
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน - วันพุธที่ ๘ มถิุนายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๘ 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 ๑๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (มาตรการ
ภาษีเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย) 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (มาตรการภาษี
เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย) 

๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวนเงินฝากท่ีได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้  (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย) 
๕ ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบ

ทหารอากาศ ฉบับที่ .. 
๖ ร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน 
๗ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้

บังคับ 
๘ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ยังคงมีผลใช้บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กรุงเทพมหานคร ขอหารือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินของกรุงเทพมหานคร 
๒ ส านักงบประมาณ ขอหารือเรื่องพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอทบทวนปัญหาที่กรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยไปแล้ว 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... (ร่างพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ....) 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามค าสั่งศาลในคดี 

อาญา พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมฟิวส์ก้ามปูต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองชะอวด แพรกเมือง เป็นทางน้ า

ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา จังหวัดน่าน พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหาร
ชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงความตกลงที่ใช้ก่อตั้งกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ (Common 
Fund for Commodities : CFC) 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการยกเลิกและผ่อนปรนมาตรการคว่ าบาตรอิหร่านตามข้อมติคณะมนตรี  
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๒๒๓๑ (ค.ศ. ๒๐๑๕) 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติด าเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน 
ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวล าโพง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการมีผลบังคับใช้ของความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่านกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (Trade Agreement between the Government of the Islamic Republic of 
Iran and the Government of the Kingdom of Thailand) 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการถอนข้อสงวนข้อบทที่ ๔ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเสนอตราสารองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุม
ประจ าป ีสมัยประชุมที่ ๙๙ - ๑๐๔ ต่อคณะรัฐมนตรี 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ยูเครน 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน - วันพุธที่ ๘ มถิุนายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป 
พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดจ านวนเงินฝากท่ีได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป (ที่สูงกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) เป็น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็นการคุ้มครองความเสี่ยงแก่ผู้ฝากเงิน และสร้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อระบบสถาบันการเงินของประเทศ 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 


