
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๓ 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 ๓๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลท่าข้าวเปลือก อ าเภอแม่จัน ต าบลปงน้อย 

อ าเภอดอยหลวง ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง และต าบลแม่ข้าวต้ม ต าบลนางแล อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย พ.ศ. .... 

๗ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๙ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
๑๓ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชก าหนดพิกัด

อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กระทรวงคมนาคม ขอหารือการตีความข้อกฎหมายตามมาตรา ๙๐/๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
๒ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นกระทู้ถามเพ่ือตอบในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๓ กระทรวงสาธารณสุข ขอหารือการสรรหาคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) 
๔ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หารือสิทธิการนับเวลาปฏิบัติงานเป็นทวีคูณในห้วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
๕ การยางแห่งประเทศไทย ขอหารือเรื่องการก าหนดบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานการยางแห่งประเทศไทย 
๖ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ข้อคิดเห็น หากไทยจะเปิดเสรีให้กับฮ่องกงในสาขาบริการ

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการให้ค าปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
๗ กระทรวงมหาดไทย หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยทีม่ีค าสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 

พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา

และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวง

ท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างและขยาย

ทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนฉลองกรุงกับถนนลาดกระบัง พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลนิคมล านารายณ์ ต าบลล านารายณ์ ต าบลบ้านใหม่สามัคคี ต าบล 
บัวชุม ต าบลชัยนารายณ์ ต าบลท่ามะนาว และต าบลท่าดินด า อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตรา
ค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. .... 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
ในท้องที่ต าบลบางด้วน อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอเพ่ิมองค์ประกอบในคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขออนุมัติจ าหน่ายหนี้ค้างช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของบริษัท 

อินโนแวกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย (เรื่อง ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และ
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย (เรื่อง ระบบบริการสาธารณสุข ระบบการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และระบบบริหารจัดการและการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ) 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ กรณีการยุติการ

ด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แผนการช าระหนี้ค่าภาษีการพนันของส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทย) 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาศุลกากรว่าด้วยเอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ คาร์เนท์) 
ส าหรับการน าของเข้าชั่วคราว (อนุสัญญา เอ.ที.เอ) 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน
ทั่วไป ไทย - ลาว ครั้งที่ ๒๒ 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามแผนปฏิบัติการร่วมด้านการท่องเที่ยวระหว่าง
ไทยกับศรีลังกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา 
หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค จ านวน ๔ ฉบับ 

สาระส าคัญของร่างฯ 

๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับการน าเข้ารถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพ่ือการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบ

สมรรถนะที่ได้รับการยกเว้นภาษีสรรสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ให้หัก 

จากมูลค่าต้นทุนเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นทรัพย์สินซึ่งมีไว้ใช้ในกิจการให้เช่ารถยนต์ และรถยนต์ต้นแบบที่ใช้  
เพ่ือการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ (ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป) ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 
จากมูลค่าต้นทุนทั้งหมด 

๓. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
ให้ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ส าหรับการน าเข้ารถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพ่ือการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบ

สมรรถนะ ที่มีการน าเข้าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๔. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชก าหนดพิกัด

อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) 
ให้ยกเว้นอากรศุลกากรแก่รถยนต์ต้นแบบหรือจักรยานยนต์ต้นแบบที่น าเข้าเพ่ือการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ  

ที่มีการน าเข้าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือแสดงการอนุมัติให้ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตจากกรมสรรพสามิตมาแสดงต่อพนักงานศุลกากร 

ในขณะที่ผ่านพิธีการศลุกากร 
(๒) ต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการศุลกากรที่กรมศุลกากรก าหนด 
(๓) ในกรณีที่ผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ไม่ได้ท าลายหรือส่งรถยนต์หรือจักรยานยนต์ต้นแบบออกนอก

ราชอาณาจักรตามที่กรมสรรพาสามิตก าหนด และกรมสรรพสามิตได้มีหนังสือแจ้ง ให้กรมศุลกากรทราบแล้ว ให้ถือว่ารถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์นั้นไม่ได้รับสิทธิในการยกเว้นอากร และต้องช าระอากรตามปกติ 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นภาษีส าหรับการน าเข้ารถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่น าเข้าเพ่ือการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบ
สมรรถนะ อันจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลงทุน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ 

 

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 

 


