
๒๔๔/๕๐
๒๖๐/๕๐
๒๖๑/๕๐
๒๖๒/๕๐
๖๖๐/๔๙
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ลำดับ
ที่

พระราชบัญญัติ
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

๗๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ว่าด้วยการขยายขอบเขตฐานความผิดฐานกระทำชำเราให้มี
ความหมายรวมถึงการกระทำแก่ชายหรือเด็กชาย)
๗๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับ อัตราเงินทัณฑ์บน อัตราเงินในการกักขัง
แทนค่าปรับ และแก้ไขเพิม่ เติมโทษสำหรับความผิดบางประเภทให้เหมาะสม)
๗๔. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗๕. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๗๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๗๘. ร่างพระราชบัญญัติโอนโรงพยาบาลชลประทาน สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นโรงพยาบาลชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....
๗๙. ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
๘๐. ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุตธิ รรม)
๘๑. ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (การแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น)
๘๒. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ)
๘๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐
เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่
๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ....
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เสร็จที่

๒๗๑-๒๗๒/
๕๐
๒๗๑-๒๗๒/
๕๐
๒๗๘/๕๐
๗๐๗/๕๐
๒๘๘-๒๘๙/
๕๐
๒๘๘-๒๘๙/
๕๐
๒๙๗/๕๐
๒๙๙/๕๐
๓๐๐/๕๐
๓๐๑/๕๐
๓๐๒/๕๐
๓๐๓/๕๐
๓๐๕/๕๐

ลำดับ
ที่

พระราชบัญญัติ
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๘๕. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ....
๘๖. ร่างพระราชบัญญัตเิ วนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องทีต่ ำบลเหนือเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ....
๘๗. ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘๘. ร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘๙. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ....
๙๐. ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ....
๙๑. ร่างพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๙๒. ร่างพระราชบัญญัตกิ ารค้าน้ำมันเชือ้ เพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๙๓. ร่างพระราชบัญญัติสุวรรณภูมิมหานคร พ.ศ. ....
๙๔. ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
๙๕. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....
๙๖. ร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....
๙๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๕
เรือ่ ง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการอืน่ ใดทางการเมือง
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
๙๘. ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกันภัย พ.ศ. ....
๙๙. ร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐๐. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ....
๑๐๑. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐๒. ร่างพระราชบัญญัตเิ งินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐๓. ร่างพระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
๑๐๔. ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐๕. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

๓๐๙/๕๐
๓๒๑/๕๐
๓๒๓/๕๐
๓๒๔/๕๐
๓๓๒/๕๐
๓๔๓/๕๐
๓๔๖/๕๐
๓๕๒/๕๐
๓๖๐/๕๐
๓๖๒/๕๐
๓๖๓/๕๐
๓๖๔/๕๐
๓๖๗/๕๐

๓๖๘/๕๐
๘๓๓/๕๐
๓๗๘/๕๐
๓๗๙/๕๐
๓๘๐/๕๐
๓๘๓/๕๐
๓๘๒/๕๐
๓๘๑/๕๐
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ลำดับ
ที่

๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
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พระราชบัญญัติ
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เสร็จที่

ร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๘๕/๕๐
ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๘๗/๕๐
ร่างพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๘๘/๕๐
ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๘๙/๕๐
ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ....
๓๙๔/๕๐
ร่างพระราชบัญญัตกิ ำหนดความผิดเกีย่ วกับการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ..... ๓๙๖/๕๐
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. ....
๔๐๐/๕๐
ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ
๔๐๗/๕๐
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการบริหารราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ๔๐๙/๕๐
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๑๐/๕๐
ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
๔๑๑/๕๐
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๑๓/๕๐
ร่างพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
๔๑๔/๕๐
ร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๑๕/๕๐
ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๑๖/๕๐
ร่างพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๑๗/๕๐
ร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมน้ำมันเชือ้ เพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๑๘/๕๐
ร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองการดำเนินงานขององค์การความร่วมมือด้าน ๔๑๙-๔๒๐/
อวกาศแห่งเอเซียแปซิฟิก พ.ศ. ....
๕๐
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๒๔/๕๐
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
๔๒๕/๕๐
ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายทีด่ นิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๒๙/๕๐
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๓๐/๕๐
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ลำดับ
ที่

พระราชบัญญัติ
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๔๓๑/๕๐
๑๒๘. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดอัตราภาษี
ประจำปีสำหรับรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน พลังงานที่
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม พลังงานอย่างประหยัดและก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิง)
๑๒๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ....
๔๓๒/๕๐
๑๓๐. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝาก พ.ศ. ....
๔๓๕/๕๐
๑๓๑. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ....
๔๓๖/๕๐
๑๓๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
๔๔๐/๕๐
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๓๓. ร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๔๑/๕๐
๑๓๔. ร่างพระราชบัญญัตกิ ารกำหนดกิจการ หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการแปรรูป ๔๔๙/๕๐
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
๑๓๕. ร่างพระราชบัญญัตมิ าตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ พ.ศ. .... ๔๖๒/๕๐
๑๓๖. ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้า
๔๗๒/๕๐
โภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๓๗. ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๗๓/๕๐
๑๓๘. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ....
๔๗๗/๕๐
๑๓๙. ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๗๘/๕๐
(ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องอำนาจการดำเนินกิจการของกองทุน)
๑๔๐. ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๖๔-๖๖๖/๕๐
๑๔๑. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ....
๔๙๐/๕๐
๑๔๒. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไข
๔๙๑-๔๙๒/
ปัญหาการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ....
๕๐
๑๔๓. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไข
๔๙๑-๔๙๒/
ปัญหาการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ....
๕๐
๑๔๔. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
๘๘/๕๐
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๔๕. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
๗๔/๕๐
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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ลำดับ
ที่

พระราชบัญญัติ
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

๑๔๖. ร่างพระราชบัญญัตลิ า้ งมลทินในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ....
๑๔๗. ร่างพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ พ.ศ. ....
๑๔๘. ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๔๙. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า
ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ....
๑๕๐. ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕๑. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕๒. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕๓. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕๔. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕๕. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕๖. ร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕๗. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดห้าม
ผูข้ ับขี่ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดในขณะที่รถเคลื่อนที่)
๑๕๘. ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ฯลฯ)
๑๕๙. ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๖๐. ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เรื่องเดียวกับเสร็จที่ ๕๔๔/๕๐ แต่ส่งกลับมาให้ตรวจอีกครั้ง)
๑๖๑. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ....
๑๖๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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เสร็จที่

๕๑๑/๕๐
๕๑๘/๕๐
๕๒๐/๕๐
๕๒๕/๕๐
๕๒๖/๕๐
๕๒๗/๕๐
๕๓๐-๕๓๑/
๕๐
๕๓๒-๕๓๓/
๕๐
๕๓๒-๕๓๓/
๕๐
๕๓๐-๕๓๑/
๕๐
๕๓๕/๕๐
๕๓๖/๕๐
๕๔๔-๕๔๕/
๕๐
๕๔๔-๕๔๕/
๕๐
๗๔๖/๕๐
๕๔๖/๕๐
๕๕๔/๕๐

ลำดับ
ที่

พระราชบัญญัติ
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.

ร่างพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย เฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางซื่อ
เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา
เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .....
ร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมครอบครัว พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งแบบสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนีส้ าธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่ ๕/๒๕๔๙ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิม่ เติมกรณีการยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา สำหรับการขาย
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิม่ เติมประมวลรัษฎากร ตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง)
ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๕๘/๕๐
๕๖๓/๕๐
๕๖๔/๕๐
๕๖๖/๕๐

๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.

๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.

๘๓๓/๕๐
๘๗๙/๕๐
๕๘๒/๕๐
๕๘๓/๕๐
๕๘๗/๕๐
๕๙๒/๕๐
๕๙๖/๕๐
๖๑๐/๕๐
๖๑๑/๕๐

๖๑๒/๕๐
๖๑๕/๕๐
๗๑๖/๕๐
๖๓๘/๕๐
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ลำดับ
ที่

พระราชบัญญัติ
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๑๘๐. ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ ๖๔๑/๕๐
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
๑๘๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ....
๖๕๗-๖๕๘/
๕๐
๑๘๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ....
๖๕๗-๖๕๘/
๕๐
๖๖๐/๕๐
๑๘๓. ร่างพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การยกเลิกพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตกิจการที่ได้รับอนุญาต
หรือสัมปทานจากรัฐ)
๑๘๔. ร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๖๒/๕๐
๑๘๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) ๖๖๔-๖๖๖/๕๐
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๕)
๑๘๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) ๖๖๔-๖๖๖/๕๐
พ.ศ. .... (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อตำแหน่ง
หน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม)
๑๘๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) ๖๖๔-๖๖๖/๕๐
พ.ศ. ....
๑๘๘. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
๖๗๐/๕๐
๑๘๙. ร่างพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๖๗๒/๕๐
พ.ศ. ....
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ลำดับ
ที่

พระราชกฤษฎีกา
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

๑.

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ....

๕๐๕/๔๙

๒.

ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกัน ในท้องทีต่ ำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....

๕๐๖/๔๙

๓.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล
บางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๕๐๗/๔๙

๔.

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๐๙/๔๙

๕.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างและขยาย
ทางหลวงเทศบาล สายเชือ่ มระหว่างซอยสุขมุ วิท ๙๓ กับซอยสุขมุ วิท ๑๐๑ พ.ศ. ....

๕๑๗/๔๙

๖.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างและขยาย
ทางหลวงเทศบาล สายเชือ่ มระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๙ กับถนนสิรนิ ธร พ.ศ. ....

๕๑๘/๔๙

๗.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขากายอุปกรณ์เป็นสาขาการประกอบโรค
ศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....

๕๔๑/๔๙

๘.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรกระแส
เหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๕๔๔/๔๙

๙.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลทุง่ คาโงก อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๔๕/๔๙

๑๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๔๖/๔๙

๑๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลบางนายสี และตำบลโคกเคียน
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๔๗/๔๙

๑๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลรมณีย์ ตำบลเหล และ
ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๔๘/๔๙

๑๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกันในท้องที่ ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บรุ ี พ.ศ. ....

๕๕๓/๔๙

เสร็จที่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State

91

ลำดับ
ที่

92

พระราชกฤษฎีกา
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๑๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลีย่ นแปลงสภาพสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสำหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในท้องที่
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๕๔/๔๙

๑๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกันในท้องทีต่ ำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ....

๕๕๕/๔๙

๑๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่
อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๕๕๗/๔๙

๑๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๕๘/๔๙

๑๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนภารกิจเกี่ยวกับโครงการโขง ชี มูล
ของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมให้แก่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๕๕๙/๔๙

๑๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผูด้ ำรง
ตำแหน่งผูบ้ ริหารซึง่ ไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๖๑/๔๙

๒๐. ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกกฎหมายบางฉบับทีไ่ ม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบนั พ.ศ. ....

๕๖๒/๔๙

๒๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังจันทร์ และตำบล
วังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๐/๔๙

๒๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง
ตาก และตำบลนาโบสถ์ กิ่งอำเภอวังเจ้า อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๑/๔๙

๒๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่สลิด ตำบลสมอโดน
อำเภอบ้านตาก และตำบลน้ำรึม ตำบลไม้งาม ตำบลโป่งแดง ตำบลวังประจบ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๒/๔๙

๒๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลท้องฟ้า ตำบลทุง่ กระเชาะ
อำเภอบ้านตาก และตำบลหนองบัวเหนือ ตำบลป่ามะม่วง ตำบลแม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๓/๔๙

รายงานประจำปี ๒๕๕๐
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๒๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลยกกระบัตร ตำบลสามเงา
และตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๔/๔๙

๒๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลตลุกกลางทุ่ง และตำบล
วังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๕/๔๙

๒๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านหนุน
และตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๖/๔๙

๒๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านหนุน
ตำบลห้วยหม้าย ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง ตำบลทุ่งแค้ว ตำบลวังหลวง
ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ และตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๗/๔๙

๒๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำเลา ตำบลบ้านเวียง
อำเภอร้องกวาง และตำบลห้วยม้า ตำบลน้ำชำ ตำบลบ้านถิน่ อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๘/๔๙

๓๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสวนเขื่อน และตำบล
ป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๙/๔๙

๓๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคูหา ตำบลทุ่งพอ และ
ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๘๐/๔๙

๓๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๘๑/๔๙

๓๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและ
ขยายทางหลวงเทศบาลสายเชือ่ มระหว่างซอยสุขมุ วิท ๖๖ กับซอยสุขมุ วิท ๖๖/๑
และซอยสุขุมวิท ๖๔ พ.ศ. ....

๕๘๒/๔๙

๓๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกันในท้องทีต่ ำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....

๕๘๕/๔๙

๓๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างทางหลวง
เทศบาลสายเชื่อมระหว่างถนนพัฒนาการกับถนนสุขุมวิท ๑๐๓ พ.ศ. ....

๕๘๖/๔๙

๓๖. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี พ.ศ. ....

๕๘๗/๔๙
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๓๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล
สันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ ตำบลยางคราม ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลดอนเปา
อำเภอแม่วาง ตำบลท่าวังพร้าว ตำบลทุ่งสะโตก ตำบลบ้านแม และตำบล
น้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....

๕๘๘/๔๙

๓๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดชัยบาดาล พ.ศ. ....

๕๙๒/๔๙

๓๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้ในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ บังคับ
สำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๕๒/๕๐

๔๐. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงลพบุรี พ.ศ. ....

๕๙๔/๔๙

๔๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลกลางและตำบลไทยชนะศึก
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๑๑/๔๙

๔๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๖๑๒/๔๙

๔๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกัน ในท้องทีต่ ำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ....

๖๑๓/๔๙

๔๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ และ
ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๑๔/๔๙

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

๖๑๕/๔๙

๔๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๑๖/๔๙

๔๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุง่ นนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พ.ศ. ....

๖๑๗/๔๙

๔๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์นำ้
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและอุตสาหกรรมสัตว์น้ำมาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๑๙/๔๙

๔๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ ตำบลแม่ทราย และตำบล
ร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๒๗/๔๙
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๕๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลแม่จั๊วะ ตำบลเด่นชัย และ
ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๒๘/๔๙

๕๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย
จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๒๙/๔๙

๕๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่
และตำบลบ้านกวาง ตำบลบ้านเหล่า ตำบลดอนมูล ตำบลหัวฝาย อำเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๓๐/๔๙

๕๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาในท้องที่ ตำบลแม่เกิ๋ง ตำบลวังชิ้น และตำบลแม่พงุ
อำเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๖๓๑/๔๙

๕๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลร้องกวาง ตำบลร้องเข็ม
และตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๓๒/๔๙

๕๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น และ
ตำบลแม่จั๊ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๓๓/๔๙

๕๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลบานเอือ้ ม อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๖๓๔/๔๙

๕๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลเวียงตาล ตำบลแม่สนั
ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร และตำบลใหม่พฒ
ั นา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๓๕/๔๙

๕๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. ....

๖๔๑/๔๙

๕๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....

๖๔๒/๔๙

๖๐. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. ....

๖๔๓/๔๙

๖๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ....

๖๔๔/๔๙
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๖๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกรรมาธิการ
และผู้ดำรงตำแหน่งในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

๖๔๖/๔๙

๖๓. ร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๖๔๙/๔๙

๖๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

๖๕๑/๔๙

๖๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดเทพลีลา ในท้องที่แขวง
วังทองหลาง เเขวงวังทองหลาง และแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร ให้แก่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๖๕๙/๔๙

๖๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลตาคลี ตำบลหนองหม้อ
ตำบลพรหมนิมติ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๖๕/๔๙

๖๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลบ้านเสด็จ ตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา และตำบลบางสวรรค์ ตำบลไทรโสภา ตำบลไทรขึง ตำบลสาคู
ตำบลอิปนั อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๖๖๗/๔๙

๖๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลชุมพล กิง่ อำเภอศรีนครินทร์
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๘๘/๔๙

๖๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) รวมทางยกระดับ
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - รังสิต ที่บ้านแพะโคก พ.ศ. ....

๖๘๙/๔๙

๗๐. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

๖๙๒/๔๙

๗๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จำกัด
(มหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๘/๕๐

๗๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล
นครสวรรค์ออก และตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ....

๒๖/๕๐

๗๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ....

๑๙๒/๕๐
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๗๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องที่ ตำบลช้างกลาง กิง่ อำเภอช้างกลาง
อำเภอฉวาง ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน ตำบลทางพูน ตำบลสวนหลวง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
ตำบลเขาพระบาท ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด
ตำบลนาไม้ไผ่ ตำบลกะปาง ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งโพธิ์
ตำบลสามตำบล ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอวังหิน ตำบลบางขัน
ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช และตำบลหนองบัว
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๐/๕๐

๗๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการ
ขนส่งมวลชนในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตห้วยขวาง เขตดินแดง
เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน
เขตบางรัก เขตคลองเตย และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๕๔/๕๐

๗๖. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกันในท้องทีต่ ำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ....

๕๗/๕๐

๗๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.
๒๕๔๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนอำนาจหน้าที่การกำกับดูแลมหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจาก
นายกรัฐมนตรีไปเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

๖๑/๕๐

๗๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๒/๕๐

๗๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างทางหลวง
เทศบาล สายเชือ่ มระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กบั ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ พ.ศ. ....

๖๖/๕๐

๘๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ ตำบลในเมือง ตำบลเขาน้อย
ตำบลสงเปือย ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง และ
ตำบลหนองเสาเล้า ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๗๑/๕๐

๘๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องที่ ตำบลเขือ่ นอุบลรัตน์ ตำบลทุง่ โป่ง
ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ และตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๗๒/๕๐
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๘๒. ร่างพระราชกฤษฎีการวมกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
เป็นกรมป่าไม้ และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

๗๗/๕๐

๘๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๕/๕๐

๘๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี
บำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษี
บำรุงท้องทีส่ ำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ....

๙๒/๕๐

๘๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. ....

๑๐๐/๕๐

๘๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำพุ และตำบลท่าชี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๐๓/๕๐

๘๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ ตำบลสองคอน อำเภอโพธิไ์ ทร
จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๑๐๔/๕๐

๘๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของสำนักฝนหลวง
และการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะอากาศยานปีกหมุน
(เฮลิคอปเตอร์) ไปเป็นของสำนักงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

๑๑๔/๕๐

๘๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างทางหลวง
เทศบาลสายเชือ่ มระหว่างถนนประดิษฐ์มนูธรรมกับซอยลาดพร้าว ๙๔ พ.ศ. ....

๑๒๒/๕๐

๙๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนถนน
วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศใต้ พ.ศ. ....

๑๔๑/๕๐

๙๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย
ทางหลวงเทศบาลสายซอยรามคำแหง ๒๑ พ.ศ. ....

๑๔๒/๕๐

๙๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย
ทางหลวงเทศบาลสายอ่อนนุช ๗๐ พ.ศ. ....

๑๔๓/๕๐

๙๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย
ทางหลวงเทศบาลสายซอยผู้ใหญ่เอิบ พ.ศ. ....

๑๔๔/๕๐
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๙๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาล
จังหวัดพระโขนง พ.ศ. ....

๑๕๐/๕๐

๙๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดนาทวี พ.ศ. ....

๑๕๑/๕๐

๙๖. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ บังคับ
สำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๕๒/๕๐

๙๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลีย่ นแปลงเขตอำนาจศาลแขวงสงขลา พ.ศ. ....

๑๕๓/๕๐

๙๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างและขยาย
ทางหลวงเทศบาลสายเชือ่ มระหว่างถนนสวนสยามกับถนนวงแหวนรอบนอก พ.ศ. ....

๑๖๐/๕๐

๙๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างทางหลวง
เทศบาลสายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล ๕ กับถนนเพิ่มสิน พ.ศ. ....

๑๖๑/๕๐

๑๐๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างและขยาย
ทางหลวงเทศบาล สายเชือ่ มระหว่างถนนรัชดาภิเษกกับซอยซีเมนต์ไทย พ.ศ. ....

๑๖๒/๕๐

๑๐๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ ขยายทางหลวง
เทศบาลสายซอยลาดพร้าว ๖๔ พ.ศ. ....

๑๖๓/๕๐

๑๐๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลขี้เหล็ก ตำบลหนองขอน
และตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๖๔/๕๐

๑๐๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคำขวาง ตำบลโพธิ์ใหญ่
และตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๖๕/๕๐

๑๐๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาคำ และตำบลคำไหล
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๖๖/๕๐

๑๐๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสำนักแต้ว และตำบล
สำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๖๗/๕๐

๑๐๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ ขยายทางหลวง
เทศบาลสายเชื่อมระหว่างซอยลาดพร้าว ๔๘ กับถนนสุทธิสารวินิจฉัย พ.ศ. ....

๑๗๙/๕๐

๑๐๗. ร่ า งพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การภาวะเรื อ นกระจก
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๑๘๓/๕๐
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๑๐๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๙๑/๕๐

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

๒๗/๕๐

๑๑๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและ
ขยายทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างซอยพัฒนาการ ๒๐ กับ
ซอยพานิชย์อนันต์ พ.ศ. ....

๑๙๙/๕๐

๑๑๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและ
ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ สายชลบุรี - แกลง ทีบ่ า้ นเชิดน้อย พ.ศ. ....

๒๐๐/๕๐

๑๑๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับใน
ท้องที่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอหนองจิก อำเภอยะหริ่ง อำเภอโคกโพธิ์
อำเภอยะรัง อำเภอมายอ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา พ.ศ. .... (โครงการปัตตานี)

๒๑๐/๕๐

๑๑๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลแม่กุ และตำบลมหาวัน
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๒๒๔/๕๐

๑๑๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกัน ในท้องที่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....

๒๔๗/๕๐

๑๑๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเกตรี และตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล พ.ศ. ....

๒๔๘/๕๐

๑๑๖. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกัน ในท้องทีต่ ำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ....

๒๔๙/๕๐

๑๑๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พ.ศ. ....

๒๕๐/๕๐

๑๑๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๒ สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ตอนทางเลี่ยง
เมืองนครสวรรค์ด้านเหนือ พ.ศ. ....

๒๕๕/๕๐

๑๑๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล
นาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พ.ศ. ....

๒๕๖/๕๐
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๑๒๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ ขยายทางหลวง
เทศบาลสายเชื่อมระหว่างถนนเจ้าคุณทหารกับถนนฉลองกรุง และเพื่อสร้าง
ทางหลวงเทศบาลสายเชือ่ มระหว่างสายเชือ่ มดังกล่าวกับหมูบ่ า้ นโกลเด้นเพลส พ.ศ. ....

๒๕๗/๕๐

๑๒๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย
ทางหลวงเทศบาล สายซอยรามอินทรา ๑๔ พ.ศ. ....

๒๕๘/๕๐

๑๒๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างทางหลวง
เทศบาลสายเชื่อมระหว่างถนนกรุงเทพกรีฑากับซอยรามคำแหง ๑๑๐ พ.ศ. ....

๒๕๙/๕๐

๑๒๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการ
ขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ
เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๒๖๗/๕๐

๑๒๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืนในท้องทีเ่ ขตปทุมวัน
เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี
เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ....

๒๖๘/๕๐

๑๒๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการ
ขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๒๖๙/๕๐

๑๒๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขต
บางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๒๗๐/๕๐

๑๒๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ ำบลป่าแดด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....

๒๗๔/๕๐

๑๒๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๘๐/๕๐

๑๒๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกันในท้องทีต่ ำบลทุง่ ทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ....

๒๘๒/๕๐

๑๓๐. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล พ.ศ. ....

๒๘๓/๕๐

๑๓๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลแพ่งกรุงเทพใต้และ
ศาลอาญากรุงเทพใต้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๘๔/๕๐
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๑๓๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกันในท้องที่ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. ....

๓๐๗/๕๐

๑๓๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและ
ขยายทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหว่างถนนประชาชื่นกับซอยหมู่บ้าน
ซีเมนต์ไทย พ.ศ. ....

๓๑๑/๕๐

๑๓๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย
ทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนสุขาภิบาล ๑ และ
ซอยถนนพัฒนาการ พ.ศ. ....

๓๑๒/๕๐

๑๓๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องที่ ตำบลเพหลา และตำบลพรุดนิ นา
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๑๓/๕๐

๑๓๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลเขาเขน ตำบลเขาต่อ
อำเภอปลายพระยา ตำบลนาเหนือ ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัด
กระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๑๔/๕๐

๑๓๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลดินอุดม ตำบลลำทับ
ตำบลดินแดง และ ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๑๕/๕๐

๑๓๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องที่ ตำบลเขากอบ และตำบลทุง่ ต่อ
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๓๑๖/๕๐

๑๓๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับใน
ท้องทีอ่ ำเภอคีรมี าศ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน)

๓๑๗/๕๐

๑๔๐. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับใน
ท้องที่อำเภอเมืองแพร่ และอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พ.ศ. .... (โครงการ
อ่างเก็บน้ำแม่ถาง)

๓๑๘/๕๐

๑๔๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับใน
ท้องทีอ่ ำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน)

๓๑๙/๕๐

๑๔๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ นั และคูนำ้ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับใน
ท้องที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. .... (โครงการ
อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท)

๓๒๐/๕๐

๑๔๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและ
ขยายทางหลวงเทศบาลบริเวณเพลิงไหม้ริมคลองมหานาค พ.ศ. ....

๓๒๘/๕๐
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๑๔๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย
ทางหลวงเทศบาล สายถนนพระยาสุเรนทร์ พ.ศ. ....

๓๒๙/๕๐

๑๔๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและ
ขยายทางหลวงเทศบาลในท้องทีแ่ ขวงลำปลาทิว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร และตำบลศีรษะจระเข้น้อย กิ่งอำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๓๓๐/๕๐

๑๔๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ ขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สายต่อเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ควบคุม - ช่องจอม
ตอนบ้านเจ็มเนียง - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ (บ้านปะอาว) พ.ศ. ....

๓๓๑/๕๐

๑๔๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตัวนำลวดกลมตีเกลียว
ร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดินต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๓๓๖/๕๐

๑๔๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๓๓๗/๕๐

๑๔๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท กฟภ.
จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ....

๓๓๘/๕๐

๑๕๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. ....

๓๓๙/๕๐

๑๕๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ป่าฮาลาและป่าบาลา ในท้องที่
ตำบลกาหลง ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ
และตำบลสุคริ นิ ตำบลมาโมง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ....

๓๔๘/๕๐

๑๕๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและ
ขยายทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหว่างซอยอุดมสุข ๒๘ กับซอยอุดมสุข ๔๒
พ.ศ. ....

๓๕๓/๕๐

๑๕๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลกุดแห่ และตำบลสามแยก
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๕๔/๕๐

๑๕๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว
จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๓๕๕/๕๐

๑๕๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์ และตำบลสวาย ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๕๖/๕๐
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๑๕๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ่อแก้ว ตำบลนาคู
ตำบลโนนนาจาน และตำบลภูแล่นช้าง กิ่งอำเภอนาคู อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๕๗/๕๐

๑๕๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง
อุดรธานี ตำบลเสอเพลอ ตำบลพันดอน ตำบลปะโค ตำบลตูมใต้
อำเภอกุมภวาปี และตำบลทับกุง ตำบลหนองแสง ตำบลแสงสว่าง
ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๕๘/๕๐

๑๕๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่นาเติง ตำบลเวียงใต้
ตำบลทุ่งยาว และตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๕๙/๕๐

๑๕๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๗๕/๕๐

๑๖๐. ร่างพระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยการชลประทาน ในสังกัดกรมชลประทาน
เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....

๓๗๖/๕๐

๑๖๑. ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๓๘๔/๕๐

๑๖๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกัน ในท้องทีต่ ำบลเจดียห์ กั อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ....

๓๙๐/๕๐

๑๖๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ ำบลโคกเจริญ
ตำบลแสมสาร อำเภอโคกเจริญ ตำบลมหาโพธิ ตำบลสระโบสถ์ ตำบลนิยมชัย
ตำบลทุง่ ท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ ตำบลหนองแขม ตำบลเกาะแก้ว ตำบลดงมะรุม
ตำบลวังจั่น ตำบลโคกสำโรง ตำบลคลองเกตุ ตำบลเพนียด ตำบลวังเพลิง
อำเภอโคกสำโรง และตำบลชัยบาดาล ตำบลเขาแหลม ตำบลห้วยหิน ตำบล
ม่วงค่อม ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ....

