
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม - วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๗ 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 ๑๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการ
ทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ าของอัตราเงินเดือน 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ) 

๓ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ) 

๔ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์) 

๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน

ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ตรวจทานร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ฉบับภาษาอังกฤษ 

๒ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอหารือแนวทางการสอบสวนวินัยเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๓ กรมการค้าต่างประเทศ ขอทราบข้อคิดเห็นต่อการเสนอร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง พ.ศ. .... 

๔ กลุ่มสหมิตร รปภ. ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕ ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาค า ขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีการทุเลาค าสั่งทางปกครองของนายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความนัยมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๖ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ความเห็นต่อร่างแผนงาน ASEAN - U.S. TIFA and E๓ Work Program 

ประจ าปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้าง

รูปพรรณรีดร้อนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอน

ทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพส าหรับขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
ในท้องที่ต าบลท่าเคย ต าบลคลองไทร ต าบลท่าฉาง และต าบลลีเล็ด ต าบลศรีวิชัย ต าบลมะลวน ต าบลหัวเตย ต าบลท่าข้าม 
ต าบลพุนพิน ต าบลน้ ารอบ ต าบลหนองไทร ต าบลบางงอน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการบริหารจัดการน้ ามันปาล์มของกลาง 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามความตกลง Cooperation Agreement for the Joint Capacity -

Building Activities under the ITU Academy's Centres of Excellence 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามความตกลงปารีส 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลน ส าหรับด าเนินโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองต ามะลัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม - วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และ 
จัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ) 

สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละ ๑๐๐ ของรายจ่ายที่ได้จ่าย 
ไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  
นิติบุคคลได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์
เพ่ือการอบรมสัมมนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศให้เพ่ิมมากขึ้นและเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้ง
เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
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 ๓๑ มีนาคม - วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรม
สัมมนาภายในประเทศ) 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ก าหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามา
รวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เฉพาะค่าบริการหรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศให้เพ่ิมมากขึ้นและเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้ง
เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หนว่ยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
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 ๓๑ มีนาคม - วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์) 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ก าหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าบริการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และค่าที่พักในโ รงแรม 
ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในระหว่างวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินได้พึงประเมิน 
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคและกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น อันจะท าให้มีเงินไหลเวียน
ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วย   

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 


