
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม - วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

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

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิ จารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๔๓ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายทางยกระดับเชื่อมระหว่าง

อาคารอู่จอดและซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้ากับถนนวิภาวดีรังสิต พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ าเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การปรับปรุงมาตรการทางภาษี

เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง) 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สามต้น หารือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอหารือแนวปฏิบัติปัญหาข้อกฎหมาย กรณีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีการแต่งตั้ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี 
๓ สภาการพยาบาล ขอหารือการนับวาระอยู่ในต าแหน่งสองคราวติดต่อกัน 
๔ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หารือกรณีห้ามมิให้เรียกค่าใช้จ่ายการด าเนินการสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจอันเป็นการขัดกัน

แห่งผลประโยชน์ตามนัยมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ขอหารือเกี่ยวกับการเก็บค่าใช้จ่ายของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖ กระทรวงมหาดไทย หารือการด าเนินโครงการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติ

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นต่อร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๖ และร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค 

ครั้งที่ ๓๐ พร้อมภาคผนวก 
๘ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอความเห็นร่างสัญญาเงินกู้ส าหรับโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน 
๙ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างพิธีสารฉบับที่ ๔ เพ่ือแก้ไขความตกลง

ว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) 
๑๐ กระทรวงวัฒนธรรม ขอความเห็นการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ก ากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ ๘ และการประชุม

ที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้จัดท าค าให้การมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค กับพวกรวม ๕ คน ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการปิโตรเลียม 

กับพวกรวม ๓ คน ผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้ศาลมีค าพิพากษาให้มีการยกเลิกเพิกถอนประกาศคณะกรรมการ
ปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดพ้ืนที่ที่จะด าเนินการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทานสัญญา
แบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการฯ 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลตามค าขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบัน

การเงิน พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ 

ของผู้ท าการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิสก์ พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือด าเนินโครงการ

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
เพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) พ.ศ. .... 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลแสนตอ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับท่ี เรื่อง 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพ่ือใช้อยู่อาศัย ส าหรับ
โครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

จ านวน ๒ ฉบับ 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือปรับปรุงมาตรการภาษีเกี่ยวกับส านักงานใหญ่ 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. ๒๕๒๒ และร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับ
กาลปัจจุบัน พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  
ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. .... และร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รวม ๓ ฉบับ 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอ
ตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์
ของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม พ.ศ. .... 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตรา 
ค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้าโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน พ.ศ. .... 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister : AEM) 

ครั้งที่ ๕๐ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิต 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ในพ้ืนที่ป่าชายเลน 

ในท้องที่อ าเภอขนอมและอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ 

ของรัฐธรรมนูญฯ 
๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบปฏิญญาบาลาคลาวาว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาททางเศรษฐกิจของสตรีและ

ความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคประจ าปี ๒๕๖๑ 
๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้น าเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ ๑๒ 
๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบเอกสารของคณะรัฐมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 



ล าดับที่ เรื่อง 
๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศยานประสบ

อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway 
Accident Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี 

๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้เงินกู้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย เพ่ือช่วยเหลือ
ชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 

๔๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าร่วมการประชุมกรุงลอนลอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย 
(London Conference on the Illegal Wildlife Trade) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม - วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 

สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

๑. ให้ยกเว้นภาษีเงินได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าท างาน ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของรายจ่าย
ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง (เฉพาะกรณีที่มีการจ่ายค่าจ้างผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนลูกจ้างทั้งหมด ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒   

๒. หากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท างานหลายแห่งในเวลาเดียวกัน ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนฯ แห่งแรกเป็นผู้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

๑. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการสนับสนุนให้มีงานท า และมีรายได้ 
๒. เป็นการสร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการในการจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าท างาน 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