๓๙๑/๕๐

๑๖๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกัน ในท้องทีต่ ำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง พ.ศ. ....

๓๙๒/๕๐

๑๖๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ....

๓๙๓/๕๐
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๑๖๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและ
ขยายทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหว่างถนนเกษตร - นวมินทร์ กับ
ถนนนาคนิวาส พ.ศ. ....

๔๐๑/๕๐

๑๖๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ ขยายทางหลวง
เทศบาลสายซอยอินทามระ ๑๒ และเพือ่ สร้างทางหลวงเทศบาล สายเชือ่ มระหว่าง
ซอยอินทามระ ๔ กับซอยอินทามระ ๑๒ บรรจบซอยอินทามระ ๑๔ พ.ศ. ....

๔๐๒/๕๐

๑๖๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ ขยายทางหลวง
เทศบาลสายซอยชินเขต ๒ พ.ศ. ....

๔๐๓/๕๐

๑๖๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างทางหลวง
เทศบาลสายเชื่อมระหว่างสตรีวิทยา ๒ กับซอยเสมอดามาพงศ์ พ.ศ. ....

๔๐๔/๕๐

๑๗๐. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. ....

๔๐๘/๕๐

๑๗๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๔๒๖/๕๐

๑๗๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงิน
ตอบแทนอื่นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของ
กรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๒๗/๕๐

๑๗๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบล
เกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ....

๔๓๗/๕๐

๑๗๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล
แม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ตำบลหนองบัว ตำบลบางบุตร ตำบลบ้านค่าย
ตำบลชากบก ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย และ ตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ....

๔๓๘/๕๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
105
Office of the Council of State

ลำดับ
ที่

พระราชกฤษฎีกา
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๑๗๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฯ (รวม ๘๑ อำเภอ) ประกอบร่างพระราช
กฤษฎีกาตัง้ อำเภอบางเสาธง อำเภอสามร้อยยอด อำเภอนาตาล อำเภอเอราวัณ
อำเภอกุดรัง อำเภอพระทองคำ อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอภูเพียง อำเภอเขวา
สินรินทร์ อำเภอรัตนวาปี อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอศรีณรงค์ อำเภอพนมดงรัก
อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอเกาะช้าง อำเภอเกาะกูด
อำเภอภูซาง อำเภอโคกสูง อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอซำสูง อำเภอบ้านแฮด
อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอเวียงเชียงรุง้ อำเภอวังเจ้า อำเภอสีดา อำเภอหนองหิน
อำเภอเวียง อำเภอหนองล่อง อำเภอดงเจริญ อำเภอภูกามยาว อำเภอสากเหล็ก
อำเภอนาคู อำเภอแคนดง อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอโนนศิลา อำเภอบัวลาย
อำเภอนาเยีย อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอดอยหล่อ อำเภอบึงสามัคคี อำเภอ
วิภาวดี อำเภอเมืองยาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอแม่ออน อำเภอสุขสำราญ
อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอกูแ่ ก้ว อำเภอเขาชะเมา อำเภอบึงนาราง อำเภอบ้านด่าน
อำเภอช้างกลาง อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอนบพิตำ อำเภอ
เชียงขวัญ อำเภอฆ้องชัย อำเภอหนองฮี อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอสามชัย
อำเภอดอนจาน อำเภอสระใคร อำเภอประจักษ์ศลิ ปาคม อำเภอทุ่งเขาหลวง
อำเภอชื่นชม อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอหนองนาคำ อำเภอเทพารักษ์
อำเภอดอยหลวง อำเภอบ้านคา อำเภอศิลาลาด อำเภอหนองมะโมง อำเภอแม่
เปิน อำเภอชุมตาบง อำเภอเนินขาม อำเภอหาดสำราญ อำเภอโพธิ์ตาก
อำเภอวังยาง อำเภอมะนัง อำเภอคลองเขือ่ น อำเภอซับใหญ่ และอำเภอเวียงเก่า
พ.ศ. ....

๔๔๗/๕๐

๑๗๖. ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสาละวิน ในท้องทีต่ ำบล
เสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน พ.ศ. ....

๔๕๐/๕๐

๑๗๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าดองผาเมือง ในท้องที่
ตำบลเวียงตาล ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร และตำบลเสริมขวา อำเภอ
เสริมงาม จังหวัดลำปาง พ.ศ. ....

๔๕๑/๕๐

๑๗๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับ
สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๔๕๔/๕๐

๑๗๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่
ตำบลบ้านกล้วย และตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ....

๔๕๕/๕๐

๑๘๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องที่ ตำบล
ท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....

๔๕๖/๕๐
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๑๘๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ ำบลในเมือง
ตำบลบ้านกล้วย และตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ....

๔๕๗/๕๐

๑๘๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ....

๔๗๐/๕๐

๑๘๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ....

๔๘๒/๕๐

๑๘๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจของศาลจังหวัดยะลาแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ....

๔๘๙/๕๐

๑๘๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ ขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๔ สายสีคิ้ว - อุบลราชธานี ที่บ้านดอนแก่นท้าว พ.ศ. ....

๕๐๐/๕๐

๑๘๖. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษี
มูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕๐๗/๕๐

๑๘๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ
ในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พ.ศ. ....

๕๐๘/๕๐

๑๘๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๑๒/๕๐

๑๘๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๘ สายวารินชำราบ - บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๘๕ (หนองงูเหลือม) ตอนบ้านหนองผาสุข - บ้านทุง่ สว่าง พ.ศ. ....

๕๑๗/๕๐

๑๙๐. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๓๔/๕๐

๑๙๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยาย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ สายปากเกร็ด - นครราชสีมา ตอนทางแยก
ต่างระดับมีนบุรี พ.ศ. ....

๕๓๗/๕๐

๑๙๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์สินสาคร ในท้องที่ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร ให้เป็นกรรมสิทธิข์ องการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

๕๓๘/๕๐

๑๙๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สิทธิประโยชน์ภาษีสำหรับบริษทั ทีเ่ ข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

๕๓๙/๕๐
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๑๙๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๔๒/๕๐

๑๙๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและ
ขยายทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหว่างซอยประดิพัทธ์ ๑๗ กับถนน
กำแพงเพชร พ.ศ. ....

๕๕๑/๕๐

๑๙๖. ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บงั คับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑)
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....

๕๖๑/๕๐

๑๙๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ ำบลลำแก่น
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. ....

๕๖๘/๕๐

๑๙๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๘๘/๕๐

๑๙๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๘๘/๕๐

๒๐๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างและขยาย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๓ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘
(บ้านค่าย) - บ้านหนองละลอก ตอนบ้านค่าย - บ้านซากไม้รวก พ.ศ. ....

๕๙๔/๕๐

๒๐๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๙๙-๖๐๔/๕๐

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

๕๙๙-๖๐๔/๕๐

๒๐๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษี ๕๙๙-๖๐๔/๕๐
มูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๐๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษี ๕๙๙-๖๐๔/๕๐
ธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๐๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
อากรแสตมป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๙๙-๖๐๔/๕๐

๒๐๖. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๙๙-๖๐๔/๕๐
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๒๐๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนด
ค่าใช้จา่ ยทีย่ อมให้หกั จากเงินได้พงึ ประเมิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๙๙-๖๐๔/๕๐

๒๐๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ....

๖๑๔/๕๐

๒๐๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา อักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๑๘/๕๐

๒๑๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลบ้านค้อ ตำบลโนนท่อน
ตำบลสาวะถี ตำบลสำราญ ตำบลดอนหัน และตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๑๙/๕๐

๒๑๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลโคกหม้อ ตำบลหนองกระทุม่
ตำบลตลุกคู่ และตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๒๐/๕๐

๒๑๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ..) พ.ศ ....

๖๒๒/๕๐

๒๑๓. ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การฟอกหนัง พ.ศ. ....

๖๒๔/๕๐

๒๑๔. ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การแบตเตอรี่ พ.ศ. ....

๖๒๔/๕๐

๒๑๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่
ตำบลทุ่งสุขลา และ ตำบลบางละมุง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....

๖๒๗/๕๐

๒๑๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่
ตำบลหนองป่าก่อ กิง่ อำเภอดอยหลวง ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน และ
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ....

๖๒๘/๕๐

๒๑๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกันในท้องทีต่ ำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ....

๖๓๙/๕๐

๒๑๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล
บ้านแม ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง และตำบลน้ำแพร่ ตำบลหางดง
ตำบลบ้านแหวน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....

๖๔๐/๕๐

๒๑๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกัน ในท้องทีต่ ำบลทุง่ นนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พ.ศ. ....

๖๔๔/๕๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๒๒๐. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้รว่ มกัน ในท้องทีต่ ำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ....

๖๔๕/๕๐

๒๒๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ สายนครศรีธรรมราช-บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒ (นาทวี) ที่บ้านนาทวีใต้ พ.ศ. ....

๖๔๖/๕๐

๒๒๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๕๕/๕๐

๒๒๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำปาด และป่าภูสอยดาว ในท้องที่
ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลบ้านโคก ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก ตำบลห้วยมุ่น
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว)

๖๗๕/๕๐
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๑.

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน
ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ....

๕๐๑/๔๙

๒.

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึก ๑๐๐ ปี โรงเรียนนายเรือ พ.ศ. ....

๕๑๐/๔๙

๓.

ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ....

๕๑๔/๔๙

๔.

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๒๒/๔๙

๕.

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๒๓/๔๙

๖.

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๒๔/๔๙

๗.

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๒๕/๔๙

๘.

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๒๖/๔๙

๙.

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๒๗/๔๙

๑๐. ร่างกฎกระทรวงจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๒๘/๔๙

๑๑. ร่างกฎกระทรวงจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๒๙/๔๙

๑๒. ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๓๐/๔๙

๑๓. ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๓๑/๔๙

๑๔. ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๓๒/๔๙

๑๕. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานขนส่งทางเรือเดินทะเล
พ.ศ. ....

๕๓๔/๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๑๖. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกันสุขภาพ
แก่บิดามารดา)

๕๓๙/๔๙

๑๗. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกันสุขภาพ
แก่ลูกจ้างและครอบครัว)

๕๔๐/๔๙

๑๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออก
ใบรับรองปลอดศัตรูพืช พ.ศ. ....

๕๕๑/๔๙

๑๙. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมชุมชนหินกอง โคกแย้ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ....

๕๕๒/๔๙

๒๐. ร่างกฎกระทรวงฯ ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒

๕๕๖/๔๙

๒๑. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ....

๕๖๓/๔๙

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

๕๖๕/๔๙

๒๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สำนักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความสำเร็จ
สูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ปี ๒๕๔๙” พ.ศ. ....

๕๙๕/๔๙

๒๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินที่ให้เหรียญกษาปณ์ราคาเก้าร้อยบาทเป็น
เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย พ.ศ. ....

๕๙๖/๔๙

๒๕. ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บน
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ระหว่าง กม. ๓๐ + ๐๐๐ - กม. ๖๕ + ๓๒๕
ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ....

๔๗๖/๔๙

๒๖. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม เป็นทาง
น้ำชลประทานทีจ่ ะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๕๙๙/๔๙

๒๗. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนและ
การรับจดทะเบียนของบริษัท พ.ศ. ....

๖๐๖/๔๙

๒๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บงั คับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลาการใช้บงั คับผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจติ ร
ต่อไปอีกห้าปี)

๖๒๓/๔๙
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ลำดับ
ที่

กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๒๙. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขหลักเกณฑ์การบรรทุกของรถบรรทุกตู้บรรจุสิ่งของ
ในเรื่องส่วนสูงเป็น ๔.๒๐ เมตร)

๖๒๖/๔๙

๓๐. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึก ๑๐๐ ปี ธนาคารไทย
แห่งแรก (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) พ.ศ. ....

๖๓๘/๔๙

๓๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร
จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ....

๖๓๙/๔๙

๓๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๔๕/๔๙

๓๓. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด พ.ศ. ....

๖๕๐/๔๙

๓๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
ออกใบอนุญาต ให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อย
โซ่ยนต์ ให้มีกำลัง เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ....

๖๕๔/๔๙

๓๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาต และการอนุญาตให้มี ผลิต
หรือนำเข้าเลือ่ ยโซ่ยนต์ การซ่อมแซมเลือ่ ยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพือ่ สินจ้าง พ.ศ. ....

๖๕๔/๔๙

๓๖. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ และการขออนุญาตและการอนุญาตให้
นำเลือ่ ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ ที่ พ.ศ. ....

๖๕๕/๔๙

๓๗. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลือ่ ยโซ่ยนต์ และส่วนประกอบของเลือ่ ยโซ่ยนต์
ที่เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ....

๖๕๖/๔๙

๓๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์ของรถที่
จะรับจดทะเบียนเป็นรถที่มีลักษณะพิเศษ พ.ศ. ....

๖๖๘/๔๙

๓๙. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ

๖๙๔/๔๙

๔๐. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๓๗๒/๕๐

๔๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมใหญ่
สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๙ กรุงเทพฯ พ.ศ. ....

๑๒/๕๐
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๔๒. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนตร์
และทางป้ายโฆษณา พ.ศ. ....

๑๕/๕๐

๔๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเปลีย่ นชือ่ ตัวหรือชือ่ รอง ตัง้ ชือ่ สกุล
ตัง้ ชือ่ สกุลใหม่ การร่วมใช้ชอื่ สกุล การเปลีย่ นชือ่ สกุล และกำหนดค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายว่าด้วยชื่อบุคคล พ.ศ. ....

๑๖/๕๐

๔๔. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ....

๑๗/๕๐

๔๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. ....

๒๓๔/๕๐

๔๖. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยแบบเครื่องหมาย การทำและการยกเลิกเครื่องหมาย
ห้ามใช้ยานพาหนะ พ.ศ. ....

๒๙/๕๐

๔๗. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตจัดตัง้ สนามบิน พ.ศ. ....

๓๔/๕๐

๔๘. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดิน
อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

๓๕/๕๐

๔๙. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลาการใช้บงั คับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึง่ ปี จำนวน ๕ ฉบับ)

๓๗/๕๐

๕๐. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องและการจดทะเบียนการตั้งตัวแทน พ.ศ. ....

๔๑/๕๐

๕๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....

๔๒/๕๐

๕๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตตั้งสาขา
และการออกใบอนุญาตตั้งสาขา พ.ศ. ....

๔๓/๕๐

๕๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบแทน
ใบทะเบียนที่สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ พ.ศ. ....

๔๔/๕๐

๕๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกี่ยวกับใบอนุญาต
ผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. ....

๔๕/๕๐

๕๕. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. ....

๔๖/๕๐

๕๖. ร่างกฎกระทรวงออกตามในพระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

๔๗/๕๐

๕๗. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึก ๑๐๐ ปี กรมทหารม้า
ที่ ๑ รักษาพระองค์ พ.ศ. ....

๕๓/๕๐
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กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐
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๕๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินกองทุน
คุ้มครองพันธุ์พืชให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

๕๖/๕๐

๕๙. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้
และการกำหนดราคาศุลกากร

๕๘/๕๐

๖๐. ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบทหารเรือในส่วนที่เกี่ยวกับกางเกงกะลาสี
และเข็มขัดของทหารที่ทำหน้าที่สารวัตรทหาร (พ.ศ. ....)

๘๐/๕๐

๖๑. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ หรือ
คำเตือนหรือข้อควรระวังการใช้วัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ
วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิต พ.ศ. ....

๘๓/๕๐

๖๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสองค์การอนามัยโลก
ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลอาหารปลอดภัย พ.ศ. ....

๙๔/๕๐

๖๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินที่ให้เหรียญกษาปณ์ราคาหนึ่งหมื่นหกพัน
บาทและราคาแปดร้อยบาท เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย พ.ศ. ....

๙๕/๕๐

๖๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอตรวจเอกสาร การขอสำเนา
เอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จำกัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

๑๐๙/๕๐

๖๕. ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๔๒ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

๑๑๕/๕๐

๖๖. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึกกีฬามหาวิทยาลัยโลก
ฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๔ พ.ศ. ....

๑๑๗/๕๐

๖๗. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข ในการเพาะพันธุส์ ตั ว์ปา่
คุ้มครองการค้า การนำเคลื่อนที่ และการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ พ.ศ. ....

๑๒๔/๕๐

๖๘. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๓๐/๕๐

๖๙. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บงั คับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลาการใช้บงั คับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึง่ ปี จำนวน ๑๕ ฉบับ)

๑๓๔/๕๐
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๗๐. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

๙๐๔/๕๐

๗๑. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. ....

๑๖๙/๕๐

๗๒. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคาร ระบบความปลอดภัยและอัตรา
ค่าธรรมเนียมเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ พ.ศ. ....

๑๗๒/๕๐

๗๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษารังสิตเหนือ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๑๗๕/๕๐

๗๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำระยอง เป็นทางน้ำ
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๑๗๖/๕๐

๗๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ....

๑๙๔/๕๐

๗๖. ร่างกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ....

๑๙๕/๕๐

๗๗. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ พ.ศ. ....

๒๐๑/๕๐

๗๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง เป็นทาง
น้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๒๐๕/๕๐

๗๙. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
ของแม่น้ำแม่แตง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๒๐๖/๕๐

๘๐. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน
พ.ศ. ....

๒๐๘/๕๐

๘๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัตริ าษฎร
พ.ศ. ....

๒๑๑/๕๐

๘๒. ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงบางฉบับทีไ่ ม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบนั พ.ศ. ....
(ยกเลิกกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์
พุทธศักราช ๒๔๗๓ (ฉบับที่ ๕))

๒๑๖/๕๐

๘๓. ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงบางฉบับทีไ่ ม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบนั พ.ศ. ....
(ยกเลิกกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)

๖๑๖/๕๐
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๘๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึกสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา
พ.ศ. ....

๒๑๘/๕๐

๘๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๒ พ.ศ. ....

๒๒๑/๕๐

๘๖. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ พ.ศ. ....

๒๒๕/๕๐

๘๗. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทในท้องทีเ่ ขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
และอำเภอบางพลี กิง่ อำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๒๒๗/๕๐

๘๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธกี ารได้มาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ พ.ศ. ....

๒๓๑/๕๐

๘๙. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. ....

๒๓๔/๕๐

๙๐. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ว่าด้วยการดำเนินงานเป็นสถาบันการเงิน
เพือ่ การพัฒนาชนบทและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๐๙

๒๓๖/๕๐

๙๑. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) เรือ่ ง การออก การโอน การวางหลักประกัน
และการจำนำตราสารหนี้ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ พุทธศักราช ....

๒๔๐/๕๐

๙๒. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขความสูงของการบรรทุกของรถบรรทุกทีม่ คี วามกว้าง
ของรถเกิน ๒.๓๐ เมตร จากเดิมบรรทุกสูงได้ไม่เกิน ๓.๘๐ เมตร เป็นบรรทุกสูง
ได้ไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร)

๒๗๖/๕๐

๙๓. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
เพือ่ ใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. ....

๒๙๘/๕๐

๙๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษาแม่แฝก - แม่งดั เป็นทางน้ำชลประทานทีจ่ ะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๓๒๗/๕๐

๙๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบ ๓๔๐-๓๔๒/๕๐
อนุญาตตามพระราชบัญญัตพิ ลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๙๖. ร่างกฎกระทรวงกำหนดเงือ่ นไขและวิธกี ารขอรับใบอนุญาตเกีย่ วกับต้นกำเนิดรังสี ๓๔๐-๓๔๒/๕๐
วัสดุนวิ เคลียร์หรือวัสดุตน้ กำลัง หรือพลังงานปรมาณูจากเครือ่ งปฏิกรณ์ปรมาณู
พ.ศ. ....
๙๗. ร่างกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือ
ใช้ต้นกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลัง หรือพลังงานปรมาณูจาก
เครือ่ งปฏิกรณ์ปรมาณูตอ้ งปฏิบตั ิ พ.ศ. ....

๓๔๐-๓๔๒/๕๐

๙๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บงั คับผังเมืองรวม (ฉบับที่ .. )
พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลาการใช้บงั คับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึง่ ปี จำนวน ๑๒ ฉบับ)

๓๔๕/๕๐

๙๙. ร่างกฎกระทรวง เรือ่ ง การจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ....

๓๖๕/๕๐

๑๐๐. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือที่ได้รับความ
เสียหายจากธรณีพิบัติภัย พ.ศ. ....

๓๗๑/๕๐

๑๐๑. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๓๗๒/๕๐

๑๐๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร
พื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ....

๓๗๓/๕๐

๑๐๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึก ๕๐ ปี เทคนิค
การแพทย์ไทย พ.ศ. ....

๓๙๕/๕๐

๑๐๔. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖

๓๙๗/๕๐

๑๐๕. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ (กำหนดจำนวนเงินตราต่างประเทศ
ที่นำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ)

๔๐๖/๕๐

๑๐๖. ร่างกฎกระทรวงกำหนดเวลาทำงานไม่เต็มเวลาทำงานปกติ และประเภทงาน
สำหรับลูกจ้างซึง่ เป็นนักเรียน นิสติ และนักศึกษา พ.ศ. ....

๔๒๑/๕๐

๑๐๗. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพังงา พ.ศ. ....

๔๒๓/๕๐

๑๐๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ....

๔๓๓/๕๐

๑๐๙. ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขในการตรวจสอบงานออกแบบ และคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ....

๔๓๔/๕๐
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๑๑๐. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารประเภทป้าย
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบางพลี
กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอพระประแดง อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๔๓๙/๕๐

๑๑๑. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและอัตราการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. ....

๔๔๒/๕๐

๑๑๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองนาท่อม เป็นทางน้ำ
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๔๔๕/๕๐

๑๑๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองบึง เป็นทางน้ำ
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๔๔๖/๕๐

๑๑๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ....

๔๕๒/๕๐

๑๑๕. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ๔๕๘-๔๕๙/๕๐
๑๑๖. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ หิน ดิน และทราย เป็นหินประดับ หรือหินอุตสาหกรรม ๔๕๘-๔๕๙/๕๐
ดินอุตสาหกรรม และทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. ....
๑๑๗. ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๖๕/๕๐

๑๑๘. ร่างกฎกระทรวงจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๖๖/๕๐

๑๑๙. ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๖๗/๕๐

๑๒๐. ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๖๘/๕๐

๑๒๑. ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๖๔/๕๐

๑๒๒. ร่างกฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๖๙/๕๐

๑๒๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

๔๗๔/๕๐
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ลำดับ
ที่

กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๑๒๔. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร พ.ศ. ....

๔๗๙/๕๐

๑๒๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พ.ศ. ....

๔๘๐/๕๐

๑๒๖. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ พ.ศ. ....

๔๘๑/๕๐

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

๔๘๔/๕๐

๑๒๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. .... ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ....

๔๙๕/๕๐

๑๒๙. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความ
ปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ....

๔๙๖/๕๐

๑๓๐. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ขอรับใบอนุญาต และยกเลิกค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอต่างๆ)

๔๙๗/๕๐

๑๓๑. ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ (เครื่องแบบพิเศษ
สำหรับข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

๕๐๒/๕๐

๑๓๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด เป็นทางน้ำ
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๕๐๓/๕๐

๑๓๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง เป็นทางน้ำ
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๕๐๔/๕๐

๑๓๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น เป็นทาง
น้ำชลประทานทีจ่ ะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๕๐๕/๕๐

๑๓๕. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๐๖/๕๐

๑๓๖. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ....

๕๒๘/๕๐

๑๓๗. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....

๕๒๙/๕๐

๑๓๘. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....

๕๔๓/๕๐
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ลำดับ
ที่

กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

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

๕๕๓/๕๐

๑๔๐. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิง่ ของต้องห้ามนำเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในสถานทีก่ กั ขัง
พ.ศ. ....

๕๕๕/๕๐

๑๔๑. ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและ
เงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
พ.ศ. ....

๕๖๒/๕๐

๑๔๒. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รบั จ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI - METER)
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๕๗๐/๕๐

๑๔๓. ร่างกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๗๕/๕๐

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

๕๗๖/๕๐

๑๔๕. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติพิกัด
อัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙

๕๗๘-๕๗๙/๕๐

๑๔๖. ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ....

๕๗๘-๕๗๙/๕๐

๑๔๗. ร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและการกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พ.ศ. ....

๕๘๑/๕๐

๑๔๘. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๙๑/๕๐

๑๔๙. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเกาะลันตา
อำเภอคลองท่อม อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง และอำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๙๕/๕๐

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

๖๐๕-๖๐๙/๕๐

๑๕๑. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร

๖๐๕-๖๐๙/๕๐

๑๕๒. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย ๖๐๕-๖๐๙/๕๐
การขายสินค้าหรือให้บริการอื่นตามมาตรา ๘๖/๕ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร
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121
Office of the Council of State

ลำดับ
ที่

กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๑๕๓. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยภาษีเงินได้

๖๐๕-๖๐๙/๕๐

๑๕๔. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยอากรแสตมป์

๖๐๕-๖๐๙/๕๐

๑๕๕. ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงบางฉบับทีไ่ ม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบนั (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

๖๑๖/๕๐

๑๕๖. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ....

๖๒๖/๕๐

๑๕๗. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บงั คับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลาการใช้บงั คับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึง่ ปี จำนวน ๘ ฉบับ)

๖๒๙/๕๐

๑๕๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ ๒๔ พ.ศ. ....

๖๓๒/๕๐

๑๕๙. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำคันฉู เป็นทางน้ำ
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๖๓๓/๕๐

๑๖๐. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานลำคันฉู เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๖๓๔/๕๐

๑๖๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ เป็นทางน้ำ
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๖๓๕/๕๐

๑๖๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองท่างิว้ เป็นทางน้ำ
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

๖๓๖/๕๐

๑๖๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบางไทร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และอำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๕๑/๕๐

๑๖๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเลิก
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ....

๖๖๑/๕๐

๑๖๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด ลักษณะของอาคารที่ขออนุญาตสร้าง
หรือดัดแปลงต่อเติมภายในระยะไม่เกินสิบห้าเมตรจากเขตทางหลวง พ.ศ. ....

๖๗๑/๕๐

๑๖๖. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรือนสามัญได้รบั เงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๗๔/๕๐
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ลำดับ
ที่

ระเบียบ
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

๑.

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าป่วยการ และ
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ ของคณะกรรมการตรวจสอบและสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๖๐๓/๕๐

๒.

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....

๑๘๔/๕๐

๓.

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๘๕/๕๐

๔.

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ....

๑๘๖/๕๐

๕.

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
ของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ....

๒๒๐/๕๐

๖.

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดตัง้ สำนักงานผูแ้ ทนการค้าไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ....

๔๗๕/๕๐

เสร็จที่
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ลำดับ
ที่

ประกาศ
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๑.

ร่างประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่

๘๖๑/๕๐

๒.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ งการลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..)

๖๖๙/๕๐

๓.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากร การลดและการเพิ่มอัตรา
อากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตัง้ องค์การการค้าโลก

๖๗๐/๕๐

๔.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากร และการลดอัตราอากร
ศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกช จัดตั้งองค์การการค้าโลก
สำหรับสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖๗๑/๕๐

๕.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากร
ศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน

๖๗๒/๕๐

๖.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากร
ศุลกากร สำหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน

๖๗๓/๕๐

๗.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากร
ศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน

๖๗๔/๕๐

๘.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากร
ศุลกากร สำหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา

๖๗๕/๕๐

๙.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของ
ที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์

๖๗๖/๕๐

๑๐.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของ
ที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

๖๗๗/๕๐

๑๑.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากร
ศุลกากร สำหรับของทีม่ ถี นิ่ กำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย

๖๗๘/๕๐

๑๒.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากร
ศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย

๖๗๙/๕๐

๑๓.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากร
ศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์

๖๘๐/๕๐

๑๔.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเว้นอากร การลดและการเพิม่ อัตราอากร
ศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๖๘๑/๔๙
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ลำดับ
ที่

ประกาศ
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๑๕.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร การลดและการเพิ่ม
อัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา

๖๘๒/๔๙

๑๖.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มี
ถิ่นกำเนิดจากสหภาพพม่า

๖๘๓/๔๙

๑๗.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากร
ศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

๖๘๔/๔๙

๑๘.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากร
ศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน

๖๘๕/๔๙

๑๙.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นจากบท
บังคับตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(ฉบับที่ ..)

