
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม - วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๕ 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 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
[การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินรางวัลจากโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National e - Payment Master Plan)] 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอหารือกรณีการด าเนินการภายหลังครบก าหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ 
๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาการแทนในต าแหน่งต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่มิใช่กรณีปกติ 
๓ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หารือความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
๔ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอหารือเรื่องระยะเวลาและวาระการด ารงต าแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาหารือในประเด็นข้อกฎหมายว่าด้วยสัตว์มีชีวิต 
๖ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด หารือสถานะของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพ่ิมอัตราอากร

ศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ..) 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและ

เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (MoU on Cooperation within the Framework of Silk Road Economic 
Belt and the ๒๑st Century Maritime Silk Road initiative) 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์

พ้ืนที่ป่าชายเลน เพ่ือด าเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหินของจังหวัดสมุทรสงคราม 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แห่งราชอาณาจักรไทย กับศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน - จีน และมูลนิธิการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ าเซินเจิ้น 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติจัดท าและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - ภูฏาน 
ครั้งที่ ๒ 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการ
อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 
๔๙ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างความตกลงระหว่างองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และรัฐบาลไทย ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย ในฐานะศูนย์ประเภทที่ ๒ ภายใต้ยูเนสโก 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรอง
ด้านสุขลักษณะอาหารส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของอาเซียน (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement 
for Inspection and Certfication Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products) 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี  

ครั้งที่ ๗ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการพัฒนาความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยเพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างสัญญา ๒.๒ ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Supervision 

Consultant Services Agreement) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาคช่วยกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑  
ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) 

 
 


