
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม - วันพุธที่ ๓ สิงหาคม 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 ๒๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า 

คุณภาพทางการค้าและคุณภาพส าหรับการขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงท้องถิ่น สายรามอินทรา ๑๐๙ พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลตลาด ต าบลแก่งเลิงจาน และต าบลแวงน่าง 

อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษี

เงินได้ให้แก่ลูกหนี้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน) 
๙ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (การยกเว้น

ภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน) 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ส าหรับโรงเรียนในระบบ พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้

บังคับผังเมืองรวมเมืองป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๑๔ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กรมบัญชีกลาง ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และอายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง
กับเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิด 

๒ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หารืออ านาจหน้าที่ในการออกประกาศตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอหารือข้อกฎหมายการอายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔ กรมปศุสัตว์ ขอหารือมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอหารือกรณีการเรียกเงินค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านคืน 
๖ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอความเห็นหน่วยงานกลางเกี่ยวกับการขอจัดตั้งส่วนราชการ 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอหารือการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
๘ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอหารือกรณีการด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
๙ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอหารือกรณีการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือน กรณีตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๐ 
๑๐ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติที่ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือรองรับ

ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Nation e - Payment Master Plan) 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการให้อ านาจดักรับและเข้าถึงพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญา) 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดวันเปิดท าการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลาง พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ

รกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองระบายน้ า ดี.๗ เป็นทางน้ า

ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม และขออนุมัติงบประมาณ

อุดหนุนการด าเนินงาน 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพ่ีช่วยน้อง) และ

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในชนบท (ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ .) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขยายระยะเวลาก าหนดวงเงินด าเนินโครงการรับจ าน าผลผลิตทางการเกษตร
คงค้างทั้งหมด 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติลงนามบันทึกแสดงเจตจ านงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง

ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีส าหรับความร่วมมือโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดมาตรฐานการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดประเภทบุคคลหรือรายชื่อของบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก 

และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตรวจสอบติดตาม ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทบุคคลหรือรายชื่อบุคลหรือรายชื่อของบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทบุคคลหรือรายชื่อของบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดกและหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการตรวจสอบติดตาม พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


