
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๕๒ 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 ๔๔ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ 

ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในท้องที่อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

๓ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟ้ืนฟูกิจการ) 
๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเ งินได้นิติบุคคล

เป็นการถาวร) 
๖ ร่างพระราชก าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่าง 

ถนนด ารงค์กับถนนบ ารุงเมือง สายเชื่อมระหว่างสายเชื่อมดังกล่าวกับถนนจักรพรรดิพงษ์ และตรอกโรงเลี้ยงเด็ก พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลนาคูณใหญ่ ต าบลนาหว้า ต าบลนางัว  

อ าเภอนาหว้า และต าบลโพนสว่าง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... 
๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยาย
ระยะเวลาการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันออกไปอีก ๑ ปี) 

๑๑ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยแผนปฏิบัติการบิน พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกรทะรวงว่าด้วยแผนการบิน พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยวิธีการในการ

ใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพ่ือให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว 
๑๕ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยชนิดและ

ลักษณะแสตมป์สรรพสามิต 
๑๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือบ้านดอน เขตท่าเรือตาปี เขตท่าเรือท่าทอง เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. .... 
๑๘ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. .... 
๑๙ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม พ.ศ. .... 
๒๐ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 
๒๑ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... 
๒๒ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดศรีษะเกษ พ.ศ. .... 
๒๓ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. .... 
๒๔ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตาก พ.ศ. .... 
๒๕ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. .... 
๒๖ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 
๒๗ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... 
๒๘ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... 
๒๙ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... 
๓๐ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. .... 

     เอกสารแนบ ๑ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๓๑ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. .... 
๓๒ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. .... 
๓๓ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. .... 
๓๔ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... 
๓๕ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... 
๓๖ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. .... 
๓๗ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน พ.ศ. .... 
๓๘ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. .... 
๓๙ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี พ.ศ. .... 
๔๐ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... 
๔๑ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... 
๔๒ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 
๔๓ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... 
๔๔ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... 
๔๕ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... 
๔๖ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
๔๗ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. .... 
๔๘ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... 
๔๙ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. .... 
๕๐ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
๕๑ ร่างกฎกระทรววงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 
๕๒ ร่างค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการน้ าในภาวะน้ าแล้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หารือองค์ประกอบของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
๒ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปช.) หารือการร้องทุกข์ และขอให้พิจารณาสั่งการให้ความเห็นทางกฎหมาย 

และหรือเก่ียวกับกฎระเบียบที่ขัดต่อกฎหมาย 
๓ ส านักเศรษฐกิจการคลัง ขอหารือร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ฉบับที่ ๒ 
๔ บริษัท กฎหมายอรุณอมรินทร์ จ ากัด ขอคัดค้านการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอหารือในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ มติที่ประชุมของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่ยืนยันให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ออกค าสั่งลงโทษปฏิบัติตามมติคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
อุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ (อ.ก.พ.อ.) ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ 

๖ กรมชลประทาน ขอความเห็นการขอใช้พื้นที่เพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองสังข์ 
๗ กรมการบินพลเรือน ขอหารือข้อกฎหมายตามมาตรา ๖๐/๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๘ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หารือกรณีการมอบอ านาจด าเนินการทางวินัย 
๙ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หารือการตีความกฎหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้อ านาจคณะกรรมการบริหารกองทุนในการออกระเบียบหรือไม่ 
๑๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หารือการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 
๑๑ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือขอให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงินบ ารุงการศึกษา 
๑๒ กรมการท่องเที่ยว หารือปัญหาข้อกฎหมายการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอหารือน าเงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตามมาตรา ๒๔(๒) มาใช้ในการ

คืนเงิน ว่ามีความเห็นไปได้หรือไม่ 
๑๔ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ขอหารือว่าการพิจารณายกท่ีดินของ อ.ต.ก. บางส่วนให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ในกรณี

ดังกล่าว เป็นอ านาจของคณะกรรมการ อ.ต.ก. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตามเพ่ือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗  
ที่กล่าวข้างต้นหรือไม ่

๑๕ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอหารือเก่ียวกับการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม 
๑๖ ร.อ. อนุชิต บุตรดีมี ขอกราบเรียนปรึกษาการเป็นผู้เสียหายกรณีพบเห็นการทุจริตคอรัปชั่น 
๑๗ ศาลากลางจังหวัดตาก หารือข้อกฎหมายมีอ านาจในการออกกฎ ข้อบังคับ ประกาศในการดูแลบ้านพักขององค์กร

