
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม - วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงาน เพ่ือให้
การจัดท ากฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทัน
ต่อสถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลา
มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่) 

๒ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๓ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๔ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. …. 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน

ในท้องที่จังหวัดพะเยา พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน

ในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒ ส านักงาน กสทช. ขอหารือประเด็นอ านาจของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๘๘๕ - ๘๙๕/๙๓๐ - ๙๔๐ MHz และย่าน ๑๗๔๐ - ๑๗๘๕/
๑๘๓๕ - ๑๘๘๐ MHz 

๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องด าเนินคดีหรือการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาในคดีอาญา) 

๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลปูโยะ ต าบลมูโนะ อ าเภอ 
สุไหงโก-ลก และต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ 
และต าบลมะขามสูง ต าบลบ้านป่า อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล
หนองกะขะ ต าบลหนองหงส์ ต าบลมาบโป่ง อ าเภอพานทอง และต าบลมาบไผ่ ต าบลบ้านบึง ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 

๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล
โพธิ์ตาก ต าบลนาทราย ต าบลนาราชควาย ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม และต าบลรามราช ต าบลเวินพระบาท 
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... 

๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนด
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)) 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพ่ิมอัตราอากร
ศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ..) 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซีย 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างหนังสือการบริหารจัดการระหว่างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตก
สะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET) และโครงการเฝ้าระวังบรรยากาศโลก ภายใต้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
(WMO/GAM) เกี่ยวกับการตกลงยอมรับให้ EANET เป็นเครือข่ายสนับสนุนของ WMO/GAW 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ เพ่ือขอกันพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณท่ีกรมป่าไม้อนุมัติให้องค์การสวนยางเข้าท าประโยชน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส าหรับด าเนิน
โครงการอ่างเก็บน้ าคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลกรุงหยัน อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการยกเลิกการท าสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ระหว่าง

กรมการค้าต่างประเทศกับ Directorate of Food กระทรวงอาหารบังกลาเทศ 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามเอกสาร Compact between the Secretary - General of the 

United Nations and the Government of ... : Commitment to eliminate sexual exploitation and abuse 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักงาน

ต ารวจเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Letter of Intent between the Royal Thai Police 
and the Netherlands Police on Combating Transnational Crime) 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรณี
การโอนบรรดากิจการทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 
พระชนมพรรษาของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นของกรมธนารักษ์ (ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการด าเนินงานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน 
ครั้งที่ ๓๗ และสรุปผลการประชุมท่องเที่ยวอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม - วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. …. 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวงพิเศษ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเวลา 
๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงกรุงเทพ - เมืองพัทยา ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๔ (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา  

๒. ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี  
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เพ่ืออ านวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 

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 

 
 
 