๖๘๖/๔๙

๒๐.

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจำนอง
อสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในพืน้ ทีห่ า้ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๖๙๐/๔๙

๒๑.

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการโอนและการจำนอง
ห้องชุดตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

๖๙๑/๔๙

๒๒.

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภออ่าวลึก อำเภอ
เมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอเกาะลันตา และอำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ....

๔๗๙/๔๙

๒๓.

ร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่องหลักเกณฑ์และระยะเวลาการงดให้บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
พ.ศ. ....

๕๗๒/๕๐
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รายงานเรื่องพิจารณาเสร็จความเห็นทางกฎหมาย
ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๐
ลำดับ
ที่

ความเห็นทางกฎหมาย
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๑.

นายประชิน สหัสสพาศน์ ขอหารือวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง

๔๙๗/๒๕๔๙

๒.

ผูบ้ ญ
ั ชาการตำรวจภูธรภาค ๖ หารือการปฏิบตั ติ ามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง
(ในการที่ตำรวจภูธรภาค ๖ ไม่ได้มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่พันตำรวจเอก
สิรภพฯ ในระหว่างที่ถูกออกจากราชการไว้ก่อน ถือว่าเป็นการปฏิบัติตาม
คำพิพากษาศาลปกครอง หรือไม่ อย่างไร)

๔๙๘/๒๕๔๙

๓.

กรุงเทพมหานคร หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

๔๙๙/๒๕๔๙

๔.

กรมทางหลวงชนบท ขอหารือเรื่องการคืนที่ดินที่เวนคืนเพื่อมาก่อสร้างทาง
แต่ไม่ได้ใช้ก่อสร้างทางให้แก่เจ้าของที่ดินเดิม

๕๐๐/๒๕๔๙

๕.

กระทรวงพาณิชย์ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

๓๓๐/๒๕๔๙

๖.

นายทรงศักดิ์ จักรบุตร ขอหารือการออกโฉนดที่ดิน

๕๐๓/๒๕๔๙

๗.

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
๕๐๔/๒๕๔๙
อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่าน
น้ำไทยตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

๘.

กรมการปกครอง ขอหารือข้อกฎหมายกรณีกรุงเทพมหานครประกาศยกเลิก
ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร

๕๐๘/๒๕๔๙

๙.

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๓ ตามมาตรา ๓๗/๑)

๕๑๑/๒๕๔๙

๑๐.

กรมประมง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นอำนาจในการประกาศ
กำหนดประเภทที่จับสัตว์น้ำ

๕๑๒/๒๕๔๙

๑๑.

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอหารือเกี่ยวกับ
เครื่องหมายราชการของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
เครื่องแบบของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๕๑๖/๒๕๔๙
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ลำดับ
ที่

ความเห็นทางกฎหมาย
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๑๒.

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หารือโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย
๓ ตัว และ ๒ ตัว

๕๑๙/๒๕๔๙

๑๓.

กรมการขนส่งทางบก ขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายก
๕๒๑/๒๕๔๙
รัฐมนตรีวา่ ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑๔.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอหารือการเลื่อนและแต่งตั้ง
ผู้บริหารไม่สังกัดสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น

๕๓๓/๒๕๔๙

๑๕.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอหารือการออกโฉนดที่ดินโดย
การเดินสำรวจในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

๕๓๕/๒๕๔๙

๑๖.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอทบทวนผลการหารือ ๕๓๖/๒๕๔๙
กรณีการนำรายได้ส่งกระทรวงการคลัง

๑๗.

ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอหารือเรื่องการไม่มีการบังคับใช้ Zero hour rule
ในกฎหมายล้มละลาย

๑๘.

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราช ๕๓๘/๒๕๔๙
บัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๙.

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอหารือกรณีคุณสมบัติของคณบดีและหัวหน้าภาควิชา

๕๔๒/๒๕๔๙

๒๐.

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอหารือเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

๕๔๓/๒๕๔๙

๒๑.

กรมศุลกากร หารือปัญหาข้อกฎหมายการจัดเก็บอากรดังกล่าวจะต้องจัดเก็บ
เงินเพิ่มร้อยละหนึ่งต่อเดือนของค่าอากรที่ชำระ ในขณะนำออกจากคลังสินค้า
ทัณฑ์บนเพือ่ บริโภคภายในประเทศ ตามมาตรา ๑๑๒ จัตวา แห่งพระราช
บัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ หรือไม่

๕๕๐/๒๕๔๙

๒๒.

การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) สำหรับการจัดหาเงินกู้
เพือ่ ชำระค่าจัดซือ้ เครือ่ งบินโบอิง้ B๗๗๗ - ๒๐๐ ER จำนวน ๖ ลำ ของบริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน)

๕๕๖/๒๕๔๙

๒๓.

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกสลากแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว

๕๖๘-๕๖๙/
๒๕๔๙

๒๔.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอหารือโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย
๓ ตัว และ ๒ ตัว เพื่อนำรายได้คืนสู่สังคม

๕๖๘-๕๖๙/
๒๕๔๙

๕๓๗/๒๕๔๙
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ลำดับ
ที่

ความเห็นทางกฎหมาย
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๒๕.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอหารือเกี่ยวกับคำสั่งห้ามการ
โฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

๒๖.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอหารือเกีย่ วกับการสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ ๕๙๑/๒๕๔๙
Johnnie Walker Classic

๒๗.

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ขอความอนุเคราะห์ในการหารือเกี่ยวกับพระราช ๕๙๘/๒๕๔๙
บัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๘.

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย (บทเฉพาะกาล มาตรา ๕๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขัดหรือแย้งกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ และมีผลอย่างไร)

๒๙.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอหารือเกี่ยวกับประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ๖๐๑/๒๕๔๙
(กรณีนี้มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพชุดเดิม
ที่แต่งตั้งให้ นายโอภาส เพชรมุณี กรรมการบริหารกิจการองค์การ รักษาการ
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะมีผลบังคับต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดใหม่จะมีมติ
เปลีย่ นแปลงหรือไม่ อย่างไร)

๓๐.

กระทรวงมหาดไทย ขอหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
องค์กรศาสนาอิสลาม

๖๐๒/๒๕๔๙

๓๑.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ขอหารือตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (กรณีของนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์)

๖๐๔/๒๕๔๙

๓๒.

กระทรวงมหาดไทย หารือกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลจ้าว
พระพุทธศักราช ๒๔๖๓

๖๐๙/๒๕๔๙

๓๓.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หารือแนวทางปฏิบตั เิ รือ่ งการมอบอำนาจตาม
พระราชบัญญัตติ ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

๖๑๘/๒๕๔๙

๓๔.

นายอิสระ มีชาญ หารือแนวทางการตีความนโยบายกรมป่าไม้ (โรงงาน
บจก.สยาม คอมพาเนี่ยน)

๖๒๐/๒๕๔๙

๓๕.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หารือเกีย่ วกับเรือ่ ง
ผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง ๑. นายเตี้ย ม่วงพา ๒. นายสุรินทร์ โสธรบุญ
๓. ดร.วิโรจน์ ศรีโภคา

๖๒๑/๒๕๔๙
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เสร็จที่

๓๖.

กระทรวงการต่างประเทศ ขอหารือข้อกฎหมายเกีย่ วกับคำนิยาม “ค่าบริการด่วน ๖๒๒/๒๕๔๙
ในการตรวจลงตรา”

๓๗.

กรมทางหลวงชนบท ขอหารือเรื่องการนำพื้นทางเขตทางหลวงไปใช้ประโยชน์ ๖๒๔/๒๕๔๙
ในการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ

๓๘.

สำนักงาน ก.ค.ศ. หารือการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแม่ฮอ่ งสอน เขต ๑ ๖๓๖/๒๕๔๙

๓๙.

กระทรวงการคลัง ขอหารือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยหลักเกณฑ์ ๖๓๗/๒๕๔๙
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำร้อง
ขอให้กระทรวงการคลังเรียกค่าเสียหายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

๔๐.

ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ ขอหารือการวินิจฉัยการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา
ที่ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

๔๑.

สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้อหารือการยกเลิก ๖๔๘/๒๕๔๙
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท

๔๒.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หารือข้อกฎหมายเรื่อง การสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

๖๕๗/๒๕๔๙

๔๓.

กระทรวงกลาโหม ขอหารือประเด็นข้อกฎหมาย มาตรา ๔ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๖๕๘/๒๕๔๙

๔๔.

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือการรับชดใช้สงิ่ ของเพือ่ ทดแทนทรัพย์สนิ ของรัฐทีส่ ญ
ู หาย

๖๖๖/๒๕๔๙

๔๕.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอให้ทบทวนความเห็นเกี่ยวกับ
การออกคำสั่งห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

๖๙๓/๒๕๔๙

๔๖.

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ขอหารือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

๑/๒๕๕๐

๔๗.

กรมบัญชีกลาง หารือปัญหาข้อกฎหมาย การที่พระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาฯ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงการคลังได้บัญญัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนั้น ผู้รักษาการ
ตามกฎหมายมีอำนาจตีความบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเป็นผู้รักษาการนั้น
หรือไม่ เพียงใด

๒/๒๕๕๐

๖๔๐/๒๕๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ความเห็นทางกฎหมาย
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

๔๘.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายว่า
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายและมาตรการการส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศมาจัดการศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
มีสภาพเป็นกฎ และมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือไม่

๑๓/๒๕๕๐

๔๙.

สำนักทะเบียนกลาง หารือแนวทางปฏิบัติในการลงรายการชื่อบิดาและ
มารดาในสูติบัตร

๑๔/๒๕๕๐

๕๐.

สำนักเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรหารือ การแต่งตัง้ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

๑๙/๒๕๕๐

๕๑.

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ขอความอนุเคราะห์พิจารณา
ข้อกฎหมายและให้ความเห็นเรื่องที่วัดและที่ธรณีสงฆ์วัดหนองบัว

๒๐/๒๕๕๐

๕๒.

กรุงเทพมหานคร ขอหารือการแจ้งการประเมินและขอรับชำระหนี้ค่าภาษี
โรงเรือนและที่ดินในคดีล้มละลาย

๒๑/๒๕๕๐

๕๓.

ขอให้ทบทวนเรือ่ ง การคำนวณเงินเพิม่ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

๒๓/๒๕๕๐

๕๔.

นายสุทัศน์พงศ์ นาคเนียม ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความกฎหมาย

๒๔/๒๕๕๐

๕๕.

กรมที่ดิน ขอหารือโรงแรมภูเก็ตยอร์ชคลับ สร้างอาคารปิดกั้นทาง
สาธารณประโยชน์

๒๘/๒๕๕๐

๕๖.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอหารือกรณีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เกษียณอายุราชการ

๓๐/๒๕๕๐

๕๗.

สมาคมผูค้ า้ อัญมณีไทยและเครือ่ งประดับ ขอให้ทบทวนความเห็นทางกฎหมาย
เรือ่ ง การคำนวณเงินเพิม่ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

๓๑/๒๕๕๐

๕๘.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจการสืบสวน
ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิด
เกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

๓๒/๒๕๕๐

๕๙.

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอหารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย : ตามมาตรา ๑๙
และมาตรา ๗๒ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๓๓/๒๕๕๐

๖๐.

กรมการขนส่งทางอากาศ ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

๓๘/๒๕๕๐
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ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

๖๑.

กรมทางหลวง หารือขอบเขตกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
และสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗

๓๙/๒๕๕๐

๖๒.

กรมการค้าระหว่างประเทศ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๕๖ แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุม่ ตลาดและการอุดหนุนซึง่ สินค้าจากต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒

๔๐/๒๕๕๐

๖๓.

ธนาคารออมสิน หารือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบำเหน็จดำรงชีพของ
พนักงานธนาคารออมสิน

๔๘/๒๕๕๐

๖๔.

การประปาส่วนภูมิภาค หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่ง
อายัดของกรมสรรพากร

๔๙/๒๕๕๐

๖๕.

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ขอหารือกรณีผไู้ ด้รบั การสรรหา
เป็นประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชี
ผู้สมควรเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

๕๙/๒๕๕๐

๖๖.

กรุงเทพมหานคร ขอหารือเกี่ยวกับอำนาจการสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

๖๐/๒๕๕๐

๖๗.

กระทรวงการคลัง ขอหารือการตีความตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตเิ งินตรา
พ.ศ. ๒๕๐๑

๖๓/๒๕๕๐

๖๘.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)

๖๔/๒๕๕๐

๖๙.

กรมสรรพสามิต หารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙

๖๕/๒๕๕๐

๗๐.

ธนาคารออมสิน ขอหารือข้อกฎหมายกรณีใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

๖๘/๒๕๕๐

๗๑.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอหารือตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ. ๒๕๔๐

๖๙/๒๕๕๐

๗๒.

กระทรวงการคลัง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วย
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

๗๐/๒๕๕๐

๗๓.

สลค. หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศ
บางประเภท (ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรือ่ งและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘)

๗๕/๒๕๕๐

เสร็จที่
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๗๔.

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือแนวทาง
ปฏิบัติว่าในการดำเนินการทางวินัยตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ข้อ ๑๑ วรรคสอง ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทำการสอบสวน หากผู้ร้อง
อุทธรณ์วา่ คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้แจ้งให้ผถู้ กู กล่าวหา นำทนายมาร่วมด้วย
และขณะนั้นผู้ถูกกล่าวหามิได้มีการร้องขอนำทนายเข้ามาร่วมนั้น การให้
ถ้อยคำดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติวิธีการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ และมีผลทำให้การสอบสวน
ทางวินัยดังกล่าวเสียไปอย่างไรบ้างหรือไม่

๗๖/๒๕๕๐

๗๕.

กระทรวงมหาดไทย หารือการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น และการปฏิบัติตามสัญญาสัมปทาน
เก็บรังนกอีแอ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร

๗๘/๒๕๕๐

๗๖.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หารือคำสัง่ สำนักนายกรัฐมนตรี เรือ่ งมอบหมาย
ให้ทำหน้าทีผ่ อู้ ำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบตั แิ ห่งชาติ

๘๑/๒๕๕๐

๗๗.

กรมบัญชีกลาง หารือข้อกฎหมายจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้างต้น การที่
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๖ ได้กำหนดให้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผูส้ ำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ ทนพระองค์ และพระราช
อาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการรักษาความปลอดภัย
สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ แ ทนพระองค์ และพระราชอาคั น ตุ ก ะ
พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น ถือว่า ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติโดย
มิต้องตราเป็นพระราชบัญญัติอีกใช่หรือไม่ อย่างไร

๘๒/๒๕๕๐

๗๘.

สำนักงานเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ขอหารือแนวทางปฏิบัติหลังจากศาล
ปกครองชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง กรณีเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีจดั
ซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ใช้เป็นสถานทีก่ ำจัดขยะ

๘๔/๒๕๕๐

๗๙.

กรมชลประทาน ขอหารือกรณีการดำเนินการประกาศทางน้ำชลประทาน
ตามมาตรา ๕ และร่างกฎกระทรวงกำหนดทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธศักราช ๒๔๘๕

๘๖/๒๕๕๐

๘๐.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอหารือการถอนฟ้องคดี

๘๗/๒๕๕๐
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๘๑.

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอหารือการรับเงินประจำตำแหน่ง
ผู้บริหาร (รองอธิการบดีที่ได้รับแต่งตั้ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม (ตามมาตรา ๖๑) ถือว่าเป็นตำแหน่งผู้รักษาราชการ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม หรือไม่)

๘๙/๒๕๕๐

๘๒.

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น หารือกรณีเทศบาลจะให้เอกชนจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ในทางหลวงหรือที่สาธารณะ

๙๐/๒๕๕๐

๘๓.

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร หารือข้อกฎหมาย กรณีการ
ระงับสัญญาณโทรศัพท์ของผู้ให้บริการตามมาตรการการควบคุมสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อระงับเหตุการณ์รุนแรง ตามพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

๘๔.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอหารือเกี่ยวกับ
๙๖-๙๗/๒๕๕๐
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การจัดระเบียบ
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน

๘๕.

กรมบัญชีกลาง หารือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมมาตรา ๙

๙๙/๒๕๕๐

๘๖.

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หารือปัญหาข้อกฎหมายการจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

๑๐๒/๒๕๕๐

๘๗.

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอหารือเกีย่ วกับการดำเนินการวิทยุชมุ ชน

๑๐๘/๒๕๕๐

๘๘.

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ขอหารือการอนุญาตนำเข้าเครื่องเอกซเรย์

๑๐๗/๒๕๕๐

๘๙.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือการดำรงตำแหน่งทางบริหาร
ของผู้ได้รับการขยายเวลาราชการ

๑๑๑/๒๕๕๐

๙๐.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หารือการดำรง
ตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน

๑๑๒/๒๕๕๐

๙๑.

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอหารือการมอบให้กรมประชาสัมพันธ์
ดำเนินบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบ ยู เอช เอฟ

๑๑๖/๒๕๕๐

๙๒.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอหารือการเข้าถือหุ้นหรือร่วมลงทุนในบริษัท
ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยไทย

๑๒๓/๒๕๕๐

๙๓.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หารือปัญหาข้อกฎหมาย กรณี
พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ร้องเรียนขอความเป็นธรรม

๑๒๕/๒๕๕๐

เสร็จที่

๙๖-๙๗/๒๕๕๐
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๙๔.

กรมทรัพยากรธรณี ขอหารือการเรียกค่าสินไหมทดแทนคืนจากหน่วยงานของรัฐ ๑๒๖/๒๕๕๐
(กรณีการขอรับเงินคืนของนายเจริญ บุตรเมือง)

๙๕.

กรมทางหลวงชนบท ขอหารือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ เมื่อกรมทางหลวง
ชนบทได้ถ่ายโอนถนนสายดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
แผนการกระจายอำนาจฯ แล้ว หากจำเลย (จังหวัดนครปฐม) แพ้คดี ค่าเสียหาย
ที่ต้องชดใช้ให้กับโจทก์หรือการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล
ต้องตกอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับโอน หรือ
จังหวัดนครปฐมจำเลยในคดี หรือกรมทางหลวงชนบทผู้โอน

๑๒๗/๒๕๕๐

๙๖.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หารือประเด็นข้อกฎหมายเกีย่ วกับการมอบอำนาจ

๑๒๙/๒๕๕๐

๙๗.

น.ช. เฉลิมชัย ธนะสมบัติ ขอให้ตีความกฎหมาย (๑. กรณีรัฐมนตรีฯ ออกกฎ ๑๓๒/๒๕๕๐
กระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์
๒๔๗๙ ข้อ ๔๖ เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่
และข้อ ๔๖ นี้ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ๒๔๗๙ มาตรา ๓๒
(๕) หรือไม่)

๙๘.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง หารือความผิดการเบิกค่าเช่าบ้าน

๙๙.

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกีย่ วกับ ๑๓๕/๒๕๕๐
การทำสัญญาให้เอกชนเข้าดำเนินงานในกิจการของ บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน)

๑๐๐.

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับองค์
ประกอบสภามหาวิทยาลัยนครพนมตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๓๗/๒๕๕๐

๑๐๑.

กรมป่าไม้ ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๑๓๙/๒๕๕๐

๑๐๒.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอหารือข้อกฎหมายกรณีการรับรองรายงาน
การประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์

๑๔๐/๒๕๕๐

๑๐๓.

กรมปศุสัตว์ ขอหารือข้อกฎมาย ๑. การเรียกให้ นายวิทยา สมุทรสิงห์ ชดใช้ ๑๔๖/๒๕๕๐
เงินเดือนทีร่ บั ไปโดยไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะรับได้ตามกฎหมายจำนวน ๓๖,๙๕๖.๑๓ บาท นัน้
กรมปศุสตั ว์ตอ้ งปฏิบตั ติ ามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
หรือความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด
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๑๐๔.

บมจ.ทีโอที ขอหารือปัญหากฎหมาย (สัญญาระหว่าง บมจ.ทีโอที กับ เอกชน ๑๔๙/๒๕๕๐
ผูร้ ว่ มการงาน ทีไ่ ด้ทำกันไว้กอ่ นทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ จะมีผลใช้บังคับ ยังคงต้องมีผลผูกพันระหว่างกันจนกว่าสัญญา
จะสิ้นสุดตามพระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๖ วรรคสาม
ใช่หรือไม่)

๑๐๕.

กรมราชทัณฑ์ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับพนักงานราชการซึ่งปฏิบัติ
งานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๕๔/๒๕๕๐

๑๐๖.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย ๑. กรณี
การเลือกกรรมการในคณะกรรมการยุติข้อพิพาทฝ่ายสภาจำนวน ๗ คน ตาม
ความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้ระบุไว้
ข้างต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๘ ประกอบกับ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๘ หรือไม่ อย่างไร

๑๕๕/๒๕๕๐

๑๐๗.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการ
ตามโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๕๖/๒๕๕๐

๑๐๘.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง หารือกรณีปัญหาอำนาจในการ
ดูแลรักษาทางน้ำในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑. สำนักงานก่อสร้าง ๙ (โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ)ฯ
กรมชลประทานจะรื้อถอนทุบสะพานคอนกรีตสำหรับคนเดินและท่อประปา
ซึง่ เป็นสิง่ ปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยกรมชลประทานไม่ต้อง
จ่ายค่าชดเชยให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลงได้หรือไม่)

๑๕๗/๒๕๕๐

๑๐๙.

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หารือวาระการดำรงตำแหน่ง
ของกรรมการผู้แทนโรงงานในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

๑๕๙/๒๕๕๐

๑๑๐.

กรมควบคุมมลพิษ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๗๓/๒๕๕๐

๑๑๑.

ห้างหุน้ ส่วนจำกัด เอส.เค.โยธาการ โดยนายกังวาล ตันตินานนท์ ผู้เป็นหุ้นส่วน ๑๗๔/๒๕๕๐
ผู้จัดการ ขอความกรุณาตีความมติคณะรัฐมนตรีที่สั่งการให้ส่วนราชการจ่าย
เงินให้ผู้รับจ้าง

๑๑๒.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๗๗/๒๕๕๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๑๑๓.

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราช
บัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

๑๘๐/๒๕๕๐

๑๑๔.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรง
ตำแหน่งบริหาร (๑) สถาบันจะแต่งตั้งพนักงานสถาบันระบบใหม่ที่มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญญัติสถาบัน พ.ศ. ๒๕๐๙ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ดำรงตำแหน่งบริหารได้หรือไม่ และมีสทิ ธิได้รบั เงินประจำ
ตำแหน่งหรือไม่

๑๘๑/๒๕๕๐

๑๑๕.

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอหารือการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
และระยะเวลาในการต่อเวลาราชการ

๑๘๒/๒๕๕๐

๑๑๖.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ ขอหารือ กรณีการโอนทรัพย์สนิ ตามพระราช
บัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปเป็น
ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๒๓

๑๘๗/๒๕๕๐

๑๑๗.

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอหารือเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งรองคณบดี

๑๘๘/๒๕๕๐

๑๑๘.

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ในการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

๑๘๙/๒๕๕๐

๑๑๙.

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หารือเรื่องการประเมินภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน (องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก กรณีของบริษัทกอล์ฟลิงค์ จำกัด)

๑๙๓/๒๕๕๐

๑๒๐.

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอหารือการใช้อำนาจทางกฎหมายกรณีคน
ต่างด้าวถูกเพิกถอนสิทธิการให้อยู่ในราชอาณาจักร

๑๙๖/๒๕๕๐

๑๒๑.

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอหารือ
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๐๔/๒๕๕๐

๑๒๒.

ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการลงรายการชื่อบิดาและมารดาในสูติบัตร

๒๐๙/๒๕๕๐

๑๒๓.

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ขอหารือการเพิกถอนระเบียบ
ตามคำพิพากษา ๑. คณะกรรมการจะต้องดำเนินการออกระเบียบยกเลิก
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อให้
เป็นไปตามคำพิพากษาหรือไม่ อย่างไร

๒๑๒/๒๕๕๐

๑๒๔.

กองทัพอากาศ หารือแนวทางการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ วิธปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (นาวาอากาศโท ธนาธิป ศุภประดิษฐ์)

๒๑๓/๒๕๕๐
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๑๒๕. กระทรวงกลาโหม ขอหารือเกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

๒๑๔/๒๕๕๐

๑๒๖.

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอหารือแนวทางการพิจารณาอุทธรณ์ผลการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ผูเ้ กีย่ วข้องซึ่งการรถไฟฯ มีคำสั่งให้ชดใช้
ค่าเสียหาย จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานและผู้ทำคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง มาตรา ๔๔ เป็นการถูกต้องหรือไม่)

๒๑๕/๒๕๕๐

๑๒๗.

กรมราชทัณฑ์ หารือการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ๒๑๙/๒๕๕๐

๑๒๘. กรุงเทพมหานคร ขอหารือเรือ่ งสถานะของบริษทั กรุงเทพธนาคม จำกัด และ
การดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

๒๒๒/๒๕๕๐

๑๒๙. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือแนวทางปฏิบัติกรณีแนวเขตขององค์กร ๒๒๓/๒๕๕๐
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๓๐.

กรุงเทพมหานคร หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

๒๒๖/๒๕๕๐

๑๓๑.

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หารือแนวทางการลงทุน
โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๒๒๘/๒๕๕๐

๑๓๒.

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอหารือการใช้อำนาจทางกฎหมายกรณีคน
ต่างด้าวถูกเพิกถอนสิทธิการให้อยู่ในราชอาณาจักร

๒๒๙/๒๕๕๐

๑๓๓. สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หารือการสรรหา
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) แทนผู้ที่ขอลาออก

๒๓๐/๒๕๕๐

๑๓๔. การรถไฟแห่งประเทศไทย หารือเกี่ยวกับการต่อสัญญาเช่าที่ดินบริเวณ
สามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน

๒๓๒/๒๕๕๐

๑๓๕. การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอหารือกรณีการให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
บริเวณสามเหลีย่ มย่านพหลโยธิน (การรถไฟฯ จะไม่เจรจาต่อรองผลประโยชน์
ตอบแทนกับบริษัท เซ็นทรัลฯ โดยนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ออก
ประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐตาม
ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังกล่าว
จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพียงใด และ/หรือจะเกิดผลเสียหายอย่างไร หรือไม่)

๒๓๒-๒๓๓/
๒๕๕๐

๑๓๖.

กระทรวงศึกษาธิการ ขอหารือเกีย่ วกับสถานภาพของบุคคล นายทัศนา ประสานตรี ๒๓๗/๒๕๕๐
และนายอรรถ นันทจักร์ ว่ามีคุณสมบัติเป็นกรรมการสภาฯ โดยตำแหน่งตาม
บทเฉพาะกาลมาตราดังกล่าวหรือไม่
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๑๓๗. บมจ.ทีโอที ขอหารือปัญหากฎหมาย (พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่ง
๒๓๘/๒๕๕๐
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ ไม่มีผลใช้บังคับแล้ว โดยอำนาจสิทธิต่อบุคคล
หรือสิทธิตอ่ บุคคลได้โอนมาให้ บมจ.ทีโอที ตามมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของ บมจ.ทีโอที เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่
๑๓๘. องค์การสวนสัตว์ ขอหารือการดำรงตำแหน่งกรรมการองค์การสวนสัตว์
๒๔๑/๒๕๕๐
๑. นายโสภณ ดำนุ้ย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยระบุชื่อ เนื่องจาก
นายโสภณ ดำนุย้ เป็นผูม้ คี วามเหมาะสม ความรู้ ความเชีย่ วชาญประสบการณ์
ในเรื่องสัตว์ปา่ และกิจการสวนสัตว์ เมือ่ นายโสภณ ดำนุย้ พ้นจากการเป็น
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ตามสัญญาจ้าง (นายโสภณ ดำนุ้ย ปัจจุบันอายุ
๕๖ ปี) ยังคงเป็นกรรมการไปจนกว่าจะหมดวาระตามแนวทางวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวความเห็นขององค์การถูกต้องหรือไม่
๑๓๙. กระทรวงกลาโหม หารือ บริษัท ชันเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
ขออนุญาตนำเข้ายานยนต์ล้อ และสายพานหุ้มเกราะ

๒๔๒/๒๕๕๐

๑๔๐.

