
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๔ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

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

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ ามัน  
อันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งเสริมการ
ลงทุนในทรัพย์สินของกิจการในท้องที)่ 

๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือส่งเสริม 
ผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start - up)  ในท้องที)่ 

๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งเสริม
ให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูงนอกท้องที่ไปท างานในท้องที่และส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพ
นอกท้องที่กับกิจการที่มีศักยภาพในท้องที่) 

๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาวังพา ป่าหัวกะหมิง และป่าเทือกเขาแก้ว ในท้องที่ต าบลทุ่งต าเสา 
อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลวง และต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล พ.ศ. .... (ขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตน
งาช้าง) 

๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลคลองขุด  

อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลป่าแมต  

อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าวส าหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นเวลานาน โดยได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่เกิด 
ในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้สัญชาติไทย และคนต่างด้าวซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ   
พ.ศ. .... 

๑๑ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการ

ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าได้ (ฉบับที่ ..) 
๑๔ ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดประเภทงานที่คนต่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตเพ่ือท างานตามมาตรา ๑๓  

แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กระทรวงมหาดไทย หารือแนวทางการก าหนดเขตความรับผิดชอบจังหวัดทางทะเล 
๒ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอหารือการน าที่ดินของการรถไฟฯ บริเวณโรงงานมักกะสันไปท าโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
๓ กรมธนารักษ์ ขอหารือแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนในที่ดินราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๔ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความเห็นข้อเสนอให้ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมของข้อบท Prohibition of Performance 

Requirements (PPR) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 
๕ กรมการค้าภายใน ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องตามพระราชบัญญัติ

การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... 
๖ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอทราบแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หารือการก าหนดแบบการเขียนบทบัญญัติเรื่องวันใช้บังคับในกฎหมายอนุวัติการสนธิ 

สัญญาต่าง ๆ 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษ ี
มูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) (พ.ศ. ....) การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมในการน าเข้าเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประเภท 
ทองค าจากต่างประเทศ 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องพันธนาการและวิธีการใช้เครื่องพันธนาการ
ส าหรับผู้ต้องกักขัง พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพ่ือด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. .... 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเอกสารส าคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๔  
และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘ 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการ Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable 
Land Management (DS-SLM) ภายใต้โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินระหว่างอาเซียนและอียู ในโครงการ 
การรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป เพิ่มเติม [ASEAN Regional Integration Support from  
the EU (ARISE) Plus] การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพ้ืนที่ความคุ้มครองในอาเซียน [Biodiversity 
Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN (BCAMP)] และโครงการการใช้ป่าพรุที่ยั่งยืนและ 
การบรรเทาหมอกควันในอาเซียน (Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN : SUPA) 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - รัสเซีย 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการยอมรับการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบ Back - to - Back ควบคู่

กับการใช้ใบก ากับราคาของประเทศท่ีสาม (Third Country Invoicing) ภายใต้กรอบอาเซียน 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการฝึกอบรมร่วมกับ

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้
ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. กฎหมายนี้ใช้บังคับกับความเสียหายจากมลพิษท่ีเกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทย ทะเลอาณาเขตและในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ
ของราชอาณาจักรไทย และค่าใช้จ่ายในการใช้มาตรการในการป้องกัน 

๒. ก าหนดให้กองทุนนี้เป็นนิติบุคคล การด าเนินงานของกองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหาย 
จากมลพิษ และได้รับการยกเว้นภาษีทางตรง 

๓. ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากมลพิษ 
๔. ก าหนดกรณทีีก่องทุนไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
๕. บคุคลที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบรายปีให้กองทุน มีดังนี ้

๕.๑ ผู้รับน้ ามันที่ต้องจ่ายเงินสมทบเป็นจ านวนรวมกันเกินกว่า ๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตัน ในแต่ละปีปฏิทิน 
๕.๒ ผู้ร่วมกิจการแต่ละรายซึ่งรับน้ ามันในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตัน แต่เมื่อรวมกันแล้วมีปริมาณ

น้ ามันที่ต้องจ่ายเงินสมทบเกินกว่า ๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตัน  
ทั้งนี้ บุคคลผู้ร่วมกิจการ หมายถึง ผู้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือบริหารร่วมกัน 

๖. ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศรายชื่อน้ ามันที่ต้องจ่ายเงินสมทบและน้ ามันที่ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบในราชกิจจานุเบกษา 
๗. ก าหนดใหผู้้ทีไ่ด้รับความเสียหายจากมลพิษอาจใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนได้ โดยตรง และให้พนักงาน

อัยการด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แทนรัฐหรือในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากเอกชนซึ่งได้รับความเสียหาย 
๘. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ด าเนินการภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย หรือภายใน ๖ ปี นับแต่วันที่เกิด

อุบัติการณ์ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายนั้น 
๙. ก าหนดโทษส าหรับบุคคลที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบให้แก่กรมเจ้าท่าแต่ด าเนินการไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ ามันอันเกิด
จากเรือ พ.ศ. .... เป็นกฎหมายอนุวัติการอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหาย
อันเนื่องมาจากมลพิษน้ ามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากมลพิษที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 
จากกองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ ามัน 
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ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :    

๑. ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าได้ (ฉบับที่ ..) 
สาระส าคัญของร่างประกาศ 

ก าหนดประเภทงานที่คนต่างด้าวสามารถท าได้เพ่ิม คือ งานผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว หรือเมียนมา โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้ 

(๑) ประกาศรับสมัครและว่าจ้างคนไทยก่อน โดยต้องเปิดรับสมัครอย่างน้อย ๑๕ วัน  
(๒) กรณีไม่มีการจ้างคนไทย ให้จ้างคนต่างด้าวได้ (๑ คน ต่อการจ้างคนต่างด้าว ๑๐๐ คน) เว้นแต่เป็นหน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การไม่แสวงหาก าไร ให้จ้างได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
(๓) จัดให้คนต่างด้าวที่จะว่าจ้างเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

๒. ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดประเภทงานที่คนต่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตเพ่ือท างานตามมาตรา ๑๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สาระส าคัญของร่างประกาศ 

ก าหนดคุณสมบัติของคนต่างด้าวที่สามารถท างานได้ทุกประเภท ดังนี้ 
(๑) เป็นคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน โดยได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ และได้ขึ้นทะเบียน

ตามกฎหมายแล้ว 
(๒) เป็นบุตรของคนต่างด้าวตาม (๑) ที่เกิดในประเทศ แต่ยกเว้นคนต่างด้าวที่มีกฎหมายก าหนดประเภทงานที่ให้ท าได้

ไว้เดิมแล้ว 
(๓) คนต่างด้าวซึ่งนายอ าเภอมีหนังสือรับรองว่าอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติไทย 

โดยคนต่างด้าวข้างต้นจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าว (ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ....)  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

๑. เป็นการสงวนสิทธิ์และคุ้มครองการจ้างงานคนไทยในการท างาน 
๒. ก าหนดเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการจ้างงานคนต่างด้าว ส าหรับผู้ประกอบการ 
๓. ก าหนดลักษณะหรือประเภทคนต่างด้าวที่สามารถท างานในประเทศไทย และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม เป็นการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการขาดแรงงานส าหรับผู้ประกอบการในประเทศ 
๔. เป็นการแก้ไขปัญหาการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ 
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