พัฒนาเอกชน บ้านพักขององค์กรชุมชน บ้านพักขององค์กรที่ด าเนินการด้านศาสนา และหอพักศูนย์การเรียนได้หรือไม่ 
๑๘ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขอความเห็นแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๙ บริษัท ขนส่ง จ ากัด ขอหารือเก่ียวกับพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๐ ขอหารือการพักใช้ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์

ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้สิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการแก่กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

(LDCs) ภายใต้ WTO 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการเตรียม
ความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness : PMR) 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างข้อตกลงร่วมโครงการ Technical Assistance of Sewage Technology 
in Collaboration with Public and Private Sectors in Thailand ระหว่างองค์การจัดการน้ าเสียกับหน่วยงานระบายน้ า
ของประเทศญี่ปุ่น 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย 
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค จ านวน ๔ ฉบับ 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งรัฐสุลต่านโอมาน 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้าน

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๕ ที่เมือง 

ปาดัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย (เรื่อง การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคล 

ให้สูญหาย พ.ศ. .... 
๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าน้ ายาวและป่าน้ าสวด ป่าน้ าเปื๋อย 

ป่าน้ าหย่วน และป่าน้ าลาว และป่าแม่มะยม ในท้องที่ต าบลชนแดน ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน และต าบล
ร่มเย็น ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชียงค า ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยาน
แห่งชาติถ้ าสะเกิน) 

๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... 
๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รวม ๑๒ ฉบับ 
๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดล าปาง พ.ศ. .... 
๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติ  

คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง VISA ON 
ARRIVAL) 

๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะการให้ 
บริการของสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... 

๔๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๔๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างกิจการรถไฟฟ้า     
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ  
ในท้องที่อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขระยะเวลาการใช้บังคับร่างพระราชบัญญัตินี้  จากระยะเวลา “๑๐ ปี” เป็น “๔ ปี” ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทยขอแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนินการ  

๒. แก้ไขบัญชีเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ต้องเวนคืนท้ายพระราชบัญญัติฯ ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เนื่องจาก 
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองบางรายได้ยินยอมตกลงท าสัญญาซื้อขายกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล้ว  

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

๑. ประชาชนได้รับทราบก าหนดเวลาในการด าเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - 
บางซื่อ ในท้องที่อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

๒. ข้อมูลรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินที่จะเวนคืน มีความชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดค านิยาม ดังนี้ 
“เจ้าหนี้” หมายถึง เจ้าหนี้มีประกันหรือเจ้าหนี้ไม่มีประกัน 
“ลูกหนี้” หมายถึง ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญ  

นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

“ค าร้องขอ” หมายถึง ค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 
“ผู้ร้องขอ” หมายถึง ยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 
“แผน” หมายถึง แผนฟื้นฟูกิจการ 
“ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้” หมายถึง ผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด ซึ่งเป็นลูกหนี้ และหมายความรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในคณะบุคคลผู้เป็นลูกหนี้ด้วย 
“ผู้บริหารแผน” หมายถึง ผู้จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
“ผู้บริหารของลูกหนี้” หมายถึง หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจด าเนินกิจการของลูกหนี้อยู่ใน

วันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 
๒. ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นค าร้องขอให้มีการฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้ และ 

เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจการ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ 
มีสิทธิยื่นค าร้องขอต่อศาลให้มีการฟ้ืนฟูกิจการ หากมีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้  โดยผู้ร้องขอ 
ต้องแนบแผนฟ้ืนฟูกิจการ พร้อมหลักฐานแสดงว่าเจ้าหนี้ได้ให้ความเห็นชอบในแผนฟ้ืนฟูกิจการไม่น้อยกว่า  ๒ ใน ๓  
ของจ านวนหนี้ทั้งหมด โดยให้ผู้ร้องขอช าระค่าขึ้นศาลและเงินประกันค่าใช้จ่าย และจะถอนค าร้องขอไม่ได้ 

