
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๕๓ 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 ๕๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ต าบล

กมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดประเภทสินค้า ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพาสามิต พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินปุาขุนแม่กวง ปุาสันทราย ปุาแม่ออน ปุาขุนแม่ทา ปุาดอยขุนตาล และปุาแม่ธิ แม่ตีบ 

แม่สาร ในท้องที่ต าบลเทพเสด็จ ต าบลลวงเหนือ ต าบลปุาเมี่ยง ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด ต าบลห้วยแก้ว ต าบลออนเหนือ 
ต าบลออนกลาง ต าบลทาเหนือ ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ และต าบลห้วยยาบ 
ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติ 
แม่ตะไคร้) 

๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลา
การลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

๑๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดและการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุน
หมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... 

๑๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
และแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

๑๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดประเภทสินค้า ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลดู่ใต้ ต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน และต าบลท่าน้าว ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. .... 

๑๖ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบแทน และการออกใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... 
๑๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าท าการที่จะต้องเสียให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต พ.ศ. .... 
๑๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการพิจารณาราคาขายปลีกแนะน าและราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้าย

ในตลาดปกติ พ.ศ. .... 
๒๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการประกาศราคาขายปลีกแนะน าเพ่ือถือเป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี  

พ.ศ. .... 
๒๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนสถานแสดงรถยนต์เพ่ือขาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพ่ือขาย พ.ศ. .... 
๒๒ รา่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน และการโอน

ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. .... 
๒๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 

เพ่ือให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. .... 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. .... 
๒๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. .... 
๒๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี ส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอก

ราชอาณาจักร หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา ๑๐๓ และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา ๑๐๗ พ.ศ. .... 

๒๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษี พ.ศ. .... 
๒๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ

ในการผลิตสินค้า พ.ศ. .... 
๒๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริการที่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากการบริจาครายรับ และ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีส าหรับรายรับที่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการบริจาค พ.ศ. .... 
๓๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิขอคืนภาษีเนื่องจากสินค้าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ

จนใช้การไม่ได้ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. .... 
๓๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. .... 
๓๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 
๓๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดดอกเบี้ยปรับและการลดเงินเพ่ิม พ.ศ. .... 
๓๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. .... 
๓๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร 

พ.ศ. .... 
๓๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ. .... 
๓๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสุราเพ่ือการค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภท 

ที ่๒ พ.ศ. .... 
๓๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. .... 
๓๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าใบยา ยาอัด หรือยาสูบ

เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
๔๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. .... 
๔๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ. .... 
๔๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร 

พ.ศ. .... 
๔๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. .... 
๔๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดสินค้าประเภทที่ ๐๑.๙๐ ในตอนที่ ๑ น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. .... 
๔๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
๔๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานทางหลวงส าหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... 
๔๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... 
๔๘ ร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัด

ยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน 
๔๙ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยัง คงมีผลใช้

บังคับ 
 



ล าดับที่ เรื่อง 

๕๐ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคง 
มีผลใช้บังคับ 

๕๑ ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การประกาศรายชื่อหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๕๒ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน 
๕๓ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขออนุเคราะห์ให้ตีความ พรบ.การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ วรรคสอง 
๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หารือข้อกฎหมาย 
๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอหารือกรณีร้องเรียนคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 
๔ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หารือการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่เกษียณอายุราชการ 
๕ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอหารือกรณีการเรียกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง 
๖ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอหารือกรณีการออกระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและ

การใช้เงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 
๗ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
๘ นายแสงอรุณ ธนาด ารงศักดิ์ ขอยื่นหนังสือค าร้อง/หารือให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความกฎหมาย 
๙ ส านักงานเทศบาลต าบลพระบุ ขอหารือเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่การอนุญาตให้เอกชนวางท่อน้ าบนถนนสาธารณะ 

๑๐ ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาการเกษตร ขอหารือการช าระหนี้แทนเกษตรกร กรณีบุคคลค้ าประกัน 
๑๑ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม ๒ ฉบับ 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๔๓๖๗ สายโคกเจียก - ไสเสียด ตอนบ้านวังจา - บ้านนาเหนือ พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลหนองปรือ 

อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช 

จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของสถานศึกษา

ในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิต ขาย น าเข้า 

ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต 
และการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองเชียงรากใหม่ เป็นทางน้ าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. .... และขอเพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการตั้งใหม่ 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าโขลง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปุาแดง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการยินยอม 

หรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ พ.ศ. .... 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

บางชนิดหรือบางประเภท รวม ๓ ฉบับ 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนด

อัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... จ านวน ๒ ฉบับ 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ิมเติม พ.ศ. .... 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต รวม ๓ ฉบับ 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. .... 
๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสายลับและ 

เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. .... 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี  

- ๒๒ (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดท าความเย็นต่ ากว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการน าเข้ามา
ในราชอาณาจักร 

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และท้องที่ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 

๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... 

๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุม 
รัฐภาคีอนุสัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (ASEAN Joint Statement on Climate 
Change to COP ๒๓) 

๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ 
ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๓ 

๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๔ 
๔๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอปรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน 
๔๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
๔๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นกรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพ่ือเข้าร่วม

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๓ 
 



ล าดับที่ เรื่อง 
๔๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งที่ ๒ 
๔๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร

กัมพูชาเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการปูองกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ 
๔๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง  

- ญี่ปุุน ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงเทพมหานคร และการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ 
ลุ่มแม่น้ าโขง - ญี่ปุุนด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๙ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

๕๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้ผู้ประกันตนซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเนื่องจากไม่ส่งเงินสมทบ ๓ เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน  
ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ ๙ เดือน หากประสงค์จะกลับเป็นผู้ประกันตนให้ยื่นค าขอต่อส านักงานประกันสังคมภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

๒. เมื่อส านักงานประกันสังคมได้รับค าขอแล้ว ให้ตรวจสอบค าขอ ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอมีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตน ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอ
ทราบภายใน ๗ วัน หากผู้ยื่นค าขอไม่มีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตน ให้เสนอรายงานพร้อมเหตุผลต่อเลขาธิการส านักงานประกันสังคม
พิจารณาและมีค าสั่ง และแจ้งผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

๓. ให้การกลับเป็นผู้ประกันตนมีผลตั้งแต่เดือนที่ยื่นค าขอ และให้ผู้ประกันตนมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน 
สังคม 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์ ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 
เนื่องจากไม่ส่งเงินสมทบ ๓ เดือน ติดต่อกันหรือภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ ๙ เดือน เป็นเหตุให้ไม่มี 
สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม ได้มีโอกาสกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน โดยให้ยื่นค าขอต่อส านักงานประกันสังคม 
ตามแบบที่เลขาธิการส านักงานประกันสังคมก าหนดภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าให้บุคคลที่กลับเข้าเป็น
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม มีหลักประกันและเกิดความมั่นคงในการด ารงชีวิตทั้งแก่ตนเอง
และครอบครัว  

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดที่มาของรายได้ของกองทุนผู้สูงอายุ โดยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราและยาสูบ น าเงินส่งเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ ๒ ของภาษีสรรพสามิต หากไม่น าส่งหรือส่งไม่ครบให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๒ ต่อเดือน ตามจ านวนที่ไม่ครบ 

๒. ปีงบประมาณใดมีเงินบ ารุงกองทุนส่งเข้ากองทุนเกิน ๔ พันล้านบาท ให้กรมกิจการผู้สูงอายุน าเงินบ ารุงกองทุนส่วนที่เกินนั้น
ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่กองทุนได้รับ 

๓. กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตได้รับการยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนภาษี ให้ได้รับการยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนเงินบ ารุง
กองทุนด้วย 

๔. ก าหนดบทลงโทษ ผู้ใดเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ส่งเงินบ ารุงกองทุน หรือส่งเงินไม่ครบตามจ านวน ต้องระวาง 
โทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๕ เท่า ถึง ๒๐ เท่า ของเงินบ ารุงกองทุนที่จะต้องน าส่งหรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าการกระท าความผิดนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษด้วย  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งจะท าให้ 
กองทุนผู้สูงอายุมีรายได้ที่ยั่งยืนและเพียงพอในการน ามาใช้สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับมาตรการรองรับสังคม
ผู้สูงอายุของรัฐ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การน าเงินบ ารุงกองทุนที่เรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
ในส่วนทีเ่กี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบ และเงินที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 
แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ส าหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาล จะช่วยให้ 
รัฐบาลสามารถบรรเทาภาระงบประมาณแผ่นดินได้ในระยะยาว และท าให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ และ
ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐมีรายได้ในการด ารงชีพเพ่ิมขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 


