
สรุปผลข้อมูลผลงานสําคัญของหน่วยงาน 
ประจําวันพฤหัสบดทีี่ ๑๓ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ลําดับ ผลงาน/กิจกรรมสําคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จํานวน ๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

สํานักงานฯ เร่งรัดการดําเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้คําปรึกษาทางกฎหมาย 
แก่หน่วยงาน เ พ่ือให้การจัด ทํากฎหมาย 
แ ล้ ว เ ส ร็ จ  แ ล ะ มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ใ ห้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้คําปรึกษาทางกฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้คําปรึกษาทาง

กฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ จํานวน ๒๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ลําดับท่ี เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการ

ภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่โครงการรวมใจไทยต้านค้ามนุษย์) 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... (มาตรการ

ภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ) 
๔ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายช่ือคําปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ลําดับท่ี เรื่อง 

๑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขอทบทวนคําวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒ สํานักราชเลขาธิการ หารือขอพระราชทานความเป็นธรรม 
๓ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอหารือแนวทางการใช้กฎหมายเพ่ือกําหนดระเบียบ 
๔ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ (ASEAN 

Economic Community ๒๐๑๕ Blueprint) 
๕ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่ีจะมีการรับรองระหว่างการประชุมระดับสูงในโอกาส

ครบรอบ ๑๐ ปี ReCAAP 
๖ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และแผนการ

ปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
๗ สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบญัญัติระบบการชําระเงิน 
๘ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน 

Cooperative Aviation Security Programme, Asia/Pacific Region (CASP-AP) Phase III ระหว่างประเทศไทย
กับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Cicil Aviation Organization - ICAO) 

๑๐ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานเพ่ือดําเนินการตามปฏิญญาร่วม
อาเซียน - แคนาดา ด้านการค้าและการลงทุน ปี ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐ (๒๐๑๖ - ๒๐๒๐ Work Plan to Implement the 
ASEAN-Canada Joint Declarayion on Trade and Investment)t 

๑๑ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าระหว่างไทย 
กับเมียนมา ครั้งท่ี ๗ 

๑๒ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๑๓ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและท่ีดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
๑๔ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘  

เรื่อง การจําหน่ายและนําหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 

๑๕ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอลดหย่อนค่ารายปีการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดินของการท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ประจําปีภาษี ๒๕๕๗ ของท่าเทียบเรือ บี ๑ ถึง บี ๔ 

๑๖ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอลดหย่อนค่ารายปีการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดินของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย ณ ท่าเรอืแหลมฉบัง ประจําภาษี ๒๕๕๗ ของท่าเทียบเรือ ซี ๓ 

๑๗ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ..) 

๑๘ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา เป็นกรณีท่ีมีความจําเป็นโดยเร่งด่วน 

๑๙ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นกรณีท่ีมีความจําเป็นโดยเร่งด่วน 

๒๐ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสายบุรี จังหวัดปัตตานี  
พ.ศ. .... 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ลําดับท่ี เรื่อง 

๒๑ สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
พ.ศ. .... 

๒๒ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและอัตราข้ันสูงสําหรับค่าบริการ 
ในสนามบิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๒๓ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองร่างแผนงานอาเซียน - รัสเซีย ด้านการค้าและการลงทุนหลังปี 
๒๐๑๕ 

๒๔ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือ 
ลุ่มแม่น้ําโขง - ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๘ (๘th Mekong - Japan Industry and Government 
Dialogue) ณ กรุงเทพมหานคร และการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง - ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๗ (๗th Mekong - Japan Economic Ministers Meeting) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย 

๒๕ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนความตกลงด้านการค้าสินค้า
อาเซียน - อินเดียและการรื้อฟ้ืนคณะกรรมการเจรจาการค้าอาเซียน - อินเดีย 

๒๖ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของประเทศไทยในธนาคารเพ่ือการลงทุน 
ในโครงสร้างพ้ืนฐานเอเชีย 

๒๗ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๗ ฉบับ 
๒๘ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขอัตราสินค้าในตารางการลดภาษีรายสินค้าแนบท้ายพิธีสาร 

ฉบับท่ีสาม เพ่ือแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหล ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