๓. ก าหนดกระบวนพิจารณาค าร้องขอของศาล กล่าวคือ เมื่อศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอไว้พิจารณาแล้ว ศาลจะด าเนินการ 
ไต่สวนเป็นการด่วน และประกาศค าสั่งรับค าร้องขอและวันเวลานัดไต่สวนและส่งส าเนาค าร้องขอและแจ้งวันเวลานัดไต่สวน  
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง หากศาลไต่สวนแล้วได้ความจริงว่า ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้ มีเหตุอันสมควรและมีช่องทาง 
ที่จะฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ได้ และแผนเข้าหลักเกณฑ์ รวมทั้งผู้ร้องขอยื่นค าร้องขอโดยสุจริต ให้ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ  
และเห็นชอบด้วยแผน แต่หากศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอ ให้ศาลประกาศค าสั่งดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย  
หนึ่งฉบับและแจ้งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง   

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอแล้ว หากมีการช าระหนี้ ห้ามมิให้ฟ้องหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือสั่งให้เลิก 
นิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ ห้ามมิให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้เลิกหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ และห้ามมิให้นิติบุคคลนั้น 
เลิกกันโดยประการอ่ืน ห้ามมิให้ลูกหนี้จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ช าระหนี้  ก่อหนี้ หรือกระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระ 
ในทรัพย์สิน นอกจากเป็นการกระท าที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการค้าตามปกติของลูกหนี้สามารถด าเนินต่อไปได้  

๔. เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้ว จะผูกมัดเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมประชุมหรือได้รับแจ้งให้ 
เข้าร่วมประชุมในการลงมติดังกล่าว   

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้ว อ านาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สิน  
ของลูกหนี้ รวมทั้งสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล เป็นของผู้บริหารแผน และก าหนด 
ให้ผู้บริหารแผนต้องท ารายงานการปฏิบัติงานตามแผนเสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทุกรอบ ๓ เดือน   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕. การยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ สามารถกระท าได้ ดังนี้ 
๕.๑ เมื่อการฟ้ืนฟูกิจการได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผนแล้ว และยังเหลือเวลา 
๕.๒ หากระยะเวลาด าเนินการตามแผนสิ้นสุดลง แต่ปรากฎชัดเจนว่าแผนได้ด าเนินการใกล้จะส าเร็จแล้ว  

ศาลจะขยายระยะเวลาด าเนินการตามแผนต่อไปอีกก็ได้   
๕.๓ เมื่อระยะเวลาด าเนินการตามแผนสิ้นสุดลง แต่การฟ้ืนฟูกิจการยังไม่ส าเร็จ ให้ผู้บริหารแผนหรือเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี รายงานต่อศาล ถ้าศาลเห็นสมควรก็ให้มีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน  
หรือค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ  

๖. ก าหนดโทษเกี่ยวกับการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ ได้แก่ การยื่นค าร้องขออันเป็นเท็จในสาระส าคัญ การทุจริต
ปกปิดรายละเอียดแห่งหนี้สินในสาระส าคัญหรือแสดงจ านวนหนี้ที่ค้างช าระของเจ้าหนี้ทั้งหลาย การเปิดเผยความลับของกิจการ
หรือข้อมูลใด ๆ ของลูกหนี้ที่ได้รับการฟ้ืนฟูกิจการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดในหมวดนี้  
การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต หรือกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้  
ของผู้บริหารแผนหรือผู้บริหารแผนชั่วคราว การกระท าความผิดของนิติบุคคลซึ่งเกิดจากการสั่งการหรือไม่สั่งการหรือกระท าการ
หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ ผู้จั ดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ 
นิติบุคคลนั้น และก าหนดให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็นผู้เสียหายในความผิดตามความในหมวดนี้ 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟ้ืนฟูกิจการ) มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เพ่ือก าหนดกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซึ่งจะท าให้ลูกหนี้ที่ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ชั่วคราว ท าให้ไม่อยู่ในสถานะท่ีจะช าระหนี้ได ้มีโอกาสได้รับการฟ้ืนฟูกิจการและไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย อันจะส่งผลดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราภาษีเงินได้ ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
จากอัตราร้อยละ ๓๐ ของก าไรสุทธิ เป็นอัตราร้อยละ ๒๐  

๒. การลดอัตราภาษีดังกล่าว ให้ใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
๓. ก าหนดให้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ยังคงใช้บังคับต่อไป

เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่ช าระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับ 
การจัดเก็บภาษีที่ยังค้างอยู่ด าเนินการต่อไปได้จนแล้วเสร็จ   

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรเพ่ือปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการในการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน และส่งผล  
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 

 