วิทยาลัยเทคนิคสิชล หารือข้อกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติล้างมลทิน มีผลครอบคลุม ต่อกรณีของข้าพเจ้าด้วยเป็นการ
ถูกต้องหรือไม่ (กรณีว่าที่ ร.ต. สุนทร รอบคอบ)

๒๔๓/๒๕๕๐

๑๔๑.

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ
ตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง

๒๔๕/๒๕๕๐

๑๔๒.

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย สำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะบังคับให้บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ผู้เข้า
ร่วมงานปฏิบัติตามสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ระบบ
ยู เอช เอฟ ฉบับลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเมือ่ วันที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โดยทันทีได้หรือไม่ หรือต้องรอให้ศาลปกครองสูงสุด
มีคำพิพากษาในคดีนี้เป็นที่สุด ตามนัยมาตรา ๗๐ วรรคสอง แห่งพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๔๖/๒๕๕๐

๑๔๓. กรมที่ดิน หารือการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
“ป่าแควระบมและป่าสียัด”

๒๕๑/๒๕๕๐

๑๔๔. กรุงเทพมหานคร ขอหารือการบังคับคดีอาคารราย นางมณีรัตน์ รักษาพล

๒๕๒/๒๕๕๐
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๑๔๕. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอหารือการโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินให้แก่นางสุทิน บุพโก

๒๕๓/๒๕๕๐

๑๔๖.

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอหารือแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๔๐
ของนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

๒๕๔/๒๕๕๐

๑๔๗. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หารือเรื่องการผนวกพื้นที่ป่าถาวร
ป่าเขาพระฤาษี - บ่อแร่ (หมายเลข ๖๗) เป็นเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ทุง่ ใหญ่นเรศวร

๒๖๓/๒๕๕๐

๑๔๘. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือการอายัดทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันสัญญา

๒๖๕/๒๕๕๐

๑๔๙. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอหารือแนวทางปฏิบตั กิ ารจ่ายเงินค่าจ้างกรณี
สัญญาเดิมสิน้ สุด (๑. ในระหว่างทีไ่ ม่มสี ญ
ั ญาต่อกันนี้ องค์การจะจัดทำสัญญา
ให้มีผลย้อนไปตั้งแต่วันที่สัญญาเดิมสิ้นสุดลงได้หรือไม่ และจะต้องได้รับ
อนุมัติจากหน่วยงานใดหรือไม่)

๒๖๖/๒๕๕๐

๑๕๐.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๑ ขอหารือการออกแนวทางการย้าย ๒๗๓/๒๕๕๐
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๕๑.

กรมทางหลวงชนบท ขอหารือการบังคับใช้มาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๗๕/๒๕๕๐

๑๕๒. กรมปศุสัตว์ ขอหารือการจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

๒๗๗/๒๕๕๐

๑๕๓. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบบริหารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

๒๗๙/๒๕๕๐

๑๕๔. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หารือเรื่องการออกประกาศการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย

๒๘๕/๒๕๕๐

๑๕๕. กรมปศุสัตว์ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอ
และตำแหน่งปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร

๒๘๖/๒๕๕๐

๑๕๖.

๒๘๗/๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หารือสถานภาพการเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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๑๕๗. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกทา ขอหารือในข้อกฎหมาย เกี่ยวกับ
๒๙๐/๒๕๕๐
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่วนที่ ๓ อำนาจหน้าทีข่ ององค์การ
บริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๗ (๕) ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกทาจะ
ดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นได้หรือไม่
๑๕๘. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ขอหารือปัญหากฎหมาย (สัญญา ๒๙๑/๒๕๕๐
อนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Cellular Mobile Telephone) กับบริษทั
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด (มหาชน) (AIS))
๑๕๙. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ขอหารือปัญหากฎหมาย (สัญญา ๒๙๒/๒๕๕๐
ให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา่ กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (TAC))
๑๖๐.

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ขอหารือปัญหากฎหมาย
(สัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN
๑๘๐๐ กับบริษัท WCS)

๒๙๓/๒๕๕๐

๑๖๑.

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ขอหารือปัญหากฎหมาย
(สัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN
๑๘๐๐ กับบริษัท DPC)

๒๙๔/๒๕๕๐

๑๖๒.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หารือเรื่องการจัดทำบัญชี รายชื่อบริษัท
นำเที่ยวคู่ค้าไทย - จีน

๒๙๕/๒๕๕๐

๑๖๓.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หารือเกี่ยวกับวิทยาเขตนครพนม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

๒๙๖/๒๕๕๐

๑๖๔.

ส.ป.น.ขอหารือปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ
ยู เอช เอฟ

๓๐๔/๒๕๕๐

๑๖๕.

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ขอหารือแนวทางการปฏิบัติการ
ประทับตราเทปและวัสดุโทรทัศน์

๓๐๖/๒๕๕๐

๑๖๖.

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย
๓๐๘/๒๕๕๐
(เรือ่ ง การจ่ายเงินบำเหน็จเพิม่ เติมให้ผทู้ พี่ น้ จากการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จฯ)

๑๖๗.

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
ขอหารือข้อกฎหมายว่าด้วยชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
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๑๖๘.

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๖๙.

กรมคุมประพฤติ ขอหารือเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องเงินคืนจากหน่วยงาน ๓๒๕/๒๕๕๐
ของ (๑. รัฐบันทึกการให้ถ้อยคำดังกล่าวของนายสมบูรณ์ฯ เป็นการแสดง
ความประสงค์ที่จะใช้สิทธิเรียกร้องให้กรมคุมประพฤติชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่)

๑๗๐.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น

๓๒๖/๒๕๕๐

๑๗๑.

กรมบัญชีกลาง หารือการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓๓๓/๒๕๕๐

๑๗๒.

ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

๓๓๔/๒๕๕๐

๑๗๓. สำนักงานเทศบาลตำบลต้นเปา ขอหารือการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำ
ละเมิดชดใช้เงิน

๓๓๕/๒๕๕๐

๑๗๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอหารือการใช้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร เพื่อดำเนินการตามโครงการแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรที่
ไม่ได้รับต้นยางชำถุงตามโครงการยาง ๑ ล้านไร่

๓๔๔/๒๕๕๐

เสร็จที่
๓๒๒/๒๕๕๐

๑๗๕. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการดำเนินการปรับเพิม่ ๓๔๗/๒๕๕๐
อัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
๑๗๖.

กรมการศาสนา ขอหารือการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการการรับจัด
บริการขนส่งในกิจการฮัจย์

๓๕๐/๒๕๕๐

๑๗๗. นายวรเชษฐ์ สิมมามัธ ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินเพิ่ม
จากเงินบำนาญ

๓๕๑/๒๕๕๐

๑๗๘. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หารือการกำหนดกลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มงานด้านวิชาการไว้ในกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ

๓๖๑/๒๕๕๐
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๑๗๙. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ขอหารือว่า นายจำรูญ พรมสุวรรณ ๓๖๖/๒๕๕๐
เป็นคู่กรณีตามมาตรา ๑๓ หรือมีพฤติกรรมที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การ
พิจารณาทางปกครองสำนวนวินัยของนายสุรศักดิ์ แสงสว่าง ไม่เป็นกลางตาม
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ตามคำคัดค้านของนายสุรศักดิ์ฯ หรือไม่ และหากนายจำรูญฯ เป็นคู่กรณี
หรือมีพฤติกรรมที่มีสภาพร้ายแรงอั น อาจไม่ เ ป็ น กลางตามคำคั ด ค้ า น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจะดำเนินการอย่างไร
๑๘๐.

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หารือ การกำหนดเบีย้ ประชุมและผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

๑๘๑.

กระทรวงกลาโหม หารือแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ๓๗๔/๒๕๕๐

๑๘๒. การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอหารือข้อกฎหมายกรณีการประปานครหลวง
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.
๒๕๑๐ เพื่อไม่ทำสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟฯ และไม่จ่ายค่าทดแทน

๓๗๐/๒๕๕๐

๓๗๗/๒๕๕๐

๑๘๓. นายสมพงษ์ อินนา ขอหารือข้อกฎหมายมาตรา ๔๕ (๗) ตามพระราชบัญญัติ ๓๘๖/๒๕๕๐
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๘๔. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ตำแหน่ง ๓๙๘/๒๕๕๐
ศาสตราจารย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
๑๘๕. สำนักงานสถิติแห่งชาติ หารือปัญหาข้อกฎหมาย (ปัญหาการแต่งตั้งผู้รับจ้าง ๓๙๙/๒๕๕๐
เหมาดำเนินงานเป็น “พนักงาน” ตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตสิ ถิติ
พ.ศ. ๒๕๐๘)
กระทรวงแรงงาน หารือปัญหาข้อกฎหมาย (ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวง
แรงงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ แล้ว นายจารุพงศ์ฯ มีอำนาจ
เรียกประชุมคณะกรรมการประกันสังคม เมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑ และมีอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ หากไม่มีอำนาจผลการประชุมของ
คณะกรรมการประกันสังคม และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ จะมี
ผลตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร)

๔๐๕/๒๕๕๐

๑๘๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอหารือแนวทางในการปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๙ และมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
กรณีการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล

๔๑๒/๒๕๕๐

๑๘๖.
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๑๘๘. ขอความเห็นชอบอนุสัญญาว่าด้วยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่ง
เอเซียแปซิฟิก

๔๑๙-๔๒๐/
๒๕๕๐

๑๘๙. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอหารือเรื่องอำนาจผู้อำนวยการองค์การขนส่ง ๔๒๒/๒๕๕๐
มวลชนกรุงเทพ
๑๙๐.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอหารือว่า คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ๒๖๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ให้ย้ายนางสาวสุภาพร โทนสุวรรณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๗ ว
ไปดำรงตำแหน่งเลขที่ ๓๕๙ เป็นคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่

๔๒๘/๒๕๕๐

๑๙๑.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หารือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
มหาวิทยาลัยมีอำนาจยึดอายัดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา บำนาญ บำเหน็จ
เงินสะสมสมทบ ของเจ้าหน้าที่ซงึ่ เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
หรือเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับ อันเนื่องมาแต่ความตาย
ของบุคคลอื่น หรือหุ้น และเงินปันผลที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทัง้ อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิเรียกร้องอืน่ ๆ ของเจ้าหน้าที่
ผู้กระทำละเมิดนั้นได้หรือไม่

๔๔๓/๒๕๕๐

๑๙๒. สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเชียงคำ หารือการก่อสร้างอาคาร ของ
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

๔๔๔/๒๕๕๐

๑๙๓. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หารือการดำรงตำแหน่งบริหารของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน
ที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

๔๔๘/๒๕๕๐

๑๙๔. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอ ๔๕๓/๒๕๕๐
ความอนุเคราะห์หารือการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๙๕. กรมป่าไม้ ขอหารือข้อกฎหมายเกีย่ วกับพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง

๔๖๐/๒๕๕๐

๑๙๖.

๔๖๑/๒๕๕๐

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอหารือกรณีการมอบอำนาจ
ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเปรียบเทียบปรับผูก้ ระทำความผิดตามพระราชบัญญัตแิ ร่
พ.ศ. ๒๕๑๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๑๙๗. การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดของสัญญาโครงการ
ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสาร
อากาศยานในเมือง

๔๖๓/๒๕๕๐

๑๙๘. บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด หารือ สอบถามปัญหา
เกี่ยวกับอาคารชุด

๔๗๑/๒๕๕๐

๑๙๙. กรมทางหลวง ขอหารือการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (สัญญาสัมปทาน
ทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต ตอน
ดินแดง - ดอนเมือง กับ บริษัท ดอนเมืองโทลล์เวย์ จำกัด (ต่อมาได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน))

๔๗๖/๒๕๕๐

๒๐๐.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอคำวินิจฉัยการจ่ายเบี้ยประชุม
ให้คณะกรรมการ

๔๘๓/๒๕๕๐

๒๐๑.

ขอหารือกรณีการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
เกินกว่า ๕๐ ไร่ ควรใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ทเี่ หมาะสมใดเป็นแนวทางในการอนุญาต

๔๘๖/๒๕๕๐

๒๐๒.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หารือการจัดตั้งบริษัท ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๔๘๗/๒๕๕๐

๒๐๓.

ส.อ. สุรศักดิ์ ไชยเตกุล หารือขอตีความผนวก กฯ ตามมติ กขท. ครัง้ ที่ ๖/๔๕ ๔๘๘/๒๕๕๐
เปลี่ยนจากรับบำเหน็จเป็นรับบำนาญปกติ

๒๐๔.

ศาลากลางจังหวัดระนอง ขอหารือ ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดระนอง

๔๙๘/๒๕๕๐

๒๐๕.

กรุงเทพมหานคร ขอหารือปัญหาการจัดทำสวนสาธารณะและอนุรักษ์โบราณ
สถานบริเวณป้อมมหากาฬ

๔๙๙/๒๕๕๐

๒๐๖.

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ขอหารือ กรณีการแสดงตราบน
ปกเทป หรือวัสดุโทรทัศน์ทขี่ ออัดหรือบันทึกสำเนาเพิม่

๕๐๑/๒๕๕๐

๒๐๗.

ขอทบทวนปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๑๑๒ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

๕๐๙/๒๕๕๐

๒๐๘.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี
(นายสุพล เกตุประยูร)

๕๑๐/๒๕๕๐
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๒๐๙.

หารือการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ๑. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วยหรือไม่

๕๑๓/๒๕๕๐

๒๑๐.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอหารือกรณีเอกชนเข้าร่วมเดินรถกับองค์การ

๕๑๔-๕๑๕/
๒๕๕๐

๒๑๑.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอหารือการทำสัญญาเดินรถตู้ปรับอากาศ
ใช้ก๊าซเอ็นจีวี

๕๑๔-๕๑๕/
๒๕๕๐

๒๑๒.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอหารือข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลื่อนบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการใช้และเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งฉบับ ตามที่
บริษทั ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร้องขอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มีอำนาจกระทำได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร

๕๑๖/๒๕๕๐

๒๑๓.

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอหารือเรื่อง การดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๓๕

๕๑๙/๒๕๕๐

๒๑๔.

องค์การสวนยาง ขอความอนุเคราะห์หารือข้อกฎหมาย ๑. มติคณะรัฐมนตรี
อนุมัติให้องค์การสวนยางได้รับการจำหน่ายหนี้สูญของลูกหนี้กรณีต้นยางตาย
เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๒๙๘,๓๕๓.๒๓ บาท โดยหักจากเงินต้นที่ค้างชำระ
ซึ่งองค์การสวนยางจะต้องนำไปตัดหนี้ให้กับลูกหนี้แต่ละราย

๕๒๑/๒๕๕๐

เสร็จที่

๒๑๕. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น หารือการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ชำระเงินค่า
สินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๕๒๒/๒๕๕๐

๒๑๖.

กระทรวงมหาดไทย หารือการออกคำสั่งให้ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ของเทศบาลนครสมุทรปราการ

๕๒๓/๒๕๕๐

๒๑๗.

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอหารือข้อกฎหมายเรื่องการเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการลงทุนของภาคเอกชนเพือ่ ดำเนินการขนส่งสินค้าทางรถไฟ

๕๒๔/๒๕๕๐

๒๑๘. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอหารือการแต่งตัง้ พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหาร

๕๔๐/๒๕๕๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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เสร็จที่

๒๑๙. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) ขอหารือเกี่ยวกับอำนาจตามกฎหมาย
ของ บสท.ในการให้ความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร
ที่ชำระหนี้แทนเกษตรกร

๕๔๑/๒๕๕๐

๒๒๐.

กระทรวงอุตสาหกรรม หารือ องค์ประชุมของคณะกรรมการตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. ๒๕๐๔

๕๔๗/๒๕๕๐

๒๒๑.

หารือปัญหาข้อกฎหมายเกีย่ วกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)

๕๔๘/๒๕๕๐

๒๒๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ หารือเกีย่ วกับการจ้างทนายความว่าต่างหรือแก้
คดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕๔๙/๒๕๕๐

๒๒๓. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หารือเรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าการ ททท.
ในการเจรจาทำความตกลงตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

๕๕๐/๒๕๕๐

๒๒๔. หารือกรณีร้องเรียนการขุดถนนนายช้อย - นายชั้น ขุนอินทร์

๕๕๒/๒๕๕๐

๒๒๕. ขอความอนุเคราะห์หารือปัญหาข้อกฎหมาย

๕๕๖/๒๕๕๐

๒๒๖.

๕๕๗/๒๕๕๐

กระทรวงการคลัง ขอหารือข้อกฎหมายกรณีการเพิ่มทุนของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย

๕๕๙/๒๕๕๐
๒๒๗. กรมควบคุมมลพิษ ขอหารือเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยการคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
แทนคณะกรรมการควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๗ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๒๘. แพทยสภา ขอความเห็นเกีย่ วกับการตีความในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการ ๕๖๐/๒๕๕๐
พิจารณาเกีย่ วกับคดีดา้ นจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘
๒๒๙. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอหารือการปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๕๖๕/๒๕๕๐

๒๓๐.

ขอให้ตีความกฎหมาย (นางนันทิยา เกล็ดประทุม)

๕๖๗/๒๕๕๐

๒๓๑.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ขอหารือข้อกฎหมาย เกีย่ วกับการดำเนินการ ๕๖๙/๒๕๕๐
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔

๒๓๒. ขอหารือปัญหากฎหมาย (กรณีสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการ ๕๗๓/๒๕๕๐
โทรศัพท์ระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (บริษทั ทีโอที จำกัด (มหาชน))
กับบริษทั ซีพเี ทเลคอมมิวนิเคชัน่ จำกัด (บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน))
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เสร็จที่

๒๓๓. ขอหารือปัญหากฎหมาย (กรณีสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการ ๕๗๔/๒๕๕๐
โทรศัพท์ระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (บริษทั ทีโอที จำกัด (มหาชน))
กับบริษทั ซีพเี ทเลคอมมิวนิเคชัน่ จำกัด (บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน))
๒๓๔. บริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอหารือปัญหากฎหมาย ๑) สัญญา
ทำการตลาดระหว่าง การสื่อสารแห่งประเทศไทยกับ บริษัท ตะวันโมบาย
เทเลคอม จำกัด ตามสัญญาทำการตลาดฯ ฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๓๙
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐

๕๗๗/๒๕๕๐

๒๓๕. สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน หารือเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิก
สภาเทศบาล ๑. วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกเทศบาลเมืองหัวหิน
จำนวน ๒ คนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
จากการเลือกตั้งในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๗ นั้น จะเริ่มต้นเมื่อใดและสิ้นสุด
ลงเมื่อใด

๕๘๔/๒๕๕๐

๒๓๖.

๕๘๕/๒๕๕๐

ทีท่ ำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาน ขอหารือการสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๖ (๙)

๒๓๗. กรมศุลกากร ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายการผ่อนผันถอดแยกและการต่ออายุ ๕๘๖/๒๕๕๐
การผ่อนผันถอดแยกส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์
๒๓๘. กรุงเทพมหานคร ขอหารือ กรณีข้าราชการกรุงเทพมหานครพ้นสภาพ
จากการเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๕๙๐/๒๕๕๐

๒๓๙. นายสมจิต กลมปลื้ม ขอเรียนหารือ

๕๙๗/๒๕๕๐

๒๔๐.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอหารือฐานะของสำนักงาน
ตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

๕๙๘/๒๕๕๐

๒๔๑.

การดำเนินการตามมาตรา ๑๙๐ ของร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐

๖๑๗/๒๕๕๐

๒๔๒. กรมศุลกากร หารือปัญหาข้อกฎหมาย คดีรายดังกล่าวเงินที่ได้จากการปฏิบัติ
ตามสัญญาประกันของนายประกันที่ได้ชดใช้เงินจำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตามมูลค่าเรือของกลางที่ศาลสั่งริบถือว่าเป็นค่าขายของกลางตามที่กฎหมาย
กำหนดหรือไม่ และจะมีผลให้ผแู้ จ้งความนำจับและผูจ้ บั กุมมีสทิ ธิในการขอรับ
เงินสินบนรางวัลจากเงินส่วนนี้ได้หรือไม่ อย่างไร

๖๒๑/๒๕๕๐

๒๔๓. สำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ ขอให้พจิ ารณาสถานะขององค์การมหาชนตาม
พระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนีส้ าธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘

๖๒๓/๒๕๕๐
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๒๔๔. สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หารือการสรรหากรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

๖๓๐/๒๕๕๐

๒๔๕. ขอหารือคุณสมบัติของอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

๖๓๑/๒๕๕๐

๒๔๖.

กระทรวงการต่างประเทศ ขอทราบความเห็นเกีย่ วกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น

๖๔๒/๒๕๕๐

๒๔๗. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย หารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๖๔๓/๒๕๕๐

๒๔๘. กรมบัญชีกลาง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเรือ่ ง สิทธิในการนับเวลาราชการ
๖๔๗/๒๕๕๐
ต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๔๙. สลค. หารือประกาศยุติการเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
(การออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้จะขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่)

๖๔๘/๒๕๕๐

๒๕๐.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือการชำระภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

๖๔๙/๒๕๕๐

๒๕๑. สำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอหารือการจ่ายเงินสินบน
และเงินรางวัล

๖๕๐/๒๕๕๐

๒๕๒. กระทรวงแรงงาน ขอทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
โครงการจัดหาและดำเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน

๖๕๒/๒๕๕๐

๒๕๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอหารือแนวทางการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

๖๕๓/๒๕๕๐

๒๕๔. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

๖๕๔/๒๕๕๐

๒๕๕. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ
และผู้สูงอายุ ขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
เพื่อชำระดอกเบี้ยสมทบเงินกู้ยืมธนาคารออมสินของคนพิการ

๖๕๖/๒๕๕๐
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ลำดับ
ที่
๒๕๖.

ความเห็นทางกฎหมาย
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอหารือวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี
๑. หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว นายวีรวุฒิ พรหมมา จะยังสามารถ
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต่อไปจนครบวาระที่ยังเหลืออยู่
ได้อีกหรือไม่

๖๕๙/๒๕๕๐

๒๕๗. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ขอหารือประเด็นข้อกฎหมาย ในโครงการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์แห่งใหม่

๖๖๓/๒๕๕๐

๒๕๘. กระทรวงคมนาคม หารือปัญหาข้อกฎหมายเกีย่ วกับการพิจารณารับอุทธรณ์
ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๕๐

๖๖๗/๒๕๕๐

๒๕๙. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หารือปัญหาข้อกฎหมายการออกสลากพิเศษ
แบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว

๖๖๘-๖๖๙/
๒๕๕๐

๒๖๐.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หารือปัญหาข้อกฎหมาย ๑. สัญญาดังกล่าว
ชอบด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ อย่างไร

๖๖๘-๖๖๙/
๒๕๕๐

๒๖๑.

สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก ขอให้ทบทวนความเห็นวาระ
การดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี

๖๗๓/๒๕๕๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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คำแปล
ลำดับ
ที่

ความเห็นทางกฎหมาย
ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

เสร็จที่

๑.

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคำแปลประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ภาษาอังกฤษ

๒๕/๒๕๕๐

๒.

ขอความอนุเคราะห์แปลประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้สิทธิ
ตามสิทธิบัตรด้านยาและเวชภัณฑ์ กรณียาโคลพิโดเกรล (Clopidogrel)

๑๙๗/๒๕๕๐

๓.

ขอความอนุเคราะห์แปลประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยาและเวชภัณฑ์ กรณียาสูตรผสมระหว่าง
โลพินาเวียร์ และริโทนาเวียร์ (Lopinavir & Ritonavir)

๑๙๘/๒๕๕๐

๔.

ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างคำแปลระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับภาษาอังกฤษ

๒๓๙/๒๕๕๐

๕.

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องในการแปลกฎหมาย พระราชบัญญัติ ๓๔๙/๒๕๕๐
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
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ผลงานความเห็นทางกฎหมาย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่น่าสนใจ

เรื่องเสร็จที่ ๖๖๘-๖๖๙/๒๕๕๐

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การออกสลากแบบหมายเลข ๓ หลัก และ ๒ หลัก และ
การให้บริการระบบเกมสลาก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือ

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกสลากแบบหมายเลข ๓ หลัก และ ๒ หลัก และการให้บริการระบบเกม
สลาก รวมสองฉบับ ดังนี้
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มหี นังสือ ที่ สสร. ๔๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า กระทรวงการคลังมีนโยบายให้สำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลดำเนินการออกสลากแบบหมายเลข ๓ หลัก และ ๒ หลัก โดยไม่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการออกสลากเป็นสองแนวทาง ดังต่อไปนี้
แนวทางที่หนึ่ง ออกสลากโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์หมายเลขบนสลากไว้เรียบร้อย
แล้วเช่นเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลทีอ่ อกในปัจจุบนั แต่เปลีย่ นจากหมายเลข ๖ หลัก เป็นหมายเลข ๓ หลัก
และ ๒ หลัก และให้มีการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลากตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ
แนวทางที่สอง ออกสลากโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์สลากเปล่า แล้วให้ผู้ซื้อแจ้ง
หมายเลขตามที่ต้องการให้ผู้ขายเขียนกรอกหมายเลขที่เลือกซื้อลงในสลาก เช่นเดียวกับสลากพิเศษแบบ
เลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ทีไ่ ด้เคยมีการออก และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดสรรเงินรางวัลในแต่ละ
งวดตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัตสิ ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ ซึ่งการออกสลากตามแนวทางนี้
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สามารถกำหนดอัตราการจ่ายเงินรางวัลที่แน่นอนไว้ล่วงหน้าได้
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ำนั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลฯ จึ ง ขอหารื อ ปั ญ หาต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ดังนี้
๑. การออกสลากทั้งสองแนวทางดังกล่าวชอบด้วยพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลฯ หรือไม่ อย่างไร
๒. ในการออกสลากตามแนวทางที่หนึ่ง หากตัวแทนจำหน่ายของสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลไม่สามารถจำหน่ายสลากได้หมด และประสงค์จะคืนสลากดังกล่าวก่อนออกรางวัล สำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลจะสามารถนำเงินที่กันไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนหนึ่ง มาจัดตั้งกองทุนเพื่อรับซื้อ
สลากคืนจากตัวแทนจำหน่ายได้หรือไม่ อย่างไร
๓. ในการออกสลากตามแนวทางที่สอง การจ่ายเงินรางวัลจะผันแปรตามยอดจำหน่ายใน
แต่ละงวด ซึ่งอาจเกิดปัญหาดังนี้
		 (๑) ในการคิดคำนวณเงินรางวัลอาจมีเศษทศนิยม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
			
๑) ปัดเศษทศนิยมของเงินรางวัลให้เป็นจำนวนเต็ม หรือ
			
๒) จ่ายเงินรางวัลเป็นจำนวนเต็ม โดยนำเศษทศนิยมมารวมเป็นเงินรางวัลพิเศษ
		 ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๑๔๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งสำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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		 (๒) ในกรณีที่มีการเขียนกรอกหมายเลขสลากผิดหรือส่งข้อมูลการจำหน่ายผิดพลาด
หากเกิดการฟ้องร้องและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องรับผิดภายหลังการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ถูกสลาก
รายอื่นเรียบร้อยแล้ว ทำให้การจ่ายเงินรางวัลก่อนมีการฟ้องร้องรวมกับภายหลังมีการฟ้องร้อง ไม่ตรงกับ
ร้อยละหกสิบ
การดำเนินการทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นชอบด้วยพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลฯ หรือไม่ อย่างไร
ต่ อ มา สำนั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลได้ มี ห นั ง สื อ ที่ สสร. ๔๔๔๐/๒๕๕๐ ลงวั น ที่
๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้วา่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้
ดำเนินการจ้างบริการระบบเกมสลากตามระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๔
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างบริการระบบเกมสลาก และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้คัดเลือกและว่าจ้าง
บริษัทล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งก่อนการทำสัญญาดังกล่าว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้
ส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาพร้อมกับหารือข้อกฎหมายแล้ว
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอ
หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างบริการระบบเกมสลากต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
๑. สัญญาดังกล่าวชอบด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ อย่างไร
๒. การดำเนินการจ้างและทำสัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันหรือไม่ อย่างไร ถ้าหากไม่ผูกพัน
จะมีผลอย่างไร และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างไร
๓. หากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำระบบเกมสลากตามสัญญาจ้างดังกล่าวมาใช้ใน
การจำหน่ายสลากที่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ จะกระทำ
ได้หรือไม่ อย่างไร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาข้อหารือตามหนังสือของสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งสองฉบับ เป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกันและมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่
สมควรต้องวินิจฉัยให้ความเห็นในคราวเดียวกัน จึงให้รวมการพิจารณาข้อหารือเป็นเรื่องเดียวกัน

