
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๔ 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 ๓๒ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน 

และองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการยกเว้นภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต) 
๕ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือ

สนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ๒๕๕๙) 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทบุคคลหรือรายชื่อของบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทบุคคลหรือรายชื่อของบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวิธีการตรวจสอบติดตาม พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สนามบินศุลกากรเลย) 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(ด่านศุลกากรหนองคาย) 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หารือการออกระเบียบส านักงาน 
สกสค.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. และการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ภาครัฐ ในกรณีการปรับลดเงินค่าใช้จ่ายในกิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 

๒ การเคหะแห่งชาติ หารือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการท าสัญญาจ้าง 
๓ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานเกี่ยวกับรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้

แรงงานเด็ก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขอความเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา

โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด ารง
ต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการก าหนดให้ข้าราชการตุลาการไปด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
เมื่อสิ้นปีงบประมาณท่ีมีอายุครบหกสิบห้าปี) 

๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตาม

มาตรฐาน จ านวน ๒ ฉบับ 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

กระบี่ใหญ่ ต าบลไสไทย ต าบลทับปริก และต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

คลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

ในเมือง ต าบลเหนือเมือง ต าบลรอบเมือง และต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยาย  

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ป่าสัก) ที่บ้านปางแฟน พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย

การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ๒๕๕๙ 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าพิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๒ (Second 

Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement - ACIA) 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการก าหนดให้ใช้สกุลเงินอ่ืนที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการค านวณรายได้ 

รายจ่ายและก าไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับงบประมาณ 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอขยายระยะเวลามาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ 
รวม ๓ ฉบับ) 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ทายาทผู้ยกให้ ราย นายบัณฑิต สุวรรณงาม 
หรือ นายชยพร ศิริมงคลพาณิชย์ 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเพ่ือช าระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF๑ และ FIDF๓ 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ส าหรับ
การประชุมนานาชาติ ว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ครั้งที่ ๒๑ และร่างแถลงการณ์ร่วมมือระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ครั้งที่ ๒๑ ณ จังหวัดเชียงราย 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการตอบรับความตกลง Regional Cooperative Agreement for 
Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology ปี ค.ศ. ๒๐๑๗ 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมระดับรัฐมนต รี 
ด้านการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๓ การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน - สหพันธรัฐรัสเซีย  
และการประชุมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขยายระยะเวลาโครงการน าร่องระบบการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง 
ของอาเซียน โครงการที่ ๑ 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติกรอบท่าทีไทยและร่างเอกสารส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วม 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๕ (The ๕th Meeting of the Joint 
Committee of Trade, Investment and Economic Cooperation Between Thailand and China) 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ เพ่ิมเติม 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของการยางแห่ง
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 


