
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๒ 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 ๒๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างกฎกระทรวงการส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. .... 
๒ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชก าหนด

พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
๔ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
๕ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การก าหนดให้ของได้รับการยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราช

ก าหนดพิกัดอัตราศลุกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๖ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่น าเข้ามาแสดงและ

จ าหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย 
๗ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรส าหรับของที่มีถ่ินก าเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
๘ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรส าหรับของที่น าเข้ามาในพ้ืนที่พัฒนาร่วม 
๙ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถ่ินก าเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

๑๐ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถ่ินก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
๑๑ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถ่ินก าเนิดจากออสเตรเลีย 

๑๒ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากนิวซีแลนด์ 
๑๓ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากสาธารณรัฐ

อินเดีย 
๑๔ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากญี่ปุ่น 

๑๕ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถ่ินก าเนิดจากสาธารณรัฐชิลี 
๑๖ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถ่ินก าเนิดจากสาธารณรัฐเปรู 
๑๗ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากอาเซียน 
๑๘ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน 

๑๙ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น 

๒๐ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐ
เกาหลี 

๒๑ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย  
- นิวซีแลนด์ 

๒๒ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐ
อินเดีย 

๒๓ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพ่ิมอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซ
จัดตั้งองค์การการค้าโลก 

๒๔ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศก าลังพัฒนา 

๒๕ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพ่ิมอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๒๖ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพ่ิมอัตราศุลกากร
ส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียว พ.ศ. .... 
๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติก าหนด

ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส าอาง พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ ๒/๒๕๒๘/๒๗ แปลงส ารวจบนบกหมายเลข PTTEP ๑ 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแนวทางการด าเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการบริจาคเงินในการเพ่ิมทุนของสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๘ 

ของธนาคารโลก 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ

พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๗ (CITES CoP๑๗) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ ๖๗ และครั้งที่ 
๖๘ (SC-๖๗-SC-๖๘) และการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Lekgotla) 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 
เรื่อง พ้ืนที่ที่ควรก าหนดให้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) เป็นระบบใต้ดิน โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง 
(สถานนีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - ส านักงานเขตคลองสาน - ประชาธิปก) 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการยกเลิกข้อสงวนในความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ในการให้สิทธิ

ประโยชน์แก่นักลงทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลนอกภาคีอาเซียนที่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 


