
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม - วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ค าแปล และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงาน 
เพ่ือให้การจัดท ากฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับ
ให้ทันต่อสถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การพิจารณาค าแปล 
     ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาค าแปลแล้วเสร็จ 
ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

๓ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๓ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 
๕ ร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัด

ยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน 
๖ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ 
๗ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคง 

มีผลใช้บังคับ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าแปลที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กรมการจัดหางาน ขอให้พิจารณาตรวจแก้ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ฉบับภาษาอังกฤษ 
๒ กรมการจัดหางาน ขอความอนุเคราะห์แปลพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘   
๓ กรมการจัดหางาน ขอความอนุเคราะห์แปลพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๔ กรมการจัดหางาน ขอความอนุเคราะห์แปลระเบียบกระทรวง แรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการเข้ามาด าเนินงาน 

ขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นภาษาอังกฤษ 
๕ กรมการจัดหางาน ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบถ้อยค าภาษาอังกฤษ 
๖ กรมการจัดหางาน ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบร่างค าแปลพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗ กรมการจัดหางาน ขอความอนุเคราะห์จัดท าค าแปลพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์แปลพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นภาษาอังกฤษ 
๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/

๒๕๖๐ ฉบับภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กระทรวงศึกษาธิการ หารือการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนเอกชน 
๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
๓ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการของสภาทนายความตามพระราชบัญญัติ 

สภาทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๔ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอความเห็นทางกฎหมาย 
๕ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์หารือการอนุมัติค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราเงินน าส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบหนังสือส าคัญ และอัตราค่าธรรมเนียม

ในการออกหนังสือส าคัญประจ าตัวคนประจ าเรือ พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดตั้งส านักงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมคุณภาพมนุษย์ (องค์การมหาชน) (ร่างพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานวิจัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพมนุษย์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....) 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการก่อสร้างรถไฟ

ทางคู่ระยะเร่งด่วนจ านวน ๕ เส้นทาง 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือ

แนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๓๑/๒๕๖๐ 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการพิจารณาบัญชีรายชื่อบุคคลที่ฝ่ายไทยเสนอเพ่ือคัดเลือกให้เป็นประธาน 
องค์คณะอนุญาโตตุลาการ (Presiding Arbitrator) และการมอบอ านาจให้ที่ปรึกษากฎหมายด าเนินการต่อสู้คดีในชั้น
อนุญาโตตุลาการในนามราชอาณาจักรไทย (Power of Attorney) กรณีข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต 
คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้า โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค 
ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ครั้งที่ ๑ 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบท่าทีของฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - ลาว 

ครั้งที่ ๑๑ 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙ และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจ

เอเปค ครั้งที่ ๒๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมรัฐมนตรี

เอเปค ครั้งที่ ๒๙ 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 

ครั้งที่ ๑๐ (The ๑๐th AMRDPE) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการท าสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ระหว่าง

กรมการค้าต่างประเทศกับ Directorate of Food กระทรวงอาหารบังกลาเทศ 
 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๓ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม - วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. การจ าหน่ายหนี้สูญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกฎกระทรวงก าหนด แต่ถ้าได้รับช าระหนี้ในรอบระยะ 
เวลาบัญชีใด ให้น ามารวมค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น รวมถึงหนี้สูญรายใดได้น ามาค านวณเป็นรายได้แล้ว หากได้รับ 
ช าระหนี้ในภายหลัง ไมใ่ห้น ามาค านวณเป็นรายได้อีก 

๒. ให้ผู้รับสัมปทานน ามูลค่าหลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุอ่ืนใดมาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิที่ได้
จากกิจการปิโตรเลียมได้ 

๓. การขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย ให้ยื่นค าร้องขอคืนภายใน ๓ ปี 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ในเรื่องการน ามูลค่าหลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
หรือวัสดุอ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมมาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ การค านวณรายจ่ายของมูลค่าหลักประกัน
การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุอ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม การค านวณรายจ่ายหนี้สูญ และการก าหนดระยะเวลายื่นค าร้อง 
ขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นจ านวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียและได้น าส่ง จะท าให้เกิด
ความเป็นธรรมในระบบภาษียิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษี 
เงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

  
 


