
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงาน เพ่ือให้
การจัดท ากฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทัน
ต่อสถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๓๓ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์การไต่สวน 
มูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจ าเลย และค่าธรรมเนียม) 

๒ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี 

เพ่ือสนับสนุนการซื้อขายทองค าแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบส่งมอบ
ทองค าแท่ง) 

๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ภาษีเพ่ือสนับสนุนการซื้อขายทองค าแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบ 
ส่งมอบทองค าแท่ง) 

๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ า) 

๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเลียบคลอง

ทวีวัฒนาผ่านซอยเพชรเกษม ๖๙ เชื่อมกับถนนบางบอน ๓ พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จงัหวัดอ่างทอง พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการชลประทานนครนายก เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ 

ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์หารือข้อกฎหมาย 
๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอหารือเรื่องการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจาก

ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
๓ กรมสรรพากร หารือการตราร่างพระราชกฤษฎีกา เพ่ือยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางกรณี 
๔ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นการจัดตั้งส านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย 
๕ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามที่ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
๖ กระทรวงสาธารณสุข ขอความเห็นเกี่ยวกับการขอจัดตั้งส่วนราชการ 
๗ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการด าเนินการตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
รวม ๔ ฉบับ 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน รวม ๒ ฉบับ 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน รวม ๒ ฉบับ 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน รวม ๒ ฉบับ 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

บ้านใหม่หนองไทร ต าบลบ้านด่าน และต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ

ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕๔) พ.ศ. ๒๕๔๙) 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ท าการประมงหรือ
เรือขนถ่ายสัตว์น้ าถือปฏิบัติ พ.ศ. .... 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และก าหนดวิธี 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจ าในน่านน้ า 

ล าแม่น้ า หรือท าเลทอดสมอจอดเรือต าบลใด ๆ พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. .... 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขยาย 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) รวมทางยกระดับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ - รังสิต 
ตอนบ้านห้วยยาง - บ้านพแุค เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตรา 
ค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้า โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน พ.ศ. .... 

 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพ่ิมเติม) ส าหรับการจัดท าความตกลง

การค้าเสรีไทย - ปากีสถาน และไทย - ตุรก ี
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการจัดท าโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การ

พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาให้ผู้ประกอบการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ให้บริการครัวการบินแก่สายการบินที่เปิดให้บริการเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานแห่งอ่ืนนอกเหนือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ ๑๓ และ

การประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มาและผู้เกี่ยวข้องในมูลเหตุที่ท าให้

ไทยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท Walter Bau AG (in Liquidation) 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยตามกฎหมายการค้า

สหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักร

ไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด และการจัดท าขั้นตอนเพ่ือการอนุญาโตตุลาการ ฉบับที่ ๑ (Procedural Order 
No. : PO1) 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๓/๒๕๔๙/๗๑ เลขที่ ๓/๒๕๑๕/๗ และเลขที ่
๕/๒๕๑๕/๙ 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ลัตเวีย ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่
โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจ าเลย และ
ค่าธรรมเนียม) 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งไต่สวนมูลฟ้องส าหรับคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต คดีที่จ าเลยมีอายุ
ไม่เกิน ๑๘ ปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล และคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก 

๒. ในกรณีที่ศาลสั่งว่าคดีมีมูลให้แสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมเหตุผลอย่างชัดเจน 
๓. ให้ศาลมีอ านาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจ าเลยได้ กรณีจ าเลยไม่มาฟังการพิจารณา เนื่องจากเจ็บป่วยและแพทย์ผู้รับผิดชอบ 

การรักษาให้การรับรอง หรือเหตุจ าเป็นอ่ืน ทั้งนี้ จ าเลยต้องมีทนายความและได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณา 
๔. ก าหนดหลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณา ส าหรับกรณีจ าเลยหลบหนีหรือไม่มาฟังการพิจารณาโดยไม่มีเหตุสมควร 
๕. ก าหนดค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินสมควรในคดีซึ่งราษฎรเป็นโจทก์ และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งส าเนาค าฟ้องและหมายเรียกให้แก่