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาข้อหารือของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โดยมีผแู้ ทนสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ผู้แทน
กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง) และผูแ้ ทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผูช้ แี้ จงข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ตามคำชี้แจงของผู้แทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนี้
๑. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้เคยวินิจฉัยให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้รับ
อนุมัติหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แล้วว่า สลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว
และ ๒ ตัว ที่ออกตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดในกรณีดังกล่าว โดยมีการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการ
จำหน่ายสลากแตกต่างไปจากที่กำหนดในมาตรา ๒๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ
มาตรา ๒๒ เงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้จัดสรรดังนี้
		 (๑) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล
		 (๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบแปดเป็นรายได้แผ่นดิน
		 (๓) ไม่เกินกว่าร้อยละสิบสองเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานซึง่ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
๑
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ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ แต่
เป็นสลากกินรวบ ดังนั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงไม่มีอำนาจออกสลากดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๕๒ (๑) หรือ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ๓
๒. กระทรวงการคลังมีนโยบายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกสลากแบบหมายเลข ๓ หลัก
และ ๒ หลั ก โดยออกเป็นสลากกินแบ่ง รั ฐ บาลตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ำนั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลฯ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้พิจารณากำหนดรูปแบบการออกสลากเป็นสองแนวทาง คือ
		 แนวทางที่ ห นึ่ ง เป็ น การออกสลากในรู ป แบบเดี ย วกั บ สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลที่ อ อก
ในปัจจุบัน โดยเปลี่ยนจากหมายเลข ๖ หลัก เป็นหมายเลข ๓ หลัก และ ๒ หลัก และจัดสรรเงินที่ได้รับ
จากการจำหน่ายสลากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลฯ แต่กรณีจะเกิดปัญหาที่เป็นภาระแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากเนื่องจากตัวแทนจำหน่ายสลากไม่
สามารถเลือกหมายเลขที่จะรับจำหน่ายได้ และจะมีสลากจำนวนหนึ่งที่มีหมายเลขซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของ
ผู้ซื้อสลากเหลืออยู่ และเพื่อแก้ไขปัญหา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงมีแนวทางที่จะนำค่าใช้จ่ายใน
การบริ ห ารงานมากั น ไว้ เ ป็ น เงิ น จำนวนหนึ่ ง ในการซื้ อ สลากที่ เ หลื อ จากการจำหน่ า ยคื น จากตั ว แทน
จำหน่ายสลาก
		 แนวทางทีส่ อง เป็นการออกสลากทีพ่ มิ พ์ขนึ้ โดยมีการระบุรายละเอียดว่าเป็นสลากทีอ่ อกโดย
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประเภทและราคาของสลาก งวดทีจ่ ะออกรางวัล เงือ่ นไขการเล่น การออกรางวัล
การจ่ า ยเงิ น รางวั ล และมี ช่ อ งให้ ตั ว แทนจำหน่ า ยสลากกรอกหมายเลขที่ ผู้ ซื้ อ ต้ อ งการซื้ อ ลงในสลาก
โดยตัวแทนจำหน่ายสลากจะมีต้นขั้ว และก่อนที่จะมีการออกรางวัล ตัวแทนจำหน่ายสลากจะส่งข้อมูลการ
จำหน่ายของตนลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแจ้งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มายังสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล เพื่อประมวลผลข้อมูลการจำหน่ายสลากทั้งหมด ส่วนการจ่ายเงินรางวัลในแต่ละงวด จะจัดสรร
จากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลากแบบหมายเลข ๓ หลัก และ ๒ หลัก ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในมาตรา ๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ำนั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลฯ เป็ น เงิ น รางวั ล ร้ อ ยละหกสิ บ
โดยแยกต่ า งหากจากเงิ น รางวั ล ที่ จ่ า ยสำหรั บ สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลแบบหมายเลข ๖ หลั ก กล่ า วคื อ
จะนำจำนวนเงินร้อยละหกสิบของเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลากแบบหมายเลข ๓ หลัก และ ๒ หลัก
ทั้งหมดหารด้วยจำนวนเงินของสลากที่ถูกรางวัลทั้งหมด
		 อย่างไรก็ตาม ผูแ้ ทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ชแี้ จงว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประสงค์จะขอหารือเพิ่มเติมด้วยว่า หากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการตามแนวทางที่หนึ่งแล้ว
เพื่อให้ผู้ถูกรางวัลได้รับเงินรางวัลตามที่กำหนดไว้ แทนการลดรางวัลลงตามส่วนของยอดรวมจำนวนสลาก
ทีจ่ ำหน่ายได้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะดำเนินการซือ้ คืนสลากทีจ่ ำหน่ายไม่หมดได้หรือไม่

มาตรา ๕ ให้จดั ตัง้ สำนักงานสลากกินแบ่งขึน้ เรียกว่า “สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล” มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
		 (๑) ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
		 (๒) จั ด การโรงพิ ม พ์ อั น เป็ น อุ ป กรณ์ ใ นการพิ ม พ์ ส ลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล หรื อ พิ ม พ์ สิ่ ง พิ ม พ์ อื่ น ที่ ค ณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
		 (๓) กระทำการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
๓
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ของสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ซึง่ ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๐๑๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๕๖๘-๕๖๙/๒๕๔๙)
๒
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๓. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบหมายเลข ๖ หลัก
ในปัจจุบันต่อไป เพียงแต่ในการออกรางวัลของสลากแบบหมายเลข ๓ หลัก และ ๒ หลัก จะใช้ตัวเลข
โดยอ้างอิงเดียวกับผลการออกรางวัลของสลากแบบหมายเลข ๖ หลัก หรืออาจออกรางวัลโดยใช้ตัวเลข
เฉพาะของสลากหมายเลข ๓ หลัก และ ๒ หลัก ซึ่งยังมิได้กำหนดแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนว่าจะอยู่ใน
รูปแบบใด
๔. ส่วนการจัดสรรเงินรางวัลของสลากแต่ละประเภทนั้น จะแยกออกเป็นคนละส่วนต่างหาก
จากกัน โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลฯ เป็นรายงวด พร้อมกับจะจัดให้มีระบบบัญชีของสลากแต่ละประเภทแยกกัน และงบการเงินของ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะจัดทำและแสดงผลการดำเนินงานและระบบบัญชีของสลากทุกประเภท
รวมกันไว้ด้วย
๕. สัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากเลขที่ ๑๑๙/๒๕๔๘ ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำ
กับบริษัทล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เป็นการให้บริการระบบเกม
สลากซึ่งได้ดำเนินการจ้างตามระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๔
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยขอบเขตการจ้างมิได้มงุ่ ประสงค์จะใช้
เฉพาะกับการออกสลากแบบหมายเลข ๓ หลัก และ ๒ หลัก แต่จะใช้กับการออกสลากทุกประเภทที่
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอำนาจดำเนินการได้โดยบริษัทฯ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการออกแบบจัดหา
และติดตั้งระบบเกมสลาก ระบบสื่อสาร เครือ่ งจำหน่าย ระบบสนับสนุนต่างๆ อุปกรณ์ วัสดุ บุคลากรพร้อม
องค์ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในการให้บริการระบบจำหน่ายสลากผ่านเครื่องจำหน่ายสลาก รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานและบริการบำรุงรักษาระบบต่างๆ และเครือ่ งจำหน่ายให้มปี ระสิทธิภาพ มีความถูกต้อง เทีย่ งตรง
น่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จะเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด หาและติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจำหน่ า ยสลากให้ แ ก่ ตั ว แทนจำหน่ า ยที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ ณ สถานที่จำหน่ายที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด และ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะชำระค่าจ้างบริการตามสัญญาเป็นรายเดือนตามเดือนแห่งปฏิทิน โดยคิดตาม
ปริมาณของรายการจำหน่ายสลากทัง้ หมดในรอบเดือน คูณด้วยค่าจ้างเหมาจ่ายหนึง่ รายการในราคา ๐.๗๕ บาท
และค่าจ้างบริการต่อปีสำหรับการจำหน่ายในปีที่ ๒ ถึงปีที่ ๕ จะต้องไม่เกินร้อยละ ๒.๔๐๖๙ (สองจุดสี่
ศู น ย์ ห กเก้ า ) ของยอดจำหน่ า ยทั้ ง หมดของปี นั้ น ๆ (ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) ๔โดยสั ญ ญามีอายุห้าปี๕

ข้อ ๖ ค่าจ้างบริการและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างบริการตามสัญญานี้เป็นรายเดือนตามเดือนแห่งปฏิทิน โดยคิดตามปริมาณของรายการจำหน่าย
สลากทัง้ หมดในรอบเดือน คูณด้วยค่าจ้างเหมาจ่าย ๑ (หนึง่ ) รายการ จำหน่าย ในราคา ๐.๗๕ (ศูนย์จดุ เจ็ดห้า) บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่า
เพิม่ ) เริ่มตั้งแต่เดือนที่เริ่มจำหน่ายสลากจริงเป็นต้นไป หากการจ้างบริการในเดือนแรกไม่ครบเดือนแห่งปฏิทิน ให้คำนวณค่าจ้าง
บริการตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ ดำเนินการจำหน่ายสลากจริงจนถึงวันสุดท้ายแห่งเดือนปฏิทนิ นัน้ ส่วนค่าจ้างบริการเดือนสุดท้าย ให้คำนวณจาก
ค่าจ้างบริการตั้งแต่วันแรกของเดือนปฏิทินนั้นจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ ค่าจ้างบริการต่อปีสำหรับการจำหน่ายในปีที่ ๒ ถึงปีที่ ๕
จะต้องไม่เกินร้อยละ ๒.๔๐๖๙ (สองจุดสี่ศูนย์หกเก้า) ของยอดจำหน่ายทั้งหมดของปีนั้นๆ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕
ข้อ ๔ กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาจ้างบริการ
			 คู่ สั ญ ญาทั้ ง สองฝ่ า ยตกลงปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาจ้ า งบริ ก ารระบบตามสั ญ ญาข้ อ ๑ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ลงนาม
ในสัญญาเป็นต้นไป และสิ้นสุดในวันที่ครบกำหนด ๕ (ห้า) ปี นับจากวันที่จำหน่ายสลากจริง
๔
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และต่อสัญญาได้ ๓ ครัง้ ๖ และเมือ่ สิน้ สุดสัญญาบริษทั ฯ จะนำเครือ่ งจำหน่ายสลากกลับคืนไป ดังนัน้ ในกรณีที่
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถดำเนินการออกสลากแบบหมายเลข ๓ หลัก และ ๒ หลัก ตาม
แนวทางทีส่ องได้โดยชอบด้วยพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ ก็จะมีการนำระบบเกมสลาก
ด้วยเครื่องจำหน่ายตามสัญญาดังกล่าวมาให้บริการในการจำหน่ายสลากต่อไป
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาปัญหาข้อหารือประกอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
แล้วเห็นว่า ตามข้อหารือของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยให้
ความเห็น ดังนี้
		 ประเด็นที่หนึ่ง การออกสลากแบบพิมพ์หมายเลขเช่นเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ
หมายเลข ๖ หลัก โดยพิมพ์เป็นหมายเลข ๓ หลัก และ ๒ หลัก และมีการจัดสรรเงินตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นการดำเนินการที่ชอบ
ด้วยพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ หรือไม่
		 เห็นว่า การออกสลากในรูปแบบใดเป็นการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่ ต้องพิจารณาจาก
สาระสำคัญในการออกสลากนัน้ คือต้องเป็นสลากกินแบ่งทีส่ ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผูอ้ อก โดยรูปแบบ
วิธีการเสี่ยงโชค และการให้รางวัลในการออกสลากนั้น จะต้องเป็นไปตามที่มาตรา ๒๒๗ แห่งพระราช
บัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ บัญญัติไว้ โดยต้องจัดสรรเงินร้อยละหกสิบของเงินทีไ่ ด้รบั จากการ
จำหน่ายสลากเป็นเงินรางวัล จัดสรรเงินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยี่สิบแปดเป็นรายได้แผ่นดิน และจัดสรรเงินไม่
เกินกว่าร้อยละสิบสองเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล๘
สำหรับขั้นตอนหรือกระบวนการในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบด้วยการดำเนินการ
ที่สำคัญคือ การพิมพ์หรือการจัดให้มีสลาก การจัดจำหน่ายสลาก การจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจำหน่าย
สลาก การออกเลขรางวัล และการจ่ายเงินรางวัล ซึ่งเป็นการที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ สำหรับการออกสลากโดยกำหนด
หมายเลขของสลากเป็น ๖ หลัก ๓ หลัก หรือ ๒ หลัก เป็นเพียงการจัดให้มสี ลากรูปแบบหนึง่ ทีม่ กี ารเล่น
เสี่ยงโชคโดยใช้ตัวเลขอ้างอิงในการออกและการรับรางวัลเท่านั้น และหากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประสงค์จะออกสลากแบบหมายเลข ๓ หลัก และ ๒ หลัก โดยดำเนินการขั้นตอนดังกล่าว และมีการ
จัดสรรเงินทีไ่ ด้รบั จากการจำหน่ายสลากร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ ซึง่ แม้วา่ จะไม่ได้กำหนดจำนวนเงินรางวัลทีแ่ น่นอนใน
ทำนองเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ดำเนินการในปัจจุบันก็ตาม หรือการจ่ายเงินรางวัลจะต้องผันแปรไป
ตามจำนวนสลากที่มกี ารจำหน่าย หรือเงินรางวัลทีผ่ ถู้ กู รางวัลได้รบั จะต้องลดลงตามส่วนในกรณีทจี่ ำหน่าย
สลากไม่หมด ก็เป็นเรือ่ งของเงือ่ นไขการรับรางวัลทีจ่ ะกำหนดขึน้ ถ้าการกำหนดเงินรางวัลในแต่ละงวดยังคง
อยู่ในสัดส่วนร้อยละหกสิบของเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลากก็ย่อมถือได้ว่าได้มีการจัดสรรเงิน รายได้
ข้อ ๘ การต่อสัญญา
			 การต่อสัญญาให้ทำได้ไม่เกิน ๓ (สาม) คราว คราวละ ไม่เกิน ๑ (หนึง่ ) ปี ภายใต้เงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ
			 เมือ่ ผูว้ า่ จ้างมีความประสงค์ทจี่ ะต่อสัญญา จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผูร้ บั จ้างภายใน ๑๘๐ (หนึง่ ร้อยแปดสิบ) วัน
ก่อนครบกำหนดสัญญา หรือภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญาแต่ละคราวที่ต่อออกไป โดยคู่สัญญาจะต้อง
เจรจาเรือ่ งค่าจ้างบริการ สำหรับกำหนดเวลาทีต่ อ่ ออกไปให้เสร็จเรียบร้อยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วยทุกคราวไป และผู้รับจ้าง
จะต้องนำหลักประกันสัญญาฉบับใหม่ตามจำนวนและเงื่อนไขมาวางแทนหลักประกันเดิม
๗
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
๘
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ข้างต้น
๖
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จากการจำหน่ายสลากเป็นเงินรางวัล อันเป็นการจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการออกสลาก โดยไม่มีโอกาสที่
จะเกิดการขาดทุนจากการออกสลาก
		 ดั ง นั้ น การออกสลากตามประเด็ น ข้ อ หารื อ นี้ จึ ง เป็ น การออกสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล
ทีส่ ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทำได้ตามมาตรา ๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัตสิ ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ
		 ประเด็นที่สอง การออกสลากโดยให้ตัวแทนจำหน่ายสลากเป็นผู้กรอกหมายเลขตามที่ผู้ซื้อ
กำหนด โดยมีการจัดสรรเงินทีไ่ ด้รบั จากการจำหน่ายสลากตามทีก่ ำหนดในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ เป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลฯ หรือไม่
		 เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่า การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องเป็นสลาก
กินแบ่งที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ออก โดยรูปแบบ วิธีการเสี่ยงโชค และการให้รางวัลต้องเป็น
ไปตามที่มาตรา ๒๒๙ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ บัญญัตไิ ว้ การกำหนดหมายเลข
ของสลากเป็นเพียงการจัดให้มสี ลากรูปแบบหนึง่ ทีม่ กี ารเล่นเสีย่ งโชคโดยใช้ตวั เลขอ้างอิงในการออกและการรับ
รางวัล ซึง่ กรณีตามข้อหารือ การออกสลากจะดำเนินการโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยในสลากนั้น
มีการระบุประเภทและราคาของสลาก งวดที่จะออกรางวัล เงื่อนไขการเล่น การออกรางวัล การจ่ายเงิน
รางวัล และมีช่องให้ตัวแทนจำหน่ายสลากกรอกหมายเลขทีผ่ ซู้ อื้ ต้องการซือ้ ลงในสลากเพือ่ เสีย่ งโชค ซึง่ ถือได้
ว่าเป็นเงือ่ นไขในการเล่นเสีย่ งโชคของผูซ้ อื้ สลาก เมือ่ การจัดสรรเงินรางวัลจะกระทำโดยกันเงินร้อยละหกสิบ
ของเงินทีไ่ ด้รบั จากการจำหน่ายสลาก มากำหนดเป็นเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๒๒ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ แล้ว และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจ่ายเงิน
รางวัลรวมกันตามจำนวนดังกล่าว ดังนัน้ การออกสลากตามประเด็นข้อหารือนี้ จึงถือได้วา่ เป็นการออกสลาก
กินแบ่งรัฐบาลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทำได้ตามมาตรา ๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลฯ
		 ประเด็นที่สาม การออกสลากโดยใช้รูปแบบที่กำหนดตามประเด็นที่หนึ่ง หากตัวแทน
จำหน่ายไม่สามารถจำหน่ายสลากได้หมด และประสงค์จะคืนสลากดังกล่าวก่อนการออกรางวัล สำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลจะสามารถรับซื้อสลากคืนหรือนำเงินที่กันไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน มาจัด
ตั้งเป็นเงินกองทุนเพื่อรับซื้อสลากคืนจากตัวแทนจำหน่ายได้หรือไม่
		 เห็นว่า มาตรา ๕๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ บัญญัติให้จัดตั้ง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล (๒) จัดการโรง
พิมพ์อันเป็นอุปกรณ์การพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ให้ความเห็นชอบ และ (๓) กระทำการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมาตรา ๙๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้สำนักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลมีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ และอำนาจเช่นว่านี้
ให้รวมถึง การจัดซือ้ จัดหา จำหน่ายและการดำเนินกิจการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ และการเรียกร้องสิทธิอนื่ ๆ ด้วย
ด้วยเหตุนี้ อำนาจทีส่ ำคัญของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทีต่ อ้ งกระทำ ก็คอื การจัดให้มกี ารออกสลากกินแบ่ง
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
๑๑
มาตรา ๙ ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕
อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง การจัดซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง และการดำเนิน
กิจการเกี่ยวกับทรัพย์สินและการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ด้วย
๙

๑๐
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รัฐบาลให้ครบถ้วนตามขั้นตอนหรือกระบวนการของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยการออก
สลาก การจำหน่ายสลาก และการจ่ายเงินรางวัลเท่านั้น พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ
ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการซื้อคืนสลากที่เหลือจากการจำหน่ายแต่
ประการใด ประกอบกับสลากที่จำหน่ายไม่หมด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็อาจรับคืนจากตัวแทน
จำหน่ายได้โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสลากที่จำหน่ายได้อยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขการจ่ายเงิน
รางวัลว่า หากจำหน่ายสลากไม่หมด เงินรางวัลย่อมลดลงตามส่วน นอกจากนี้ การจัดตัง้ กองทุนเพือ่ รับซือ้
สลากคืนเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวแทนจำหน่ายสลาก โดยนำเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลมาใช้ในการซื้อคืนไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็น
ประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามมาตรา ๕ (๓) และไม่อาจถือเป็น
ค่าใช้จา่ ยในการจำหน่ายสลากตามมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัตสิ ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ ได้
		 ดังนั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงไม่อาจซื้อคืนสลากที่เหลือจากการจำหน่ายของ
ตัวแทนจำหน่ายสลากได้ ตลอดจนการจัดตั้งกองทุนเพื่อรับซื้อคืนสลากตามแนวทางที่สำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลขอหารือก็กระทำมิได้โดยนัยเดียวกัน
		 ประเด็นที่สี่ การออกสลากโดยใช้รูปแบบที่กำหนดตามประเด็นที่สอง การคำนวณเงิน
รางวัลอาจมีเศษทศนิยม การปัดเศษทศนิยมของเงินรางวัลให้เป็นจำนวนเต็มหรือการจ่ายเงินรางวัลเป็น
จำนวนเต็ม แล้วนำเศษทศนิยมมารวมคำนวณเป็นเงินรางวัลพิเศษ เป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยพระราช
บัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ หรือไม่
		 เห็นว่า กรณีตามข้อหารือ การปัดเศษทศนิยมของเงินรางวัลให้เป็นจำนวนเต็ม หรือการ
จ่ายเงินรางวัลเป็นจำนวนเต็มแล้วนำเศษทศนิยมมารวมคำนวณเป็นเงินรางวัลพิเศษ เป็นการจัดการเงิน
รางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณากำหนดเป็นเงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัลภายในวงเงิน
ร้อยละหกสิบของเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลากตามมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลฯ มิใช่ปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัย
		 ประเด็ น ที่ ห้ า ในกรณี ที่ มี ก ารกรอกตั ว เลขในสลากผิ ด พลาดหรื อ ส่ ง ข้ อ มู ล ผิ ด พลาด
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องรับผิดในการจ่ายเงินรางวัลอย่างไร เนือ่ งจากทำให้ผลรวมของการจ่ายเงินรางวัล
ไม่ตรงกับร้อยละหกสิบของเงินทีไ่ ด้รบั จากการจำหน่ายสลาก ซึง่ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรา ๒๒ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ
		 เห็นว่า การกรอกตัวเลขในสลากผิดพลาดหรือแจ้งข้อมูลผิดพลาด สำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินรางวัลอย่างไร หรือไม่ ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป เมื่อยัง
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงจึงไม่อาจพิจารณาได้ แต่อย่างไรก็ดคี ณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีขอ้ สังเกตว่า
การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อาจมีการทำให้ตัวแทนจำหน่ายกรอกตัวเลขผิดพลาดหรือแจ้งข้อมูลผิด
พลาดได้ เป็นความเสี่ยงที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องรับเป็นภาระ และอาจทำให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้
		 ประเด็นที่หก สัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากเลขที่ ๑๑๙/๒๕๔๘ ซึ่งสำนักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลทำกับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือไม่ อย่างไร
		 โดยทีใ่ นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ปรากฏข้อเท็จจริงเพิม่ เติมว่า
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เคยมีหนังสือขอหารือประเด็นข้อกฎหมายเกีย่ วกับสัญญาดังกล่าวข้างต้นไป
ยังสำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นว่า การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้รับจ้างที่
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กำหนดใช้วิธีการจ่ายค่าจ้างเหมาตามปริมาณของสลากที่จำหน่ายได้ หรือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนซึ่ง
เป็นการจ่ายสินจ้างตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เข้าลักษณะเป็นการจ้างทำ
ของมิใช่การแบ่งปันรายได้หรือเรียกค่าตอบแทนจากการให้ผู้รับจ้างดำเนินการงานที่จะถือได้ว่าเป็นการร่วม
ลงทุนกับผู้รับจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ
ของรัฐฯ กรณีจงึ ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว๑๒ ซึง่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความเห็น
พ้องอย่างเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาข้อหารือนี้ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังมีความเห็นแตกต่างจากสำนักงาน
อัยการสูงสุดและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า การว่าจ้างเอกชนให้บริการระบบเกมสลากตามข้อหารือนี้
เป็นการให้สทิ ธิแก่เอกชนแต่ผเู้ ดียวในการให้บริการในระบบเกมสลากดังกล่าว และมีการกำหนดค่าตอบแทน
โดยคิดตามปริมาณของรายการจำหน่ายสลากทั้งหมดในรอบเดือนคูณด้วยค่าจ้างเหมาจ่ายหนึ่งรายการ ใน
ราคา ๐.๗๕ บาท ซึ่งเป็นกรณีที่เอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนหนึ่งตามยอดของสลากที่
จำหน่ายได้ จึงถือเป็นการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐหากการลงทุนมีวงเงินหรือ
ทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดำเนินการในกิจการของรัฐฯ
		 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการที่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ
โครงการ๑๓ ทีเ่ ป็นการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ ซึง่ มีการลงทุนทีม่ วี งเงินหรือทรัพย์
สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ซึ่งคำว่า “กิจการของรัฐ”๑๔ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
หมายความถึง กิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยใด
หน่ ว ยหนึ่ ง หรื อ หลายหน่ ว ยรวมกั น มี อ ำนาจหน้ า ที่ ต้ อ งทำตามกฎหมาย หรื อ เป็ น กิ จ การที่ ต้ อ งใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้อง
ถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยร่วมกัน และเมื่อพิจารณามาตรา ๕๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลฯ แล้ว การให้บริการระบบเกมสลากจัดได้ว่าเป็นวิธีการจำหน่ายสลากโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีเครือ่ งจำหน่ายสลากด้วยระบบดังกล่าวอันเป็นขัน้ ตอนหนึง่
ของการออกสลาก หากเป็นการออกสลากซึง่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอำนาจกระทำได้ตามมาตรา ๕
หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๑๗/๑๐๓๐๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ถึงผู้อำนวยการ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
๑๓
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
			 ฯลฯ		
ฯลฯ
		 “กิจการของรัฐ” หมายความว่า กิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ต้องทำตามกฎหมายหรือกิจการที่จะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยร่วมกัน
“โครงการ” หมายความว่า การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาท
ขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพย์สินที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
“ร่วมงานหรือดำเนินการ” หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่วา่ โดยวิธใี ด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝา่ ยเดียว โดย
วิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด
๑๔
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๓, ข้างต้น
๑๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
๑๒
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(๑) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ โครงการดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นโครงการที่
เป็นการลงทุนใน “กิจการของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ
		 แต่โดยที่สัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากเลขที่ ๑๑๙/๒๕๔๘ ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลทำกับบริษัทล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ นั้น กำหนดว่า
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตกลงให้บริษัทฯ รับจ้างทำงานบริการระบบเกมสลาก โดยบริษัทฯ ต้อง
ลงทุนติดตั้งระบบเกมสลากทั้งหมด แต่การดำเนินการจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและดำเนินการของ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นกรณีจำนวนสลากที่จำหน่ายและการจ่ายเงินรางวัล
โดยบริษัทฯ มีหน้าที่สำคัญที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องและแม่นยำในการจำหน่ายสลากให้ได้
ตามที่กำหนด และในการนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะชำระค่าจ้างบริการตามสัญญาเป็นรายเดือน
ตามเดือนแห่งปฏิทนิ โดยคิดตามปริมาณของรายการจำหน่ายสลากทัง้ หมดในรอบเดือน คูณด้วยค่าจ้างเหมาจ่าย
หนึง่ รายการ ในราคา ๐.๗๕ บาท และค่าจ้างบริการต่อปีสำหรับการจำหน่ายในปีที่ ๒ ถึงปีที่ ๕ จะต้องไม่
เกินร้อยละ ๒.๔๐๖๙ (สองจุดสีศ่ นู ย์หกเก้า) ของยอดจำหน่ายทัง้ หมดของปีนนั้ ๆ (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )๑๖
ดังนั้น แม้ว่าเอกชนจะต้องเป็นผู้ลงทุนในการติดตั้งระบบเกมสลาก ก็เป็นกรณีที่เอกชนจะได้รับค่าจ้าง
เป็นเงินจำนวนหนึ่งตามยอดของสลากที่จำหน่ายได้ โดยมีการกำหนดค่าจ้างสูงสุดที่เอกชนพึงจะได้รับ
ในการจ้างบริการปีที่ ๒ ถึงปีที่ ๕ มิใช่เป็นการให้สิทธิแก่เอกชนในการออกสลาก หรือแบ่งปันรายได้ กำไร
หรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆ ระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและบริษัทฯ และไม่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง
ว่า บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกจากค่าจ้าง หรือร่วมรับผลกำไร หรือขาดทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม กรณีจงึ ไม่เป็นการให้เอกชน “เข้าร่วมงานหรือดำเนินการ” ในกิจการของรัฐ และไม่อยู่ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐฯ๑๗
		 ประเด็นที่เจ็ด การดำเนินการจ้างและทำสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากเลขที่ ๑๑๙/๒๕๔๘
มีผลผูกพันหรือไม่ อย่างไร หากไม่ผูกพันจะมีผลอย่างไร และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องดำเนิน
การอย่างไร
		 เห็นว่า การวินจิ ฉัยในประเด็นปัญหานีจ้ ะกระทำได้ตอ้ งปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นทีม่ าของปัญหา
เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงไม่อาจวินิจฉัยได้
		 ประเด็นที่แปด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำระบบเกมสลากตามสัญญาจ้างบริการ
ระบบเกมสลากเลขที่ ๑๑๙/๒๕๔๘ มาใช้ ใ นการจำหน่ า ยสลากที่ อ ยู่ ใ นขอบเขตวั ต ถุ ป ระสงค์ ต าม
พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้หรือไม่
เห็นว่า เมื่อพิจารณามาตรา ๕ ๑๘ ประกอบกับมาตรา ๙๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลฯ แล้ว การให้บริการระบบเกมสลากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินการในการออก
สลากกินแบ่งรัฐบาล อันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่บัญญัติไว้
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ข้างต้น
บันทึก เรื่อง การว่าจ้างเอกชนดำเนินการลดน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง ซึ่งส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๐๙๔๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรือ่ งเสร็จที่ ๕๗๗/๒๕๔๔)
และบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ ง การลงทุนโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึง่ ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๔๗๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ ถึงสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๒๒๘/๒๕๕๐)
๑๘
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
๑๙
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑, ข้างต้น
๑๖

