
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม - วันพุธที่ ๒๒ มนีาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๐ 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 ๒๓ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลงิ้วงาม ต าบลน้ าริด ต าบลผาจุก ต าบลท่าเสา  

ต าบลบ้านด่าน ต าบลคุ้งตะเภา ต าบลป่าเช่า ต าบลท่าอิฐ ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ต าบลฝายหลวง ต าบล 
ชัยจุมพล ต าบลทุ่งยั้ง ต าบลด่านแม่ค ามัน ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล ต าบลวังแดง ต าบลข่อยสูง ต าบลบ้านแก่ง ต าบลน้ าอ่าง 
ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน ต าบลท่าสัก ต าบลนายาง ต าบลไร่อ้อย ต าบลคอรุม ต าบลนาอิน ต าบลบ้านหม้อ ต าบล 
ท่ามะเฟือง ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลดงคู่ อ าเภอศรีสัชนาลัย ต าบลนครเดิฐ ต าบลน้ าขุม ต าบล 
ศรีนคร ต าบลคลองมะพลับ อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และต าบลหินลาด อ าเภอวัดโบสถ์ ต าบลตลุกเทียม ต าบลดงประค า 
ต าบลศรีภิรมย์ ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... 

๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่ งซ้ายของอ่างเก็บน้ าแม่กวง เป็นทางน้ าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

๔ ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ (การแก้ไขเพ่ิมเติมการหักภาษี 
เงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีสินค้าเกษตรประเภทข้าว) 

๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดสัตว์ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร

จดัตั้ง และการก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... 
๑๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... 
๑๙ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... 
๒๐ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับท่ี เรื่อง 
๑ ส านักงาน ป.ป.ท. หารือกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจการออกระเบียบเครื่องแบบคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
๒ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ ขอหารือสถานะของกองทุนสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอหารือเกี่ยวกับความชอบในการเสนอโปรดเกล้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
๔ กรมป่าไม้ ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานของกรมป่าไม้และส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมซึ่งกระทบต่อสิทธิในการยื่นค าขอใช้พ้ืนที่ของเอกชนในพ้ืนที่ที่เคยได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้ 
๕ ส านักนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นมติของที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๖ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หารือการแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
๗ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอหารือการจ่ายเงินค่าตอบแทนผันแปร ประจ าปี ๒๕๕๙ 
๘ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือแนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยวิธีการยึดหรืออายัดและ

ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้บังคับค าสั่งทางปกครอง 
๙ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเป็น ขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๐ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หารือความหมายของค าว่า "ล่า" ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑ กรมธุกิจพลังงาน ขอหารือข้อกฎหมายกรณีผู้ประกอบกิจการอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอหารือเรื่องมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เป็นค าสั่งทางปกครองหรือไม่ 
๑๓ ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศ

ไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในการออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อก าหนดขอบเขตลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตามกฎหมายในการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในบางกรณี) 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง พ.ศ. .... 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
ในท้องที่ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี และต าบลบ้านนา ต าบลเมืองเก่า ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีไทยและกรอบการเจรจาส าหรับการเจรจาตราสารห้ามอาวุธนิวเคลียร์ 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินงานโครงการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

และราชอาณาจักรไทย 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นพิธีสาร ๒ การก าหนดที่ท าการพรมแดน (Designation of Frontier Posts) 

และภาคผนวกที่ท าการพรมแดนในระยะเริ่มต้น ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit : AFAFGIT) 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เช่าที่ดินเพ่ือเป็นที่ตั้งหน่วยงานของ
กรมประมง ระยะเวลา ๒๐ ปี) 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม - วันพุธที่ ๒๒ มนีาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. การก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท โดยการจ้างจะก าหนดให้ใช้เฉพาะกิจการ งาน หรือ
สาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ เพ่ือส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน  

๒. ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานเพ่ือลดภาระของนายจ้าง โดยนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คน ขึ้นไป 
ต้องให้มีข้อบังคับเก่ียวกับการท างานเป็นภาษาไทย ซึ่งข้อบังคับต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

๒.๑ วันท างาน เวลาท างานปกติ และเวลาพัก 
๒.๒ วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด 
๒.๓ หลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด 
๒.๔ วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
๒.๕ วันลาและหลักเกณฑ์การลา 
๒.๖ วินัยและโทษทางวินัย 
๒.๗ การร้องทุกข์ 
๒.๘ การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ 

๓. เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง กรณีเกษียณอายุ ให้เป็นไปตามที่นายจ้างและ
ลูกจ้างจะตกลงกัน 

๔. เพ่ิมบทก าหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับลูกจ้าง
บางกลุ่มหรือบางประเภท เช่น นักเรียน นักศึกษา คนพิการ หรือผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีการส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานส าหรับ
ลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภทดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ท างานเต็มเวลา และอาจมีลักษณะการท างานที่แตกต่าง จากลูกจ้างทั่วไป 
และเนื่องจากปัจจุบันกฎหมายก าหนดให้นายจ้างต้องส่งส าเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ซึ่งท าให้
เป็นภาระในการประกอบธุรกิจของนายจ้าง ดังนั้น การปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานจึงช่วยลดภาระของนายจ้าง
ในการส่งส าเนาข้อบังคับดังกล่าว และเป็นกลไกหนึ่งซึ่งจะดึงดูดให้มีการลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเพ่ิมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ลูกจ้าง
หลังเกษียณอายุและเกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย 
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