จ าเลย 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

โดยที่การไต่สวนมูลฟ้องเป็นกระบวนการพิจารณาความทางอาญาที่ส าคัญเพ่ือให้ศาลได้พิจารณารูปคดีของโจทก์ก่อนว่ามีมูล
เพียงพอที่ศาลควรรับคดีนั้นไว้พิจารณาต่อไปหรือไม่ เพ่ือป้องกันการกลั่นแกล้งหรือความเข้าใจผิดของโจทก์ที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงห รือ 
ข้อกฎหมายบางประการ โดยศาลจะรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์พอสมควรเท่าที่จะแสดงได้ว่าคดีนั้นมีมูลในเบื้องต้น แต่ในส่วนของ
จ าเลยตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการไต่สวนมูลฟ้องในปัจจุบันนั้น  จ าเลยยังไม่สามารถน า
พยานหลักฐานเข้าสืบหักล้างพยานโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องได้ เพราะเป็นเพียงชั้นการพิจารณาในเบื้องต้นว่าคดีมีมูลหรือไม่เท่านั้น  
ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับการคุ้มครองสิทธิในการต่อสู้คดีของจ าเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ในการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีการตั้งทนายความให้แก่จ าเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง และ
ก าหนดให้จ าเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันส าคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล  โดยก าหนดให้ค าสั่งของศาล
ที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พร้อมเหตุผล เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้จ าเลยได้แสดงเอกสารหลักฐานที่ส าคัญเพ่ือหักล้าง
ข้อกล่าวหาของโจทก์ได้ตั้งแต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นของวิธีพิจารณาความอาญา อันมีผลเป็นการคุ้มครองสิทธิ 
ในการต่อสู้คดีของจ าเลยมากยิ่งขึ้น ส าหรับการก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินกระบวนการพิจารณาและสืบพยานลับหลังจ าเลยในบางกรณี
โดยเฉพาะกรณีจ าเลยหลบหนีระหว่างการพิจารณานั้นแม้จะท าให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถด าเนินการต่อไปได้ และสามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วก็ตาม แต่ก็ได้เพ่ิมเติมมาตรการและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม คุ้มครองสิทธิของจ าเลยเพ่ือให้ 
เกิดความเป็นธรรม สร้างความเชื่อม่ันและความศรัทธาที่มีต่อระบบศาลยุติธรรม 

 

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 พฤษภาคม - วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้จัดตั้งกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในประเทศให้เหมาะสม 
๒. ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง มีหน้าที่และอ านาจในการเสนอแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง และ

แผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
๓. ให้มีส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยอยู่ภายใต้

การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
๔. ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการด าเนินงานของกองทุน รวมทั้งระบบการบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผล 
๕. ก าหนดหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
๖. ก าหนดโทษทางอาญากรณีไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งไม่ครบตามจ านวน ไม่ส่งเงินชดเชยคืนกองทุนหรือส่งเงินชดเชยไม่ครบ 

ตามจ านวน รวมทั้งกรณีการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือในการบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลาที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศและการด ารงชีพของประชาชน โดยเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง กลไก 
ของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงจะมีการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือช่วยรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในประเทศ 
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ให้น้ ามันเชื้อเพลิงมีราคาสูงจนเกินไปอันอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการค่าครองชีพของประชาชน และ
ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง  นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพให้มีส่วนต่างราคา 
ที่สามารถแข่งขันกับน้ ามันเชื้อเพลิงได้เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่ประชาชนและเป็นการลดปัญหาการพ่ึงพาการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงของประเทศ 
รวมทั้งยังสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตผลทางการเกษตรที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอีกด้วย 

 

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 พฤษภาคม - วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษี 
มูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการซื้อขายทองค าแท่ง 
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบส่งมอบ
ทองค าแท่ง) 
๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการซื้อขายทองค าแท่ง
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบส่งมอบ
ทองค าแท่ง) 

สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

๑. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับการขายทองค าแท่งที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ ๙๙.๙๙ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะที่ซื้อขาย 
ในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

๒. ยกเว้นการน าเงินได้จากการขายทองค าแท่งและเงินชดเชยจากการเลื่อนส่งมอบทองค าแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ 
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีการโอนทางบัญชีและได้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ ๑๕ แล้วมารวมค านวณภาษี
เงินได ้

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

มาตรการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการซื้อขายทองค าแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งท าในศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้าเพ่ือสร้าง
เสถียรภาพต่อระบบการเงิน เป็นการส่งเสริมให้การซื้อขายทองค าเข้ามาอยู่ในระบบ และคุ้มครองผู้ลงทุนในทองค า 

 

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 พฤษภาคม - วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ า) 

สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการจ้างแรงงานไม่เกิน ๒๐๐ คน และมีเงินได้พึงประเมินหรือ
มีรายได้รวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาทต่อปี ในอัตราร้อยละ ๑๕ ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างรายวันให้แก่ลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน  
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง เป็นการบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 
 

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 
 