๑๗

160 รายงานประจำปี ๒๕๕๐
Annual Report 2007

ในมาตรา ๕ ดังนั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงสามารถนำการให้บริการระบบเกมสลากตามสัญญา
ดังกล่าวมาใช้กับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้
แต่โดยทีส่ ญ
ั ญาจ้างบริการระบบเกมสลากเลขที่ ๑๑๙/๒๕๔๘ ซึง่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำกับ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ได้กำหนดว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตกลงให้บริษัทฯ
รับจ้างทำงานบริการระบบเกมสลาก โดยขอบเขตของการให้บริการครอบคลุมถึงเกมสลากอื่นที่ได้มีการ
กำหนดไว้ในข้อ ๓ ของเอกสารการจ้างบริการระบบเกมสลาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขที่ ๔๘/๒๕๔๗
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย๒๐ โดยปรากฏว่าได้มีการกำหนดความหมายของคำว่า “เกมสลาก”
หมายความถึง “รูปแบบวิธีการเล่นของเกมทีส่ ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผูก้ ำหนดทัง้ รูปแบบลักษณะ
เงือ่ นไขการเล่น ราคาต่อหน่วยการเล่น ระยะเวลาการเล่น การถูกรางวัล การจ่ายรางวัล ได้แก่ สลากแบบ
เลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ดิจิตส์เกมส์ ลอตโต้ คีโน ฯลฯ” และคำว่า “เกมสลากแบบเลขท้าย ๓ ตัว
และ ๒ ตัว” หมายความถึง “รูปแบบการเล่นเกมในลักษณะเกมตัวเลข ๓ ตัว หรือ ๒ ตัว โดยอ้างอิงผล
จากผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สำนักงานกำหนด โดยมีราคาขั้นต่ำ ๒๐ บาท และเพิ่มขึ้น
ช่วงละ ๑๐ บาท” กรณีจึงยังไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ว่า เกมอื่นใดที่กำหนดตามเอกสารการ
จ้างบริการระบบเกมสลากดังกล่าว อยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตาม
พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ หรือไม่
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยายน ๒๕๕๐

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
			 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
			 ๓.๑ ผนวก ๑ : เอกสารการจ้างบริการระบบเกมสลาก จำนวน ๗๘ (เจ็ดสิบแปด) แผ่น
			 ฯลฯ		
ฯลฯ
			 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และใน
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
๒๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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เรื่องเสร็จที่ ๖๙๓/๒๕๔๙

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง ขอให้ทบทวนความเห็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งห้ามการโฆษณา
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๑๐๑๑/๑๗๑๒๒ ลงวันที่

๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ขอหารือว่า (๑) กรณีการแสดงหรือโฆษณาเฉพาะเครือ่ งหมายการค้าชื่อทางการค้า สัญลักษณ์
หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์โดยไม่มภี าพ หรือชือ่ ผลิตภัณฑ์ทางสือ่
ทุกชนิด (๒) กรณีการแสดงหรือโฆษณาเครือ่ งหมายการค้า ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยมีภาพ หรือชื่อผลิตภัณฑ์รวมอยู่ด้วยทางสื่อทุกชนิด
(๓) กรณีที่มีการจัดรายการแข่งขันกีฬา หรือมีการจัดรายการต่างๆ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สถานีวิทยุ
กระจายเสียง หรือสื่ออื่นใด โดยผู้ดำเนินการจัดให้มีการแข่งขันหรือจัดรายการใดๆ ทางสื่อดังกล่าว ซึ่งมี
การแสดงหรือโฆษณาชื่อรายการที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อนั้น เหมือนกับชื่อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ เช่น รายการจอห์นนีว่ อล์กเกอร์คลาสสิค (การแข่งขันกอล์ฟ) หรือรายการไทคัพ (การแข่งขัน
ฟุตบอล) เป็นต้น และ (๔) กรณีการจัดกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนในกระเช้าของขวัญซึ่งมีการแสดงปรากฏให้เห็น
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อยู่ในการควบคุมและต้องห้ามการโฆษณาตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ที่ ๕๐๔/๒๕๔๙ เรื่อง ห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือไม่ อย่างไร และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีบันทึกตอบข้อหารือ (เรื่องเสร็จที่
๕๙๐/๒๕๔๙) สรุปความเห็นได้ว่า สุราและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นอาหาร ซึ่งตาม
มาตรา ๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บญ
ั ญัตเิ รือ่ งการควบคุมฉลากสำหรับอาหารไว้โดย
เฉพาะ และมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้ว การกำหนดให้เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่
เติมโดยพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อีก จึงไม่อาจจะกระทำได้ ทัง้ นีต้ าม
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงไม่มีอำนาจ
กำหนดให้เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ และมีผลให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการอาหารในฐานะผู้รับมอบอำนาจไม่อาจใช้อำนาจดังกล่าวแทนคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้เช่น
เดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักทั่วไปของการมอบอำนาจที่ผู้มอบอำนาจจักต้องมีอำนาจดำเนินการในเรื่องนั้น
เสี ย ก่ อ นจึ ง จะมอบอำนาจนั้ น ไปยั ง ผู้ รั บ มอบอำนาจได้ ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วประกาศสำนั ก งานคณะ
กรรมการอาหารและยา เรื่อง ให้เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และคำสัง่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๕๐๔/๒๕๔๙ เรือ่ ง ห้ามการโฆษณา
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงไม่มผี ลใช้บงั คับตามกฎหมาย
และไม่จำเป็นต้องให้ความเห็นตามกรณีทหี่ ารือมาทัง้ สีข่ อ้ ข้างต้นนัน้
ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๔๓๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอาหารในการประชุม
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว มีความเห็น สรุปได้ ดังนี้
(๑) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และหลักการตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคน่าจะมีอำนาจตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ที่จะมอบอำนาจให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
เป็นผู้ใช้อำนาจออกคำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนการควบคุมการโฆษณาและฉลากเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แทนคณะ
กรรมการว่าด้วยการโฆษณาและคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหารได้ใช้
อำนาจในสองฐานะ กล่าวคือ ฐานะแรกเป็นผูใ้ ช้อำนาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาโดยเห็นว่าเครื่อง
ดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และการโฆษณาสินค้าดังกล่าว
ขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติ และฐานะที่สองเป็นผู้ใช้อำนาจของคณะ
กรรมการว่าด้วยฉลาก ซึ่งได้แปลความตัวบทในความหมายอย่างกว้างจึงได้ประกาศกำหนดให้เครื่องดื่มที่
มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ จนในที่สุดได้
มี ก ารใช้ อ ำนาจออกคำสั่ ง ห้ า มการโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส่ ว นผสมของแอลกอฮอล์ การใช้ อ ำนาจของ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร ย่อมเป็นการใช้อำนาจ
ตามที่ได้รบั มอบมาโดยถูกต้องและครบถ้วนตามเงือ่ นไขทีม่ าตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติไว้แล้ว
(๓) การแปลความหมายตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ในเงื่ อ นไขที่ ว่ า “... คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยฉลากได้ ก ำหนดให้ สิ น ค้ า นั้ น เป็ น สิ น ค้ า ที่ ค วบคุ ม ฉลาก
ตามมาตรา ๓๐ ...” หากพิจารณาตามมาตรา ๓๐ ก่อนมีการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจะต้องกำหนดให้สนิ ค้าเป็นสินค้าทีค่ วบคุมฉลากเสียก่อน
ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขมาตรา ๓๐ โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มี
การกำหนดให้สินค้าที่ผลิตเพื่อขาย โดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และสินค้าที่สั่งหรือนำเข้ามา
ในราชอาณาจั ก รเพื่ อ ขายเป็ น สิ น ค้ า ที่ ค วบคุ ม ฉลากโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง
ส่วนสินค้าใดที่ไม่เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอำนาจ
กำหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แต่โดยที่มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับการแก้ไขมาตรา ๓๐
ดังกล่าวข้างต้นการแปลความบทบัญญัติมาตรา ๓๐ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายมิได้กำหนดข้อความว่าเป็นวรรคใด ประกอบกับคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๑๐) ได้จำกัดขอบเขตความหมายของสินค้าที่ควบคุมฉลากอยู่เฉพาะสินค้าที่ควบคุมฉลากตาม
มาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เท่านัน้ ผลของการแปลความดังกล่าวทำให้มาตรา ๒๔ วรรคหนึง่
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ควบคุมได้เฉพาะสินค้าตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ผลิตภายในครัวเรือนเพื่อจำหน่ายเท่านั้น ซึ่งไม่น่าจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(๔) มาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ให้อำนาจ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาออกคำสั่งห้ามการโฆษณาได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมฉลากสินค้านั้นก่อน
ดังนั้น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีอำนาจที่จะมอบอำนาจให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยาโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการอาหารใช้ อ ำนาจออกคำสั่ ง เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แทนคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าสินค้านั้นจะมี
การควบคุมฉลาก หรือไม่ก็ตาม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สมควรได้มีการทบทวนความเห็นในประเด็นที่ได้มีการหารือไปแล้ว
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายทีส่ ำคัญทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น เพื่อความรอบคอบในการพิจารณา จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา
ว่าด้วยการประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดให้มกี ารประชุมร่วมกันของกรรมการกฤษฎีกา
คณะที่ ๑๐ และคณะที่ ๑๑ เพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐ และคณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวโดยมี

ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมประชาสัมพันธ์) ผูแ้ ทน
กระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต) และผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และกรมควบคุมโรค) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า มีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาเพียง
ประเด็นเดียว คือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง ให้เครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมของแอลกอฮอล์
เป็นสินค้าทีค่ วบคุมฉลาก ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และคำสัง่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ ๕๐๔/๒๕๔๙ เรือ่ ง ห้ามการโฆษณาเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมของแอลกอฮอล์ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เป็นประกาศและคำสั่งที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย หรือไม่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐ และคณะที่ ๑๑) พิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าว

แล้วเห็นว่า มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัตวิ า่ “ในกรณีทกี่ ฎหมายว่าด้วยการใด
ได้บญ
ั ญัตเิ รือ่ งใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บงั คับตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และให้นำบทบัญญัติใน
หมวดนี้ ไ ปใช้ บั ง คั บ ได้ เ ท่ า ที่ ไ ม่ ซ้ ำ หรื อ ขั ด กั บ บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว ...” ซึ่ ง กรณี ที่ ห ารื อ มานี้ เครื่ อ งดื่ ม
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น และให้นำบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ำหรือขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่
		 (๑) ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ดังกล่าวยังมิได้มีการดำเนินการหรือดำเนินการยังไม่ครบขั้นตอนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และมิได้ออกคำสั่งเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะ
กรรมการ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคำสั่งตามความในหมวดนี้ได้
		 (๒) ในกรณีตาม (๑) ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจปล่อยให้เนิ่นช้าต่อไปได้ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือ
คณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคำสั่งตามความในหมวดนี้ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งหรือรอให้ครบกำหนด
เก้าสิบวันตามเงื่อนไขใน (๑)
			 ฯลฯ		
ฯลฯ
๑
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ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็น “อาหาร” ตามมาตรา ๔ ๒ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
พระราชบัญญัตดิ ังกล่าวได้บัญญัติเรื่องการควบคุมฉลากตามมาตรา ๖ (๑๐)๓ และการควบคุมการโฆษณา
ตามมาตรา ๔๐๔ มาตรา ๔๑๕ และมาตรา ๔๒๖ ไว้โดยเฉพาะแล้ว กรณีจงึ ต้องบังคับตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่อาจนำบทบัญญัตใิ นส่วนทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมฉลากและการควบคุมการ
โฆษณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปใช้บังคับซ้ำหรือขัดกับพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ ดังนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐ และคณะที่ ๑๑) จึงมีความเห็นสอดคล้องและ
ยืนยันตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ที่ว่าประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรือ่ ง ให้เครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมของแอลกอฮอล์เป็นสินค้าทีค่ วบคุมฉลาก ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๕๐๔/๒๕๔๙ เรื่อง ห้ามการโฆษณา
เครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมของแอลกอฮอล์ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นประกาศและคำสัง่ ทีไ่ ม่มผี ลใช้
บังคับตามกฎหมาย
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธันวาคม ๒๕๔๙
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
		 “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ได้แก่
		 (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
		 (๒) วัตถุทมี่ งุ่ หมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครือ่ งปรุงแต่งกลิน่ รส
			 ฯลฯ		
ฯลฯ
๓
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
			 ฯลฯ		
ฯลฯ
		 (๑๐) กำหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือที่จำหน่าย ซึ่งจะต้องมีฉลาก
ข้อความในฉลาก เงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาในฉลาก
๔
มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผใู้ ดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง
ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
๕
มาตรา ๔๑ ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนำเสียง
ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้
๖
มาตรา ๔๒ เพือ่ พิทกั ษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคให้ผอู้ นุญาตมีอำนาจสัง่ เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
		 (๑) ให้ผผู้ ลิต ผูน้ ำเข้าหรือผูจ้ ำหน่ายอาหาร หรือผูท้ ำการโฆษณาระงับการโฆษณาอาหารทีเ่ ห็นว่าเป็นการโฆษณาโดย
ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑
		 (๒) ให้ผู้ผลิต ผูน้ ำเข้าหรือผูจ้ ำหน่ายอาหาร หรือผูท้ ำการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิตการนำเข้า การจำหน่าย หรือ
การโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณา
๒
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บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การลงรายการชื่อบิดาและมารดาในสูติบัตรของบุตร
ที่เกิดจากการให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน
กรมการปกครองได้มีหนังสือที่ มท ๐๓๐๙.๑/๑๒๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ ถึง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการลงรายการชื่อบิดาและมารดา
ในสูติบัตร สรุปความได้ว่า สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองได้รับแจ้งจากกรุงเทพมหานครขอหารือ
แนวทางปฏิบัติในการลงรายการชื่อบิดาและมารดาในสูติบัตรของทารกแฝดสามคนซึง่ เกิดจากการนำเชือ้ อสุจิ
ของนายวิจารณ์ จิณะเสน ผสมกับไข่ของนางภัทรานิษฐ์ จิณะเสน (ภริยา) แล้วนำไปฝังในมดลูกของ
นางขวัญจิรา แดงเตี้ย โดยความยินยอมของนายอนุชิต แดงเตี้ย (สามี) ซึง่ กรุงเทพมหานครเห็นว่าควร
ลงรายการของนางภัทรานิษฐ์ จิณะเสน และนายวิจารณ์ จิณะเสน เป็นมารดาและบิดาของเด็กในสูติบัตร
เพื่อให้ตรงตามข้อเท็จจริงและไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่เด็กในอนาคต
สำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายการในสูติบัตรจะต้องเป็นรายการตาม
ข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในขณะที่เด็กเกิด ต่อมาแม้ข้อเท็จจริงบางรายการจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น บิดามารดา
เปลี่ยนชื่อตัว หรือเด็กเปลี่ยนสัญชาติ รายการในสูติบัตรจะยังคงไว้ตามเดิมแต่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
รายการในทะเบียนบ้านเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาและคงไว้ซึ่งประวัติและสิทธิของบุคคล สำหรับกรณี
ตามข้อหารือข้างต้นนั้น สำนักทะเบียนกลางมีความเห็น สอดคล้ อ งกั บ กรุ ง เทพมหานคร เพราะหาก
เกิดปัญหากับเด็กในอนาคตและมีความจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์
(DNA) ย่ อ มจะไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสั บ สนวุ่ น วายจากเหตุ ร ายการในสู ติ บั ต รไม่ ต รงกั บ ผลการพิ สู จ น์
ความสัมพันธ์ของครอบครัว
แต่ เ นื่ อ งจากกรณี ท ำนองเดี ย วกั น นี้ คณะกรรมการกฤษฎี ก าเคยวิ นิ จ ฉั ย และตอบข้ อ หารื อ
ของกรมบัญชีกลางสรุปได้ว่า บุตรที่เกิดจากการใช้เทคนิคทางการแพทย์โดยการนำเชื้ออสุจิของสามีผสมกับ
ไข่ของภริยาและให้หญิงอืน่ ตัง้ ครรภ์แทน หญิงซึง่ เป็นผูต้ งั้ ครรภ์แทนและคลอดทารก จึงเป็นมารดาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของทารกนัน้ ส่วนหญิงทีเ่ ป็นเจ้าของไข่แต่มไิ ด้เป็นผูต้ งั้ ครรภ์ไม่อาจอ้างว่าเป็นมารดาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของทารกนั้น และชายเจ้าของเชื้ออสุจิก็มิได้เป็นสามีของหญิงผู้ตั้งครรภ์ จึงไม่อาจอ้างว่า
เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารกนั้นเช่นเดียวกัน หากจะยอมรับว่าบุตรที่เกิดจากวิธีการนำเชื้ออสุจิ
ผสมกับไข่ของภริยาแล้วนำไปฝากในครรภ์ของหญิงอื่นเป็นบุตรของสามีและภริยาเจ้าของเชื้ออสุจิและไข่
จะต้องมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอหารือว่าในการออกสูติบัตรให้กับเด็กที่เกิดจากการนำเชื้ออสุจิของสามี
ผสมกับไข่ของภริยาแล้วนำไปฝังในมดลูกของหญิงอื่นซึ่งมีสามีอยู่โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย นาย
ทะเบียนผูร้ บั แจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรจะสามารถลงชื่อของผู้ที่เป็นเจ้าของเชื้ออสุจิและไข่
เป็นบิดาและมารดาของเด็กในสูติบัตรตามหนังสือรับรองของสถานพยาบาลที่ทำการรักษาเพื่อให้หลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎรของเด็กตรงตามข้อเท็จจริงได้หรือไม่ อย่างไร เพือ่ จะได้ถอื เป็นแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ไป

ส่ ง พร้ อ มหนั ง สื อ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๔๓๕ ลงวั น ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ซึ่ ง สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
มีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พจิ ารณาข้อหารือดังกล่าว โดยได้ฟงั คำชีแ้ จงของผูแ้ ทน

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ผูแ้ ทนกรุงเทพมหานคร และผูแ้ ทนแพทยสภาแล้วเห็นว่า ปัญหาทีจ่ ะต้อง
วินจิ ฉัยมีวา่ บิดามารดาของเด็กทีเ่ กิดมานัน้ จะถือตามสภาพทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะคลอดออกมาเป็นทารก หรือจะถือเอา
สภาพแห่งความเป็นจริงในขณะทีป่ ฏิสนธิวา่ เกิดจากไข่และเชื้อของบุคคลใด
ในปัญหาเรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๓)๑ ทีไ่ ด้เคยวินจิ ฉัยไว้ในบันทึก เรือ่ ง การใช้สทิ ธิเบิกเงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรที่เกิดจากการผสมเทียมโดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน๒ โดยเห็นว่า
การจะถือว่าผู้ใดเป็นบิดาและมารดาของทารกที่คลอดออกมานั้นต้ อ งเป็ น ไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา
๑๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติว่า “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอด
เป็นทารก” ซึง่ ต้องเป็นการคลอดตามสภาพความเป็นจริงคือสภาพในขณะที่ออกจากครรภ์มารดา ประกอบกับ
มาตรา ๑๕๓๖๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่าเด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชาย
ให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผูเ้ ป็นสามี เมือ่ ได้พจิ ารณาตามข้อเท็จจริงทีห่ ารือนี้
แม้จะปรากฏว่านายวิจารณ์ จิณะเสน และนางภัทรานิษฐ์ จิณะเสน จะเป็นเจ้าของเชื้ออสุจิและไข่ที่นำไป
ฝังตัวในมดลูกของนางขวัญจิรา แดงเตีย้ ซึง่ เป็นหญิงทีม่ สี ามีแล้วก็ตาม แต่เมือ่ นางขวัญจิราฯ เป็นผูต้ งั้ ครรภ์
และคลอดทารกแฝดสามคน จึงกล่าวได้ว่านางขวัญจิราฯ เป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารก และ
นายโอสถ โกศิน ประธานกรรมการ นายวิจติ ร ศรีสอ้าน นายวิทรู ย์ ตัง้ ตรงจิตต์ นายตัน เวทไว นายพรชัย สุนทรพันธ์ และ
นายศักดา โมกขมรรคกุล กรรมการ
๒
“...ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้วางหลักของสภาพบุคคลไว้ในมาตรา ๑๕ ว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อ
คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก เมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา ๑๕ วรรคสองซึ่งบัญญัติขยายคำว่า “ทารก” ไว้ว่าหมายถึงทารกใน
ครรภ์มารดา กล่าวคือ บุตรที่เกิดนั้นต้องเกิดจากครรภ์มารดาของผู้เป็นบุตร นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังได้
วางหลักกฎหมายครอบครัวไว้ในบรรพ ๕ มาตรา ๑๕๔๖ ว่าในกรณีที่หญิงชายไม่ได้สมรสกัน เด็กที่เกิดจากหญิงให้ถือว่าเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น แต่ถ้าหญิงชายสมรสกัน เด็กทีเ่ กิดจากหญิง ขณะที่เป็นภริยาชาย มาตรา ๑๕๓๖ ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าเป็นบุตรของหญิงชายนั้น แต่ถ้าหากการสมรสสิ้นสุดลง มาตรา ๑๕๓๖ ได้วางหลักไว้ว่าเด็กเกิดแต่หญิงภายในสามร้อยสิบ
วันนับแต่การสมรสสิน้ สุดลง ให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผูเ้ ป็นสามี และตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ ๖ ว่าด้วยมรดก มาตรา ๑๖๐๔ ก็ได้บัญญัติยืนยันหลักไว้ว่าบุคคลธรรมดาจะเป็นทายาทได้ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือ
สามารถมีสิทธิได้ตามมาตรา ๑๕ ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย และให้ถือว่าเด็กที่เกิดมารอดอยู่ภายในสามร้อยสิบวันนับแต่
เจ้ามรดกตายเป็นทารกในครรภ์มารดาอยูใ่ นเวลาทีเ่ จ้ามรดกตาย สรุปแล้วเห็นว่ากฎหมายบัญญัตริ บั รองเฉพาะบุตรที่เกิดจากครรภ์ของ
หญิงผู้เป็นมารดาเท่านั้น ดังนั้น บุตรที่เกิดจากการใช้เทคนิคทางการแพทย์โดยการนำเชื้ออสุจิของสามีผสมกับไข่ของภริยาและให้
หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน หญิงซึ่งเป็นผู้ตั้งครรภ์แทนและคลอดทารกจึงเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารกนั้น ส่วนหญิงที่เป็น
เจ้าของไข่แต่มิได้เป็นผู้ตั้งครรภ์จึงหาอาจอ้างว่าเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของทารก
นั้นไม่ ส่วนชายเจ้าของเชื้ออสุจิก็มิได้เป็นสามีของหญิงผู้ตั้งครรภ์จึงไม่อาจอ้างว่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของทารกนั้นเช่นเดียวกัน...” (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๐/๒๕๔๓)
๓
มาตรา ๑๕ สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย
		 ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่างๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
๔
มาตรา ๑๕๓๖ เด็ ก เกิ ด แต่ ห ญิ ง ขณะเป็ น ภริ ย าชายหรื อ ภายในสามร้ อ ยสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ก ารสมรสสิ้ น สุ ด ลง
ให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผูเ้ ป็นสามี หรือเคยเป็นสามีแล้วแต่กรณี
		 ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับแก่บตุ รทีเ่ กิดจากหญิงก่อนทีไ่ ด้มคี ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ของศาลแสดงว่าการสมรสเป็น
โมฆะ หรือภายในระยะเวลาสามร้อยสิบวันนับแต่วันนั้น
๑
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เมื่อนางขวัญจิราฯ เป็นภริยาของนายอนุชิต แดงเตี้ย ในขณะคลอด นายอนุชิตฯ จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐาน
ของกฎหมายว่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารกทั้งสาม ดังนั้น รายการชื่อบิดาและมารดาที่นาย
ทะเบี ย นผู้ รั บ แจ้ ง จะลงในสู ติ บั ต รของทารกแฝดสามคนในเบื้ อ งต้ น จึ ง ได้ แ ก่ น ายอนุ ชิ ต แดงเตี้ ย
และนางขวัญจิรา แดงเตี้ย ส่วนการที่นายอนุชิต แดงเตี้ย จะปฏิเสธว่าทารกที่คลอดมาไม่ใช่บุตรของตน
หรือนายวิจารณ์ จิณะเสน จะอ้างว่าทารกที่คลอดมาเป็นบุตรของตนนั้น ทั้งสองก็ต้องไปดำเนินการทาง
ศาลต่อไปและเมื่อศาลวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว การแก้ไขรายการในทะเบียนและสูติบัตรจึงจะดำเนินการ
ต่อไปได้ตามคำวินิจฉัยของศาล
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน ๒๕๕๐
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ผลงานความเห็นทางกฎหมาย
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่น่าสนใจ

เรื่องเสร็จที่ ๕๐๘/๒๕๔๙

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรือ่ ง สถานะทางกฎหมายของประกาศกรุงเทพมหานคร ยกเลิกตำแหน่ง
กำนัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ออกตามความในมาตรา ๑๓๒
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
กรมการปกครองได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๐.๒/๑๔๑๒๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม

๒๕๔๙ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอหารือข้อกฎหมาย กรณีกรุงเทพมหานครประกาศยกเลิก
ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว
สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้
(๑) ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครได้ อ าศั ย อำนาจตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๑๓๒
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล
และสารวัตรกำนันในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในส่วนของตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ยังมี
ผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกตำแหน่งดังกล่าวทันทีที่ผู้ดำรงตำแหน่ง
หรือครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ และให้ยกเลิกตำแหน่งที่เหลือทั้งหมดในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) นายสวรรค์ จั น ทร์ ม่ ว ง กำนั น แขวงบางมด เขตบางขุ น เที ย น และประธานชมรม
กำนันผู้ใหญ่บ้านกรุงเทพมหานคร เห็นว่า ตนและสมาชิกได้รับผลกระทบโดยตรงจากประกาศดังกล่าว
จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขออุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมาย กรณีกรุงเทพมหานครมีประกาศ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ฯลฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้
		 ๒.๑ ประกาศฉบับดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายกล่าวคือ ตามมาตรา
๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ บัญญัติเป็นบทเฉพาะกาลไว้ว่า
“ให้ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ฯลฯ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ยังคงมีอยู่ต่อไป ถ้าเขตหรือแขวงใดหมดความจำเป็นต้องมีตำแหน่งดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครประกาศ
ยกเลิกตำแหน่งนั้นในราชกิจจานุเบกษา” บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์ เพื่อให้การบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมและคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดย
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ใน
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย จากเจตนารมณ์ ดั ง กล่ า วย่ อ มแสดงให้ เ ห็ น ความสำคั ญ ของการมี
ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อันสืบเนื่องตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พุทธศักราช
๒๔๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๙
		 ๒.๒ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจหน้าที่จะดำเนินการออกประกาศยกเลิก
ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพราะบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ กำหนดให้มีเฉพาะอำนาจที่จะประกาศยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในแขวงหรือเขตที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีตำแหน่งดังกล่าวเท่านั้น
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(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๔๐๖/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ถึงนายสวรรค์ฯ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า การออกประกาศลงวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๔๗ ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมายแล้ว
(๔) ต่อมา นายสวรรค์ฯ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ร้องเรียนว่า ตนได้มีหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กรณีการออกประกาศ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขต
กรุงเทพมหานคร แต่จนขณะนี้ ระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
เรื่องดังกล่าวจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ
ผู้กำกับดูแลการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามผลการพิจารณาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ว่าได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครองฯ แล้วหรือไม่ ทั้งนี้
นายสวรรค์ฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอทราบผลการ
อุทธรณ์คำสั่งกรณีดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งต่อมากรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือที่ กท ๐๔๐๖/๑๙๙๑ ลงวันที่
๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ แจ้งผลการดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้นายสวรรค์ฯ ทราบ
(๕) นายสวรรค์ฯ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ขอทราบผลการอุทธรณ์คำสั่ง กรณีการออกประกาศ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ ยกเลิกตำแหน่งกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร อีกครั้งหนึ่ง โดยชี้แจงว่า การที่กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือ
ที่ กท ๐๔๐๖/๑๙๙๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้มหี นังสือ ที่ กท ๐๔๐๖/๑๐๖๕
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านกรุงเทพมหานคร
และกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ ว นั้ น การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ข องกรุ ง เทพมหานครในกรณี ดั ง กล่ า ว
ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครองฯ กล่าวคือ โดยที่ประกาศ
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ปกครองฯ เมื่อมีการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองต้องพิจารณาอุทธรณ์ หากเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ก็ต้องแจ้ง
ให้ตนทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับคำอุทธรณ์และต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งภายในเวลาดังกล่าวด้วย
หรื อ หากไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ คำอุ ท ธรณ์ ไ ม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นก็ ต้ อ งรายงานความเห็ น พร้ อ มเหตุ ผ ล
ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันตามนัยมาตรา ๔๕ แห่ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการปกครองฯ ประกอบด้วย ๒ (๑๑) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครองฯ แต่กรณีดังกล่าวกรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติ
เช่นนี้ไม่ เพราะจนบัดนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังมิได้พิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด ส่วนหนังสือ
กรุงเทพมหานครที่ กท ๐๔๐๖/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ แจ้งผลการพิจารณาให้ตนทราบนั้น
ก็มิใช่การพิจารณาอุทธรณ์และการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย เพราะการพิจารณาอุทธรณ์
กรณี ดั ง กล่ า วจะต้ อ งกระทำโดยผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร แต่ ต ามหนั ง สื อ ฉบั บ ดั ง กล่ า ว
ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา ซึ่งเป็นผลการพิจารณา ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
ไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว จึ ง ขอให้ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครดำเนิ น การให้
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครองฯ ต่อไป
(๖) กระทรวงมหาดไทยได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครแจ้ ง ขอทราบผลการ
พิจารณาว่าได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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		 ๖.๑ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ได้เคยส่งหนังสือของประธานชมรมกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งได้ร้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย วินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีกรุงเทพมหานครมีประกาศยกเลิกตำแหน่งกำนัน
ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ฯลฯ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร มาเพื่ อ ให้ ป ลั ด กรุ ง เทพมหานครพิ จ ารณา ซึ่ ง ปลั ด
กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือถึงประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ พร้อมกันกับ
หนังสือ ที่ กท ๐๔๐๖/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ แจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย ทราบเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว
		 ๖.๒ ประธานชมรมกำนันผูใ้ หญ่บา้ นกรุงเทพมหานครได้มหี นังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙
ถึงผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ขอทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสัง่ ทีส่ งั่ ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ฯลฯ ในเขตกรุงเทพมหานครมีหนังสือ ที่ กท ๐๔๐๖/๑๙๙๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งผล
การดำเนินการให้ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านกรุงเทพมหานครทราบแล้ว
อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่
ย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง
และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๔ วรรคแรก
เมื่ อ กรุ ง เทพมหานครเห็ น ว่ า หมดความจำเป็ น จะต้ อ งมี ต ำแหน่ ง กำนั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ฯลฯ แล้ ว
กรุงเทพมหานครจึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ ออกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ ยกเลิก
ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร การออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจตาม
ที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ประกาศดังกล่าวเป็นการยกเลิกตำแหน่งองค์กรเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายปกครอง มิใช่
คำสั่ ง ทางปกครอง ดั ง นั้ น หนั ง สื อ ประธานชมรมกำนั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นกรุ ง เทพมหานคร ฉบั บ ลงวั น ที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงมิใช่หนังสืออุทธรณ์แต่อย่างใด
(๗) กรมการปกครองพิจารณาข้อกฎหมายกรณีดังกล่าวแล้ว มีความเห็นดังนี้
		 ๗.๑ ประกาศกรุ ง เทพมหานคร ฉบั บ ลงวั น ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๔๗ เป็ น คำสั่ ง
ทางปกครองที่มิได้ระบุระยะเวลาสำหรับอุทธรณ์หรือโต้แย้ง และไม่มีการแจ้งใหม่ ตามนัยมาตรา ๔๐ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ในฐานะที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองของกรุงเทพมหานครสามารถที่จะยื่นคำอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
คำสั่งภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งทางปกครอง (วันที่ประกาศกรุงเทพมหานครมีผลใช้
บังคับ คือ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘)
เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบประกอบกับเป็น
ความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างส่วนราชการ กรมการปกครองจึงขอหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ว่า ความเห็นของกรมการปกครองข้างต้นถูกต้องหรือไม่

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการปกครองได้พิจารณาข้อหารือกรมการปกครองโดยได้รับฟัง

คำชีแ้ จงข้อเท็จจริงจากผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) และผูแ้ ทนกรุงเทพมหานครแล้ว เห็นว่า
ข้อหารือดังกล่าวมีประเด็นต้องพิจารณา ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง ยกเลิก
ตำแหน่งกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็ น คำสั่ ง ทางปกครองตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรื อ ไม่
ซึ่งคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นว่า ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
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ราชการทางปกครองฯ “คำสั่งทางปกครอง” ๔๔๑ หมายความว่า การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ที่มีผลการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ
ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าทีข่ องบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ ซึง่ มาตราดังกล่าวกำหนด
นิยาม “กฎ” ๒ ไว้ว่าหมายถึง พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
กรณี ที่ ห ารื อ มานี้ เมื่ อ การใช้ อ ำนาจของผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครตามมาตรา ๑๓๒๓
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล
และสารวัตรกำนันในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อปรับปรุงการจัดองค์กร
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครองให้ ส อดคล้ อ งกั บ การจั ด ระเบี ย บบริ ห ารราชการและการปกครองท้ อ งถิ่ น
ของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการยกเลิกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายมิได้มุ่งหมายให้ตัวบุคคล
พ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะราย ประกาศกรุงเทพมหานครดังกล่าวจึงเป็น “กฎ” มิใช่ “คำสั่งทาง
ปกครอง” ตามนัยมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และไม่อยู่ภายใต้บังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๔๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
			 ฯลฯ		
ฯลฯ
“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า
(๑) การใช้ อ ำนาจตามกฎหมายของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ผ ลเป็ น การสร้ า งนิ ติ สั ม พั น ธ์ ขึ้ น ระหว่ า งบุ ค คลในอั น ที่ จ ะก่ อ เปลี่ ย นแปลง
โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ
การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
			 ฯลฯ		
ฯลฯ
๒
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
			 ฯลฯ		
ฯลฯ
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่
มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
			 ฯลฯ		
ฯลฯ
๓
มาตรา ๑๓๒ ให้ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีอยู่ต่อไป ถ้าในเขตหรือแขวงใดหมดความจำเป็นต้องมีตำแหน่ง
ดังกล่าว ให้กรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกตำแหน่งนั้น ในราชกิจจานุเบกษา
๔
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑ และเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
๑
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เรื่องเสร็จที่ ๔๔๓/๒๕๕๐

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และทรัพย์สิน
เงินหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ภายใต้การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
โดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑/๖๓๗ ลงวันที่

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สรุปความได้ดังนี้
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๒ ได้กำหนดว่า
กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่
ผู้นั้นชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕๖ ประกอบกับมาตรา ๕๗ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีอำนาจที่จะพิจารณา
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของตนได้ ซึ่งในกรณีที่เป็นคำสั่ง
ทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน หากถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่
มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติ
ตามคำเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้นั้นได้ โดยวิธีการดังกล่าวให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด
หรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อนำเงินมาชดใช้
ค่ า สิ น ไหมทดแทน ดั ง นั้ น เพื่ อ ความรอบคอบและให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายในการใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง จึงขอหารือว่า มหาวิทยาลัยมีอำนาจยึดหรืออายัด เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วง
เวลา บำนาญ บำเหน็จ เงินสะสมสมทบ ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
หรื อ เงิ น ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น ได้ รั บ อั น เนื่ อ งมาแต่ ค วามตายของบุ ค คลอื่ น หรื อ หุ้ น
และเงินปันผล ที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดผู้นั้นได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้ง
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งอื่ น ๆ ของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ก ระทำละเมิ ด นั้ น ได้ ห รื อ ไม่ เพี ย งใด
และมีทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องใดที่ต้องห้ามในการยึดหรืออายัดหรือไม่ นอกจากนี้ในการยึดหรืออายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือกรมบังคับคดี
หรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยมีผู้แทนกระทรวง
การคลัง (กรมสรรพากร) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม (กรมบังคับคดี)
ผู้ แ ทนกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช) และผู้ แ ทนสำนั ก งานศาลปกครอง
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า ข้อหารือนี้มีประเด็นต้องพิจารณา ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอด
ตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะต้อง
174 รายงานประจำปี ๒๕๕๐
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ปฏิบัติเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานบังคับคดีในการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลหรือไม่ อย่างไร
นั้น เห็นว่า โดยที่มาตรา ๕๗ วรรคสอง๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กำหนดว่ า การใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองโดยวิ ธี ก ารยึ ด หรื อ อายั ด และขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง โดยอนุ โ ลม เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ช้ ม าตรการ
บั ง คั บ ทางปกครอง จึ ง ต้ อ งนำบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง มาบั ง คั บ ใช้
โดยอนุ โ ลม ซึ่ ง ได้ แ ก่ บ ทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะ ๒ การบั ง คั บ คดี ต ามคำพิ พ ากษาหรื อ คำสั่ ง ทั้ ง นี้
ไม่เฉพาะแต่บทบัญญัติในหมวด ๒ วิธียึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ และการจ่ายเงิน ตั้งแต่มาตรา ๓๐๓ ถึง
มาตรา ๓๒๓ แต่ ยั ง รวมถึ ง บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๑ หลั ก ทั่ ว ไป ในการบั ง คั บ คดี ต ามคำพิ พ ากษา
หรือคำสั่ง ตั้งแต่มาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๓๐๒ ด้วย ซึ่งการใช้บังคับบทบัญญัติกฎหมายโดยอนุโลม
คือใช้บังคับเพียงเท่าที่เหมาะสมกับลักษณะของเรื่อง อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับลักษณะของเรื่องนั้น
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเคยวินิจฉัยเป็นตัวอย่างไว้ในเรื่องเสร็จที่ ๙๔-๙๕/๒๕๔๙๒
เป็นต้นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ชอบที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๓๐๓
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่กำหนดให้การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพย์ ให้จัดทำโดย
นำเอกสารหรือทรัพย์สนิ นัน้ มาฝากไว้ ณ สถานทีใ่ ดหรือแก่บคุ คลใด หรือมอบไว้ในความอารักขาของลูกหนี้
ประเด็นที่สอง ทรั พ ย์ สิ น เงิ น หรื อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งใดบ้ า งที่ ไ ม่ ต กอยู่ ภ ายใต้ ม าตรการบั ง คั บ
ทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้ น เห็ น ว่ า โดยที่ ม าตรา ๒๘๕ ๓ และ
มาตรา ๕๗ คำสั่ ง ทางปกครองที่ ก ำหนดให้ ผู้ ใ ดชำระเงิ น ถ้ า ถึ ง กำหนดแล้ ว ไม่ มี ก ารชำระโดยถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าทีม่ หี นังสือเตือนให้ผนู้ นั้ ชำระภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มกี ารปฏิบตั ติ ามคำเตือน
เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน
วิ ธี ก ารยึ ด การอายั ด และการขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง
โดยอนุโลม ส่วนผู้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๒
บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
โดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๕/๑๓๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และที่ นร ๐๙๐๕/๑๓๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ถึงกรมศุลกากร
๓
มาตรา ๒๘๕ ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนี้ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
(๑) เครือ่ งนุง่ ห่มหลับนอนหรือเครือ่ งใช้ในครัวเรือนหรือเครือ่ งใช้สอยส่วนตัวโดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินห้าหมืน่ บาท
ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลจะกำหนดทรัพย์สินดังกล่าวที่มีราคาเกินห้าหมื่นบาท ให้เป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องอยู่ในความรับผิดแห่ง
การบังคับคดีก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามฐานะของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
(๒) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพโดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาท
แต่ถา้ ลูกหนีต้ ามคำพิพากษามีคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลขออนุญาตยึดหน่วงและใช้เครือ่ งมือหรือเครือ่ งใช้อนั จำเป็นเพือ่ ดำเนินการ
เลี้ ย งชี พ หรื อ การประกอบวิช าชี พ อั นมี ร าคาเกินกว่า จำนวนราคาดัง กล่ า วแล้ ว ให้ศ าลมี อ ำนาจที่จ ะใช้ ดุ ล พิ นิ จ อนุญ าตหรื อ
ไม่อนุญาตภายในบังคับแห่งเงื่อนไขตามที่ศาลเห็นสมควร
(๓) วัตถุ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
(๔) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือสำหรับวงศ์ตระกูล โดยเฉพาะ
จดหมายหรือสมุดบัญชีตา่ งๆ นัน้ อาจยึดมาตรวจดูเพือ่ ประโยชน์แก่การบังคับคดีได้ ถ้าจำเป็น แต่หา้ มมิให้ เอาออกขายทอดตลาด
			 ฯลฯ		
ฯลฯ
๑
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มาตรา ๒๘๖๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้กำหนดประเภทของทรัพย์สิน เงินหรือสิทธิ
เรียกร้อง ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีไว้ โดยมีความมุ่งหมาย
เพื่อคุ้มครองลูกหนี้ตามคำพิพากษามิให้ได้รับความกระทบกระเทือนในชีวิตความเป็นอยู่จนเกินสมควรแก่
เหตุ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะของเรื่องแล้ว เห็นว่า ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระ
เงินก็สมควรได้รบั การคุม้ ครองในลักษณะเดียวกันกับลูกหนีต้ ามคำพิพากษา ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงชอบทีจ่ ะ
นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพย์สิน เงินหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๕ และมาตรา ๒๘๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บั ง คั บ กั บ การใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองโดยวิ ธี ก ารยึ ด หรื อ อายั ด และขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น
ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ด้วยโดยอนุโลม มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชจึงไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทรัพย์สิน เงินหรือสิทธิเรียกร้องตามที่กำหนด
ในมาตรา ๒๘๕ และมาตรา ๒๘๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้
อนึง่ เพือ่ ให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธกี ารยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
ตามมาตรา ๕๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองฯ มี แ นวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน
และเป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์

มาตรา ๒๘๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
(๑) เบีย้ เลีย้ งชีพซึง่ กฎหมายกำหนดไว้และเงินรายได้เป็นคราวๆ อันบุคคลภายนอกได้ยกให้เพือ่ เลีย้ งชีพ เป็นจำนวนรวมกัน
ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร
(๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิต
ของบุคคลเหล่านั้น
(๓) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง
หรือคนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (๒) ที่นายจ้างจ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้น หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น
เป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท หรือตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร
(๔) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคลอื่นเป็นจำนวนตามที่
จำเป็นในการดำเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่ศาลเห็นสมควร
ในกรณีที่ศาลเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินตาม (๑) และ (๓) ให้ศาลกำหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำสุดของ
ข้าราชการพลเรือนในขณะนั้นและไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น โดยคำนึงถึงฐานะในทาง
ครอบครัวของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและจำนวนบุพการีและผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาด้วย
			 ฯลฯ		
ฯลฯ
๔
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และวิธีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจศึกษาเทียบเคียงได้จากระเบียบที่หน่วยงานอื่นๆ ได้จัดทำขึ้น
ก่อนหน้านี้แล้ว๕
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม ๒๕๕๐

เช่น ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
โดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๔๙
๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
177
Office of the Council of State

เรื่องเสร็จที่ ๕๒๑/๒๕๔๙

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
กรณีผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐเป็นคดีต่อศาลว่า
เจ้าหน้าที่กระทำละเมิด
กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๔๐๒/๙๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้วา่ บุคคลภายนอกได้ยนื่ ฟ้องเจ้าหน้าทีก่ รมการขนส่งทางบก
รายหนึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยบรรยายฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดี
ได้นำรถยนต์ (แท็กซี่) และแบบคำขอจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสาธารณะส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน
๑ ม-๓๗๘๘ กรุงเทพมหานคร ไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างตรวจสภาพรถทำการ
ตรวจสภาพรถ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุหมายเลขถังแก๊ส เอส-๐๕๒๓ ลงในแบบคำขอจดทะเบียนรถฉบับ
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ อันเป็นหมายเลขทีผ่ ดิ ไปจากความเป็นจริง คือ เอส-๐๕๒๖ โดยมีเจตนาทุจริต
ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำแบบคำขอจดทะเบียนรถดังกล่าวไปชำระภาษีที่แผนกจดทะเบียนและเสียภาษี
ของกรมการขนส่งทางบก ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทราบว่าหมายเลขถังแก๊สที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสภาพและรับรอง
ไม่ตรงกับหมายเลขที่ได้จดทะเบียนไว้ในใบคู่มือจดทะเบียนรถโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับชำระภาษีเป็นผู้แจ้งให้
แก่ผู้ฟ้องคดีทราบและไม่ให้ป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ไปพบผู้ถูกฟ้องคดีที่
๑ เพื่อขอให้แก้ไขความผิดพลาดและตรวจดูรายละเอียดที่ตัวรถอีกครั้งหนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเพิกเฉย
และไม่ ด ำเนิ น การใดๆ การกระทำของผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ จึ ง เป็ น การกลั่ น แกล้ ง ทำให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี
ไม่มีป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีและเสียประโยชน์ที่ไม่อาจนำรถยนต์คันดังกล่าวให้ผู้อื่นเช่าหาประโยชน์
ขาดรายได้วนั ละ ๘๐๐ บาท เป็นเวลา ๒ เดือน ๑๘ วัน รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ๖๒,๔๐๐ บาท จึงขอให้ผถู้ กู ฟ้อง
คดีแก้ไขหมายเลขถังแก๊สในแบบคำขอจดทะเบียนรถและขอให้ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้น
กรมการขนส่งทางบกจึงขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี้
๑. กรณีผู้เสียหายฟ้องกรมการขนส่งทางบกต่อศาลปกครองหรือศาลแพ่งและขอให้ชดใช้
ค่ า เสี ย หาย หากมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตามข้ อ ๓๕ คณะกรรมการจะต้ อ งสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
เฉพาะประเด็นเจ้าหน้าที่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ หรือต้องสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏด้วยว่า
การกระทำของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ แล้วจะต้อง
พิจารณาต่อไปว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทำละเมิดหรือไม่ อีกทั้งจะต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเป็นจำนวนเท่าใดหรือไม่ อย่างไร
๒. หากกรมการขนส่งทางบกต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ ามข้อ ๓๘ ความรับผิดของเจ้าหน้าทีจ่ ะมีหรือไม่ เพียงใด กรมการขนส่งทางบก
จะพิจารณาไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ จากสำนวนการสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการตามข้อ ๓๕ หรือ
จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาใหม่
ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๕/๖๕๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว โดยได้รับฟังคำชี้แจง

เพิ่มเติมจากผู้แทนกระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก) แล้ว มีความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เห็นว่า โดยที่การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ทราบว่ามีการกระทำละเมิดหรือไม่ การกระทำละเมิดได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เจ้าหน้าที่ได้
กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ และเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ดต้องรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
เป็นจำนวนเท่าใด ดังนัน้ เมือ่ บุคคลภายนอกฟ้องหน่วยงานของรัฐเป็นคดีตอ่ ศาลว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทำละเมิด
ต่อบุคคลภายนอก และผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตามข้อ ๓๕๑ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว คณะกรรมการจึงต้องสอบให้ได้ขอ้ เท็จจริงดังกล่าวข้างต้น
หากความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการตามข้อ ๓๖๒ แต่ถ้าเป็น
กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการตามข้อ ๓๗๓ แห่งระเบียบดังกล่าว

ประเด็นที่สอง เห็นว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามคำพิพากษา

ของศาลแล้ว ความรับผิดของเจ้าหน้าที่จะมีหรือไม่เพียงใดนั้น หากคณะกรรมการได้ทำการสอบสวน
ในประเด็นต่างๆ ครบถ้วนตามที่กล่าวมาแล้วในประเด็นที่หนึ่ง กรมการขนส่งทางบกสามารถนำสำนวน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมาพิจารณา ว่าจะมีการไล่เบี้ยหรือไม่
หรือจะไล่เบี้ยให้ชดใช้เพียงใด โดยไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดขึ้นใหม่
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๔๙

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาล ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะได้มีการตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าวไว้แล้ว และให้ประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อเตรียมการต่อสู้คดีต่อไป พร้อมทั้งรายงาน
ให้กระทรวงการคลังทราบและปฏิบัติตามที่ได้รับคำแนะนำจากกระทรวงการคลัง
๒
ข้อ ๓๖ ถ้าผู้แต่งตั้งเห็นว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเมื่อได้ฟังความเห็น
ของคณะกรรมการหรือได้รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแล้ว เห็นว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระทำ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย
๓
ข้อ ๓๗ ถ้าผลการพิจารณาของผู้แต่งตั้งยุติเป็นที่สุดว่า ความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่
จะต้องไม่มีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดี แต่ถ้าผู้เสียหายได้ฟ้องเจ้าหน้าที่ต่อศาลก่อนแล้วหรือมีการเรียกเจ้าหน้าที่
เข้ามาเป็นคู่ความในคดีก่อนแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งแจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานอัยการเพื่อแถลงต่อศาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีโอกาส
พ้นจากการเป็นคู่ความในคดี และขอให้พนักงานอัยการช่วยเหลือทางคดีแก่เจ้าหน้าที่ในระหว่างนั้นด้วย
๑
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เรื่องเสร็จที่ ๒๑๙/๒๕๕๐

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิดความเสียหายได้โอนไปสังกัด
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
กรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๑๑/๒๓๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐

ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด สรุปความได้ดังนี้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑ ได้มีหนังสือถึงกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ดำเนินการ
ทางวิ นั ย และหาตั ว ผู้ ต้ อ งรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในสองกรณี ได้แก่
กรณีที่หนึ่ง การจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนจำกลางกำแพงเพชรตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๔๔
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ โดยความเสียหายที่เกิดกับกรมราชทัณฑ์นั้นเกิดจากการคำนวณราคากลาง
โดยการถอดแบบรู ป รายการไม่ ถู ก ต้ อ งตรงกั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นแบบรู ป รายการ ส่ ง ผลให้ เ รื อ นจำกลาง
กำแพงเพชรประกวดราคาจ้างก่อสร้างและรับราคาที่ผู้รับจ้างเสนอสูงเกินควรในรายการที่มิได้มีการกำหนด
ไว้ในแบบรูปรายการ หรือสูงกว่าทีป่ รากฏในแบบรูปรายการ เป็นเงิน ๔๒๒,๐๙๑.๙๓ บาท และความเสียหาย
ที่เกิดจากการคำนวณเรียกเงินคืน กรณีเปลี่ยนจากฐานรากเข็มตอกเป็นฐานแผ่ในรายการก่อสร้างกำแพง
ความสูง ๖ เมตร ความยาว ๓๘๘ เมตร โดยคำนวณจำนวนเสาเข็ม ค่างานฐานราก และค่า Factor F
เพือ่ เรียกเงินคืนจากการคำนวณราคากลางดังกล่าวไม่ถกู ต้องตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ ทำให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการคิดเป็นเงินจำนวนทัง้ สิน้ ๑,๑๑๒,๒๒๙ บาท โดยมีเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องได้แก่ นายเทพประสิทธิ์
สุนทรานนท์ วิศวกรโยธา ๘ นายวิรัตน์ โตอิ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์ ๗ นายสมบัติ วรรณพงษ์
วิศวกรโยธา ๕ นายสมชาญ ภักดีโต เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ๕ และนายชาญยุทธ กองเกิด
วิ ศ วกร ๓ ทั้ ง นี้ ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า นายเทพประสิ ท ธิ์ ฯ นายสมบั ติ ฯ และนายชาญยุ ท ธฯ นั้ น
ขณะเกิดเหตุเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง แต่ปัจจุบันได้โอนไปสังกัดกรมทางหลวงชนบท
กรณีที่สอง การจัดจ้างก่อสร้างเรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์ สังกัดเรือนจำกลางนครสวรรค์
ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ โดยการจัดทำสัญญามีการกำหนดรายละเอียด
ของงานแตกต่างกัน การก่อสร้างและการใช้วัสดุในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา อันเนื่องมาจาก
เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ผู้ ค วบคุ ม งานและคณะกรรมการตรวจการจ้ า งซึ่ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ สั ง กั ด กรมราชทั ณ ฑ์
และกรมโยธาธิการและผังเมืองบกพร่องต่อหน้าที่ กรมราชทัณฑ์และกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้มคี ำสัง่ ที่
๒๘๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด แต่ปรากฏต่อมาภายหลังว่าข้าราชการรายหนึง่ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึง่ เป็นผูก้ ระทำละเมิด
ได้โอนไปสังกัดกระทรวงพลังงาน (สำนักงานปลัดกระทรวง) ก่อนที่จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดังกล่าว
ส่งพร้อมหนังสือที่ นร ๐๙๐๕/๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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เนื่ อ งจากความเสี ย หายที่ เ กิ ด กั บ กรมราชทั ณ ฑ์ ใ นทั้ ง สองกรณี นั้ น เกิ ด จากการกระทำของ
เจ้าหน้าทีก่ รมราชทัณฑ์และกรมโยธาธิการและผังเมือง กรณีจงึ ต้องดำเนินการตามข้อ ๑๑ ประกอบกับข้อ ๑๐
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงมีปัญหาว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิดความเสียหายสังกัดอยู่ได้แก่ผู้ใด
ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิดความเสียหายสังกัดอยู่ในขณะกระทำความเสียหาย
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิดความเสียหายโอนไปสังกัด กรมราชทัณฑ์จึงประสงค์
จะหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
อีกแห่งหนึ่ง หรือกรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และหรือความเสียหาย
เกิดจากผลของการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิดความเสียหายสังกัด ต้องร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น หากขณะก่อให้เกิด
ความเสียหายเจ้าหน้าทีท่ กี่ อ่ ให้เกิดความเสียหายสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งหนึง่ แต่ขณะแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ โ อนไปสั ง กั ด หน่ ว ยงานของรั ฐ อี ก แห่ ง หนึ่ ง ในกรณี เ ช่ น นี้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง ใด
เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการฯ กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย ระหว่าง
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดขณะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดในขณะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
(๒) หากตามประเด็นในข้อหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
คือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดขณะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีการตรวจสอบการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนจำชั่วคราว
คลองโพธิ์ จะต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้อง และหากพิจารณาเห็นว่าจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นใหม่ คณะกรรมการฯ ชุดใหม่จะถือเอาสำนวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการฯ ชุดเดิม มาใช้พิจารณาหรือจะต้องดำเนินการสอบสวนใหม่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ พิ จ ารณาปั ญ หาดั ง กล่ า วโดยมี ผู้ แ ทนกระทรวง

ยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เนื่องจากข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่าในกรณีทเี่ กิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐมากกว่าหนึง่ แห่ง และหรือความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าทีห่ ลายหน่วยงาน ให้ผมู้ อี ำนาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ หรือข้อ ๑๐ บรรดาที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
ซึง่ ข้อ ๑๐ กำหนดว่าในกรณีความเสียหายเกิดขึน้ ตามข้อ ๙๑ ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย

ข้อ ๙ ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิดความเสียหายแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและให้มีการรายงานตามลำดับชั้นจนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด
เว้นแต่
			 ฯลฯ		
ฯลฯ
๑
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และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดมีอำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบกับ
มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
บัญญัติให้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานของรัฐย่อมต้องพิจารณาด้วยว่าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องให้ความเป็นธรรมหรือมีส่วนผิดหรือมีความบกพร่องด้วยหรือไม่เพื่อนำมา
พิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงเห็นว่า กฎหมายและระเบียบ
มุ่งที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือทรัพย์สินในขณะที่ความเสียหายเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ ของ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้รบั ความเสียหายซึง่ เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหายมีอำนาจร่วม
กันกับ “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด” แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ของ
ระเบียบเดียวกันกำหนดให้เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ำให้เกิดความเสียหายแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาและให้มกี ารรายงานตาม
ลำดับชัน้ จนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด ดังนั้น คำว่า “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
สังกัด” จึงต้องหมายถึงผูท้ เี่ ป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าหน้าทีผ่ นู้ นั้ สังกัดอยูใ่ นขณะทีค่ วามเสียหายเกิดขึน้
ในกรณีตามข้อหารือนี้ทั้งสองกรณี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดสังกัดอยู่ในขณะที่ความเสียหายเกิดขึ้น บุคคลทั้งสองจึงเป็นผู้มีอำนาจร่วมกัน
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ประเด็นที่สอง เมื่อได้พิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแล้ว ข้อหารือในประเด็นที่สองนี้
จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณา
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน ๒๕๕๐
มาตรา ๑๐ ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีเ่ ป็นผูก้ ระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานของรัฐทีผ่ นู้ นั้ อยูใ่ นสังกัด
หรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าทีใ่ ห้นำบทบัญญัตมิ าตรา ๘ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
			 ฯลฯ		
ฯลฯ
๓
มาตรา ๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่
ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่
ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและ
ความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้
ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วน
แห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย
			 ฯลฯ		
ฯลฯ
๒
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เรื่องพิจารณาเสร็จของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ดำเนินการสอดคล้องตามแผนนิติบัญญัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. พระราชบัญญัติ จำนวน ๓๙ เรื่อง
ลำดับ
ที่

พระราชบัญญัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐)

เลขเรื่องเสร็จ

๑.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วิธีการขังหรือจำคุกและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็น
หญิงมีครรภ์)

๕๑๕/๔๙

๒.

ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ ดี ำเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๘๔/๔๙

๓.

ร่างพระราชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๐๗/๔๙

๔.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๐๘/๔๙

๕.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ....

๙๑/๕๐

๖.

ร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๘/๕๐

๗.

ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๘/๕๐

๘.

ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ....

๑๔๗/๕๐

๙.

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....

๑๕๘/๕๐

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ พ.ศ. ....

๑๙๐/๕๐

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ....

๓๔๓/๕๐

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๔๖/๕๐

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....

๓๖๓/๕๐

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....

๓๖๔/๕๐

๑๕. ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....

๔๐๗/๕๐

๑๖. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๑๓/๕๐
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ลำดับ
ที่

พระราชบัญญัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐)

เลขเรื่องเสร็จ

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

๔๒๔/๕๐

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

๔๒๕/๕๐

๑๙. ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายทีด่ นิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๒๙/๕๐

๒๐. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ....

๔๓๒/๕๐

๒๑. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝาก พ.ศ. ....

๔๓๕/๕๐

๒๒. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ....

๔๓๖/๕๐

๒๓. ร่างพระราชบัญญัตมิ าตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ พ.ศ. ....

๔๖๒/๕๐

๒๔. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ....

๔๗๗/๕๐

๒๕. ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงบทบัญญัตเิ รือ่ งอำนาจดำเนินกิจการของกองทุน)

๔๗๘/๕๐

๒๖. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ....

๔๙๑/๕๐

๒๗. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ....

๔๙๒/๕๐

๒๘. ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๒๐/๕๐

๒๙. ร่างพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. ....

๕๒๕/๕๐

๓๐. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๒๗/๕๐

๓๑. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดห้ามผูข้ บั ขีใ่ ช้
โทรศัพท์หรือเครือ่ งมือสือ่ สารอืน่ ใดในขณะทีร่ ถเคลือ่ นที)่

๕๓๖/๕๐

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

๕๔๔/๕๐

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

๕๔๕/๕๐

๓๔. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๕๔/๕๐

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

๕๕๘/๕๐

๓๖. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ....

๕๖๓/๕๐

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

๖๑๐/๕๐
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ลำดับ
ที่

พระราชบัญญัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐)

เลขเรื่องเสร็จ

๓๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพิ่มเติมกรณีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการขายหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวล
รัษฎากร ตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง)

๖๑๑/๕๐

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

๖๑๒/๕๐
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เรื่องพิจารณาเสร็จของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ดำเนินการสอดคล้องตามแผนนิติบัญญัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. พระราชกฤษฎีกา จำนวน ๙๑ เรื่อง
ลำดับ
ที่

พระราชกฤษฎีกา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐)

เลขเรื่องเสร็จ

๑.

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๐๙/๔๙

๒.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขากายอุปกรณ์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....

๕๔๑/๔๙

๓.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง
พังงา จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๔๕/๔๙

๔.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลตากแดด อำเภอเมือง
พังงา จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๔๖/๔๙

๕.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางนายสี และตำบล
โคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๔๗/๔๙

๖.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลรมณีย์ ตำบลเหล และ
ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๔๘/๔๙

๗.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลวังจันทร์ และตำบลวังหมัน
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๐/๔๙

๘.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก
และตำบลนาโบสถ์ กิง่ อำเภอวังเจ้า อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๑/๔๙

๙.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่สลิด ตำบลสมอโดน
อำเภอบ้านตาก และตำบลน้ำรึม ตำบลไม้งาม ตำบลโป่งแดง ตำบลวังประจบ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๒/๔๙

๑๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลท้องฟ้า ตำบลทุง่ กระเชาะ
อำเภอบ้านตาก และตำบลหนองบัวเหนือ ตำบลป่ามะม่วง ตำบลแม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๓/๔๙
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ลำดับ
ที่

พระราชกฤษฎีกา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐)

เลขเรื่องเสร็จ

๑๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลยกกระบัตร ตำบลสามเงา
และตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๔/๔๙

๑๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลตลุกกลางทุง่ และตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๕/๔๙

๑๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านหนุน
และตำบลทุง่ น้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๖/๔๙

๑๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านหนุน
ตำบลห้วยหม้าย ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง ตำบลทุ่งแค้ว ตำบลวังหลวง
ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ และตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๗/๔๙

๑๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำเลา ตำบลบ้านเวียง
อำเภอร้องกวาง และตำบลห้วยม้า ตำบลน้ำชำ ตำบลบ้านถิน่ อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๕๗๘/๔๙

๑๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสวนเขื่อน และตำบล
ป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๗๙/๔๙

๑๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคูหา ตำบลทุง่ พอ และ
ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๘๐/๔๙

๑๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลลำภี
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๘๑/๔๙

๑๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้องที่ตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ ตำบลยางคราม ตำบลทุ่งรวงทอง
ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง ตำบลท่าวังพร้าว ตำบลทุ่งสะโตก ตำบลบ้านแม
และตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....

๕๘๘/๔๙

๒๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลกลางและตำบลไทยชนะศึก
อำเภอทุง่ เสลีย่ ม จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...

๖๑๑/๔๙

๒๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๑๒/๔๙

๒๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ และ
ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๑๔/๔๙
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ลำดับ
ที่

พระราชกฤษฎีกา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐)

เลขเรื่องเสร็จ

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

๖๑๕/๔๙

๒๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพะดง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๑๖/๔๙

๒๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ทราย และตำบล
ร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๒๗/๔๙

๒๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่จั๋ว ตำบลเด่นชัย และ
ตำบลท้ายไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๖๒๘/๔๙

๒๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลไทยน้อย อำเภอเด่นชัย
จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๒๙/๔๙

๒๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่
และตำบลบ้านกวาง ตำบลบ้านเหล่า ตำบลดอนมูล ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงแม่น
จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๖๓๐/๔๙

๒๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่เกิ๋ง ตำบลวังชิน้ และ
ตำบลแม่พงุ อำเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๓๑/๔๙

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

๖๓๒/๔๙

๓๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเนิน
และตำบลแม่จั๋ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๓๓/๔๙

๓๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบานเอื้อม อำเภอเมือง
ลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๖๓๔/๔๙

๓๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียงตาล ตำบลแม่สนั
ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร และตำบลใหม่พฒ
ั นา อำเภอเกาะคา จังหวัด
ลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๓๕/๔๙

๓๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. ....

๖๔๑/๔๙

๓๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลตาคลี ตำบลหนองหม้อ
ตำบลสร้อยทอง ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๖๕/๔๙
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๓๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลบ้านเสด็จ ตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา และตำบลบางสวรรค์ ตำบลไทรโสภา ตำบลไทรขึง ตำบลสาคู
ตำบลอิปนั อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๖๖๗/๔๙

๓๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอ
ศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๘๘/๔๙

๓๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน)
รวมทางยกระดับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ - รังสิต ที่บ้านแพะโคก พ.ศ. ....

๖๘๙/๔๙

๓๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้าง
กลาง อำเภอฉวาง ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน ตำบลทางพูน ตำบลสวนหลวง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
ตำบลเขาพระบาท ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ ตำบลบ้านตูล อำเภอ
ชะอวด ตำบลนาไม้ไผ่ ตำบลกะปาง ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งโพธิ์
ตำบลสามตำบล ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ตำบลวังหิน ตำบลบางขัน
ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช และตำบลหนองบัว
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๕๐/๕๐

๔๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลในเมือง ตำบลเขาน้อย
ตำบลสงเปือย ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง และ
ตำบลหนองเสาเล้า ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๗๑/๕๐

๔๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลเขือ่ นอุบลรัตน์ ตำบลทุง่ โป่ง
ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ และตำบลป่าหวายนัง่ อำเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๗๒/๕๐

๔๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำพุ และตำบลท่าชี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๐๓/๕๐

๔๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสองคอน อำเภอโพธิไ์ ทร
จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๑๐๔/๕๐

๔๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมือง
นครราชสีมา ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศใต้ พ.ศ. ....

๑๔๑/๕๐
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๔๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลขี้เหล็ก ตำบลหนองขอน
และตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๖๔/๕๐

๔๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคำขวาง ตำบลแสนสุข
ตำบลโพธิ์ใหญ่ ตำบลธาตุ และตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๖๕/๕๐

๔๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลนาคำ และตำบลคำไหล
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๖๖/๕๐

๔๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสำนักแต้ว และตำบล
สำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๑๖๗/๕๐

๔๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๙๑/๕๐

๕๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและ
ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ สายชลบุรี - แกลง ทีบ่ า้ นเชิดน้อย พ.ศ. ....

๒๐๐/๕๐

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

๒๒๔/๕๐

๕๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๒ สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์
ตอนทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านเหนือ พ.ศ. ....

๒๕๕/๕๐

๕๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้องที่ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พ.ศ. ....

๒๕๖/๕๐

๕๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีเ่ ขตปทุมวัน
เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี
เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๒๖๘/๕๐

๕๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการ เพื่อกิจการ
ขนส่งมวลชน ในท้องทีเ่ ขตบางซือ่ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่
และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๒๖๙/๕๐

๕๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีเ่ ขตบางซือ่
เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ....

๒๗๐/๕๐
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๕๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล
ป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. ....

๒๗๔/๕๐

๕๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๘๐/๕๐

๕๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลเพหลา และตำบลพรุดนิ นา
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๓๑๓/๕๐

๖๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาเขน ตำบลเขาต่อ
อำเภอปลายพระยา ตำบลนาเหนือ ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๑๔/๕๐

๖๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดินอุดม ตำบลลำทับ
ตำบลดินแดง และตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๑๕/๕๐

๖๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขากอบ และตำบลทุ่งต่อ
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๑๖/๕๐

๖๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ ขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สายต่อเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ควบคุม - ช่องจอม
ตอนบ้านเจ็มเนียง - บรรจบทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๔ (บ้านปะอาว) พ.ศ. ....

๓๓๑/๕๐

๖๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลกุดแห่ และตำบล
สามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๕๔/๕๐

๖๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังกวาง อำเภอ
น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ....

๓๕๕/๕๐

๖๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลเกาะแก้ว อำเภอ
สำโรงทาบ จังหวัดสุรนิ ทร์ และตำบลสวาย ตำบลกู่
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๕๖/๕๐

๖๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลบ่อแก้ว ตำบลนาคู
ตำบลโนนนาจาน และตำบลภูแล่นช้าง กิ่งอำเภอนาคู อำเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๕๗/๕๐
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๖๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลบ้านตาด อำเภอเมือง
อุดรธานี ตำบลเสอเพลอ ตำบลพันดอน ตำบลปะโค ตำบลตูมใต้ อำเภอ
กุมภวาปี และตำบลทับกุง ตำบลหนองแสง ตำบลแสงสว่าง ตำบลนาดี
อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๕๘/๕๐

๖๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่นาเติง ตำบล
เวียงใต้ ตำบลทุง่ ยาว และตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๓๕๙/๕๐

๗๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ ำบลโคกเจริญ
ตำบลแสมสาร อำเภอโคกเจริญ ตำบลมหาโพธิ ตำบลสระโบสถ์ ตำบลนิยมชัย
ตำบลทุง่ ท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ ตำบลหนองแขม ตำบลเกาะแก้ว ตำบลดงมะรุม
ตำบลวังจั่น ตำบลโคกสำโรง ตำบลคลองเกตุ ตำบลเพนียด ตำบลวังเพลิง
อำเภอโคกสำโรง และตำบลชัยบาดาล ตำบลเขาแหลม ตำบลห้วยหิน ตำบลม่วงค่อม
ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ....

๓๙๑/๕๐

๗๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๔๒๖/๕๐

๗๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ ำบลเกวียนหัก
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ....

๔๓๗/๕๐

๗๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ ำบลแม่นำ้ คู้
อำเภอปลวกแดง ตำบลหนองบัว ตำบลบางบุตร ตำบลบ้านค่าย ตำบลชากบก
ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย และตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
พ.ศ. ....

๔๓๘/๕๐

๗๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล
บ้านกล้วย และตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ....

๔๕๕/๕๐

๗๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้องที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....

๔๕๖/๕๐

๗๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ ำบลในเมือง
ตำบลบ้านกล้วย และตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ....

๔๕๗/๕๐

๗๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ....

๔๘๒/๕๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ลำดับ
ที่

พระราชกฤษฎีกา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐)

เลขเรื่องเสร็จ

๗๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
เพือ่ ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ สายสีควิ้ - อุบลราชธานี ที่บ้านดอน
แก่นท้าว พ.ศ. ....

๕๐๐/๕๐

๗๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๘ สายวารินชำราบ - บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๘๕ (หนองงูเหลือม) ตอนบ้านหนองผาสุข - บ้านทุง่ สว่าง พ.ศ. ....

๕๑๗/๕๐

๘๐. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๓๔/๕๐

๘๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน
เพือ่ สร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ สายปากเกร็ด - นครราชสีมา
ตอนทางแยกต่างระดับมีนบุรี พ.ศ. ....

๕๓๗/๕๐

๘๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สิทธิประโยชน์ภาษีสำหรับบริษทั ทีเ่ ข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

๕๓๙/๕๐

๘๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างและขยาย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๓ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘
(บ้านค่าย) - บ้านหนองละลอก ตอนบ้านค่าย - บ้านซากไม้รวก พ.ศ. ....

๕๙๔/๕๐

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

๖๐๐/๕๐

๘๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๐๔/๕๐

๘๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำบลบ้านค้อ ตำบลโนนท่อน
ตำบลสาวะถี ตำบลสำราญ ตำบลดอนหัน และตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๑๙/๕๐

๘๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลโคกหม้อ ตำบล
หนองกระทุ่ม ตำบลตลุกคู่ และตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....

๖๒๐/๕๐

๘๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล
ทุ่งสุขลา และตำบลบางละมุง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....

๖๒๗/๕๐
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ลำดับ
ที่

พระราชกฤษฎีกา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐)

เลขเรื่องเสร็จ

๘๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่
ตำบลหนองป่าก่อ กิ่งอำเภอดอยหลวง ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน และ
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ....

๖๒๘/๕๐

๙๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล
บ้านแม ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง และตำบลน้ำแพร่ ตำบลหางดง
ตำบลบ้านแหวน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....

๖๔๐/๕๐

๙๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ สายนครศรีธรรมราช - บรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๒ (นาทวี) ที่บ้านนาทวีใต้ พ.ศ. ....

๖๔๖/๕๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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เรื่องพิจารณาเสร็จของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ดำเนินการสอดคล้องตามแผนนิติบัญญัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. กฎกระทรวง จำนวน ๒๐ เรื่อง
ลำดับ
ที่

กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐)

เลขเรื่องเสร็จ

๑.

ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ....

๕๑๔/๔๙

๒.

ร่างกฎกระทรวงจัดตัง้ ส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ....

๕๒๒/๔๙

๓.

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๒๓/๔๙

๔.

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๒๔/๔๙

๕.

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๒๕/๔๙

๖.

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๒๖/๔๙

๗.

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๒๗/๔๙

๘.

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๒๘/๔๙

๙.

ร่างกฎกระทรวงจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๒๙/๔๙

๑๐. ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๓๐/๔๙

๑๑. ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๓๑/๔๙
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ลำดับ
ที่

กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐)

เลขเรื่องเสร็จ

๑๒. ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

๕๓๒/๔๙

๑๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ

๖๙๔/๔๙

๑๔. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตจัดตัง้ สนามบิน พ.ศ. ....

๓๔/๕๐

๑๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินกองทุน
คุม้ ครองพันธุพ์ ชื ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ....

๕๖/๕๐

๑๖. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข ในการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๒ พ.ศ. ....

๒๒๑/๕๐

๑๗. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖

๓๙๗/๕๐

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

๔๘๔/๕๐

๑๙. ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและ
เงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
พ.ศ. ....

๕๖๒/๕๐

๒๐. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเลิกการจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. ....

๖๖๑/๕๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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เรื่องพิจารณาเสร็จของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ดำเนินการสอดคล้องตามแผนพัฒนากฎหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. พระราชบัญญัติ จำนวน ๑๗ เรื่อง
ลำดับ
ที่

พระราชบัญญัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐)

เลขเรื่องเสร็จ

๑.

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. ....

๕๖๐/๔๙

๒.

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

๖๐๕/๔๙

๓.

ร่างพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๕๒/๔๙

๔.

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

๖๘๗/๔๙

๕.

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

๕๑/๕๐

๖.

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

๑๐๑/๕๐

๗.

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

๑๑๘/๕๐

๘.

ร่างพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๕๒/๕๐

๙.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๑๘/๕๐

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

๕๒๖/๕๐

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

๕๓๐/๕๐

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

๕๓๑/๕๐

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

๕๓๒/๕๐

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

๕๓๓/๕๐

๑๕. ร่างพระราชบัญญัตกิ ำหนดความผิดเกีย่ วกับห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วน
จำกัด บริษัท จำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๓๘/๕๐

๑๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ....

๖๕๗/๕๐

๑๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ....

๖๕๘/๕๐
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เรื่องพิจารณาเสร็จของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ดำเนินการสอดคล้องตามแผนพัฒนากฎหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. พระราชกฤษฎีกา จำนวน ๑ เรื่อง
ลำดับ
ที่
๑.

พระราชกฤษฎีกา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐)

เลขเรื่องเสร็จ

ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสม
กับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ....

๕๖๒/๔๙

๓. กฎกระทรวง จำนวน ๓ เรื่อง
ลำดับ
ที่

กฎกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐)

๑.

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออก
ใบรับรองปลอดศัตรูพืช พ.ศ. ....

๕๕๑/๔๙

๒.

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

๕๖๕/๔๙

๓.

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....

๕๒๙/๕๐

เลขเรื่องเสร็จ

๔. ระเบียบ จำนวน ๒ เรื่อง
ลำดับ
ที่

ระเบียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๐)

เลขเรื่องเสร็จ

๑.

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๘๕/๕๐

๒.

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ....

๑๘๖/๕๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ประมวลกิจกรรม
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ดร.สงขลา วิชัยขัทคะ กรรมการร่างกฎหมายประจำ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุน่ ที่ ๒๓” จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในการดูงานร่างกฎหมายและฝึกปฏิบตั กิ ารร่างกฎหมาย ณ ห้องประชุม
ปรีดี พนมยงค์ และห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ (๒๘ ธ.ค. ๔๙/๑๑ ม.ค. ๕๐)
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
ร่ า งกฎหมายภายในฝ่ า ยบริ ห าร” ซึ่ ง จั ด โดยฝ่ า ยพั ฒ นากฎหมาย สำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ (๑๒ ม.ค. ๕๐)
นางจริยา เจียมวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้การต้อนรับ
คณะผู้ เ ข้ า อบรมหลั ก สู ต ร “การพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง รุ่ น ที่ ๒” สำหรั บ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ จากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ (๒๐ ก.พ. ๕๐)
นางจริ ย า เจี ย มวิ จิ ต ร รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า เป็ น ประธาน
ในการประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. .... ณ ห้ อ งประชุ ม สมภพ โหตระกิ ต ย์ สำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (๒๓ ก.พ. ๕๐)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยสำนักกฎหมายปกครองร่วมกับสถาบัน
พัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติราชการ
ตามกฎหมายปกครอง จำนวน ๖ รุ่น ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค และ
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร (มี.ค.-พ.ค. ๕๐)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น
รุ่ น ที่ ๑๘ ตามโครงการ “กฤษฎี ก าสามั ค คี รวมพลั ง ทำดี ถวายในหลวง”
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ วัดบางสะแกใน เขตธนบุรี กทม. (๒๓ เม.ย. ๕๐)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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นางจริยา เจียมวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การเสริมสร้าง
จริยธรรม ธรรมาภิบาลตามรอยพระยุคลบาท” ณ บ้านทะเลหมอก
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (๑๖-๑๗ มิ.ย. ๕๐)
นางจริยา เจียมวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมกิจกรรม “ไถ่ชีวิตโค-กระบือ” ตามโครงการ “กฤษฎีกา
สามัคคี รวมพลังทำดี ถวายในหลวง” ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กทม.
(๒ ก.ค. ๕๐)
นางสาวพวงเพชร สารคุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นประธาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency)
ในการปฏิ บั ติ ง านสำหรั บ บุ ค ลากรระดั บ ปฏิ บั ติ ” ประจำปี ง บประมาณ ๒๕๕๐
ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน นครปฐม (๑๔-๑๕ ก.ค. ๕๐)
กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง เรื่อง “นิติวิทยาศาสตร์” โดยแพทย์หญิง
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุม
ปรีดี พนมยงค์ (๑๓ ก.ย. ๕๐)
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ”(Cyber Law) โดย
นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการร่างกฎหมายประจำ และนายวชิระ ปากดีสี
นิตกิ ร ๔ จากศูนย์ขอ้ มูลกฎหมายกลาง ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ (๑๓ ก.ย. ๕๐)

การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นักกฎหมายกับการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง”
ตามโครงการ “กฤษฎีกาสามัคคี รวมพลังทำดี เพื่อถวายในหลวง” โดย ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทย
ใสสะอาด ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ (๑๔ ก.ย. ๕๐)
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจโลก : กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ” โดยมี
นางสาววราลัย อ่อนนุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและ
ทรัพย์สินทางปัญญา นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์ นักกฎหมายกฤษฎีกา ๘ ว. และ
นายภาคภูมิ รุจขิ จรเดช นิตกิ ร ๔ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ (๒๔ ก.ย. ๕๐)
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ที่ตั้งสำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๒-๐๒๐๖-๙
โทรสาร

๐-๒๒๒๖-๖๒๐๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เทเวศร์)
เลขที่ ๓๙๔/๑๔ ถนนสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
สำนักกฎหมายปกครอง/ฝ่ายกิจการนิติบัญญัติ
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๐๙๕๑
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๕๙๘๒
สำนักกฎหมายต่างประเทศ/ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๘๔๒๐-๓ / ๐-๒๒๘๐-๘๔๒๕
โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๘๔๒๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม)

เลขที่ ๕๗ ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๐๗๙๐, ๐-๒๒๘๐-๐๗๙๖-๘
โทรสาร

๐-๒๒๘๐-๐๗๘๒

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(อาคารกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี)
เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
(ปี ๒๕๕๑ ได้ปิดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงอาคาร)

ที่ตั้งสำนักงาน
สำนักหลักนิติบัญญัติ

๐-๒๒๘๐-๘๔๒๐

ฝ่ายกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ ๐-๒๖๒๓-๖๓๗๖

สำนักกฎหมายต่างประเทศ

๐-๒๒๘๐-๘๔๒๔

ฝ่ายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา
๐-๒๒๒๔-๑๓๙๓

สำนักกฎหมายปกครอง

๐-๒๒๘๑-๕๙๘๑
๐-๒๒๘๐-๐๙๕๑-๘

ฝ่ายกฎหมายการศึกษา ๑

๐-๒๒๒๖-๖๒๐๔

สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน ๐-๒๒๘๐-๐๗๙๐

ฝ่ายกฎหมายการศึกษา ๒

๐-๒๒๒๔-๑๓๓๕

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

ฝ่ายกฎหมายสวัสดิการสังคม

๐-๒๖๒๓-๖๓๗๘

ฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข

๐-๒๒๒๓-๑๗๒๒

ฝ่ายกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

๐-๒๖๒๓-๖๓๗๗

สำนักอำนวยการ

๐-๒๒๒๒-๐๒๐๖-๙
ต่อ ๕๒๑, ๕๒๗
๐-๒๒๒๔-๑๓๘๖

ฝ่ายกฎหมาย
การบริหารราชการแผ่นดิน

๐-๒๒๒๖-๕๑๙๕

ฝ่ายกฎหมาย
การเมืองการปกครอง

๐-๒๖๒๓-๖๓๗๙

ฝ่ายกฎหมายการเงิน

๐-๒๒๒๔-๑๓๔๕

ฝ่ายกฎหมายการคลัง

๐-๒๖๒๓-๖๓๗๕

ฝ่ายกฎหมายคมนาคม

๐-๒๒๒๔-๐๘๒๒

ฝ่ายกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๐-๒๒๒๔-๑๓๕๓
ฝ่ายพัฒนากฎหมาย

๐-๒๒๘๐-๘๔๒๐
๐-๒๒๘๐-๘๔๒๔

ฝ่ายกิจการนิติบัญญัติ

๐-๒๒๘๐-๐๕๖๐
๐-๒๒๘๐-๐๙๕๑-๘

ฝ่ายกฎหมายการค้า
และอุตสาหกรรม ๐-๒๒๒๖-๕๑๕๖ ๐-๒๒๒๖-๕๑๙๔

ติดต่อ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชั้น ๕ อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๒๒-๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๕๒๑
204 รายงานประจำปี ๒๕๕๐
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มุ่งมั่น สร้างสรรค์
กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ

สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐-๒๒๒๒-๐๒๐๖-๙ โทรสาร. ๐-๒๒๒๖-๖๒๐๑
www.krisdika.go.th, www.lawreform.go.th

