
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๐ 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 ๒๔ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๒ ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... 
๔ ร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๙ ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๐ ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอความเห็นต่อร่างพิธีสารแก้ไขความตกลง ACIA (๒nd Protocol to Amend 
ACIA) 

๒ ส านักงาน ก.ค.ศ. หารือการส่งค าร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจ าปี ๒๕๕๘ 
๓ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอหารือเกี่ยวกับอ านาจของคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๔ กรมศุลกากร ขอหารือแนวทางการปฏิบัติพิธีการศุลกากรกรณีการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Transit) และการถ่ายล า 

(Transshipment) 
๕ กรมศุลกากร ขอหารือเกี่ยวกับการใช้อ านาจเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามกฎหมายศุลกากร กรณีกรรมเดียวผิดกฎหมาย

หลายบท 
๖ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) หารือการมอบอ านาจขอเพิกถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ 
๗ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอหารือการยกที่ดินศาสนสมบัติกลางที่เป็นวัดร้างมาก่อนให้กลับมาเป็นวัดร้าง

ตามเดิม 
๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ "อ านาจการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย" ตาม มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๙ กระทรวงมหาดไทย ขอความเห็นการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดของไทยกับต่างประเทศ 
๑๐ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ขอหารือการตีความข้อกฎหมาย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ ๔/๒๕๕๙ 
๑๑ ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ขอหารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หารือวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติ

วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามใน MoU โครงการ Implementing the Strategic 

Action Programme (SAP) for the South China Sea 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศยื่นสัตยาบันสารความตกลงการจัดตั้ง

ส านักเลขาธิการระดับภูมิภาคส าหรับการด าเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
อาเซียนต่อเลขาธิการอาเซียน 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ ๖๗ 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักงาน
ปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักรว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือในกิจการต ารวจ 
(Memorandum of Understanding between the Royal Thai Police of the Kingdom of Thailand (RTP) and the 
National Crime Agency of the United Kingdom of Great Britain (NCA) on Combating Transnational Crime and 
Police Cooperation) 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแสดงความจ านงเพ่ือเริ่มกระบวนการเตรียมการจัดท าความตกลงการค้าเสรี
กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้สัตยาบันพิธีสาร ๗ ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค 
: กฎเกณฑ์และพิธีการว่าด้วยศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวก
การขนส่งสินค้าผ่านแดน 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติระบายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังคงเหลือในการดูแลของรัฐ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ก ากับดูแลงานด้านวัฒนธรรม

และศิลปะ (AMCA) ครั้งที่ ๗ 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติกรอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย - 

ภูฏาน ครั้งที่ ๑ (The First Meeting of Joint Trade Committee between Thailand and Bhutan) 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในที่ประชุม

รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๒ และร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน 
ว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง  
ชีวภาพ สมัยที่ ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “แบบจ าลองด้านเครดิต” หมายถึง เครื่องมือที่ใช้กระบวนการทางสถิติที่สมาชิกจัดท าขึ้น 
เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดความน่าจะเป็นในการช าระคืนหนี้ของลูกค้าของสมาชิก 

๒. ให้สมาชิกอาจน าข้อมูลของลูกค้าของตนที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตเฉพาะในส่วนที่ไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวของ
เจ้าของข้อมูลมาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดท าแบบจ าลองด้านเครดิตได้ แตต่้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

๓. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์การใช้แบบจ าลองด้านเครดิตของสมาชิกเพ่ือประโยชน์ 
ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต และการบริหารความเสี่ยงในกิจการของสมาชิกเท่านั้น 

๔. การยินยอมให้สมาชิกอ่ืนน าแบบจ าลองด้านเครดิตไปใช้จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต  
๕. สมาชิกใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรายงานและส่งข้อมูลให้บริษัทข้อมูลเครดิต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

และปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
๖. กรณีผู้กระท าผิดเป็นนิติบุคคล และความผิดนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการไม่สั่งการของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีหน้าที่ 

ในนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

โดยที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้มีบทบัญญัติรองรับให้สมาชิกน าข้อมูลของลูกค้า 
ของตนที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตไปใช้ในการจัดท าแบบจ าลองด้านเครดิต  จึงสมควรก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท า
แบบจ าลองด้านเครดิตโดยให้สมาชิกสามารถน าข้อมูลของลูกค้าของตนที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิ ตเฉพาะในส่วนที่ไม่มีข้อมูล 
ที่สามารถระบุตัวของเจ้าของข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแบบจ าลองด้านเครดิตเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต 
และการบริหารความเสี่ยงในกิจการของสมาชิกได้ อันจะท าให้ผู้บริโภคได้รับบริการสินเชื่อที่สอดคล้องกับศักยภาพในการช าระคืนหนี้ 
ซึ่งมีผลต่อความม่ันคงของระบบสถาบันการเงิน และเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 

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 ๑๑ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 
๒. ก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง กล่าวคือ ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงต้องไม่ เคยถูก

เพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ภายใน ๕ ปี ก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียน และต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ เป็นห้างหุ้นส่วนที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
ไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒ หุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 

๓. เพ่ิมลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการและกรรมการ กรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่ประกอบธุรกิจขายตรงหรือ
ตลาดแบบตรง (รวมทั้งบุคคลธรรมดาที่จะประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง) เพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนดให้ห้างหุ้นส่วนที่เป็น 
นิติบุคคลสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงได้ 

๔. ก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา) กล่าวคือ ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ภายใน ๕ ปี ก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียน และไม่มีลักษณะต้องห้าม 

๕. ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เพ่ือให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับการก าหนดให้ห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงได้ 

๖. แก้ไขทุนจดทะเบียนส าหรับห้างหุ้นส่วน จากเดิมที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือหากเป็นบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่ต่ ากว่า  ๕,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท เพ่ือมิให้กระทบต่อ
ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการรายย่อยออนไลน์ 

๗. ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

๘. ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่ไม่มารับหลักประกันและดอกผลคืนภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่
โอนกจิการหรือวันที่เลิกประกอบธุรกิจ ให้หลักประกันและดอกผลดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน 

๙. การเลิกประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงไม่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวพ้นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
๑๐. แก้ไขเพ่ิมโทษส าหรับการประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่จดทะเบียนมีโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
๑๑. ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดนั้นเกิดจากการสั่งการ การกระท า การไม่สั่งการ หรือไม่กระท า

ตามหน้าที่ของหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามความผิด 
นั้น ๆ ด้วย 

๑๒. การซื้อขายสินค้าออนไลน์ ให้สิทธิผู้บริโภคบอกเลิกสัญญาได้ โดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ 
ได้รับสินค้า และให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงคืนเงินเต็มจ านวนที่ผู้บริโภคจ่ายไปเพ่ือซื้อสินค้านั้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา ดังนั้น หากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ใดมีการด าเนินการในลักษณะเดียวกับการประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงนี้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ
ขายตรงหรือตลาดแบบตรงให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น อันจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการ
ซื้อขายสินค้าหรือบริการ รวมทั้งเป็นหลักประกันแก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับความคุ้มครองหากได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้   

 

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 ๑๑ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษี ต้องเสียภาษีตามมูลค่าและปริมาณ
ของสินค้าหรือบริการนั้นตามอัตราที่ก าหนด 

๒. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่มีการประกอบกิจการดังกล่าว มีหน้าที่ยื่นค าขอจด
ทะเบียนสรรพสามิตตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพสามิตก าหนด ณ ส านักงานสรรพสามิตในพ้ืนที ่

๓. ผู้ประสงค์จะตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต โดยต้องใช้คลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นที่เก็บ
สินค้าท่ียังไม่ได้เสียภาษีเท่านั้น 

๔. ก าหนดระยะเวลา วิธีการ และสถานที่ในการยื่นแบบรายการภาษีและการช าระภาษีในกรณีต่าง ๆ 
๕. ก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี อธิบดีกรมสรรพสามิต และเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
๖. ผู้ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
๗. ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศลดอัตราหรือยกเว้นภาษีตามบัญชี พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  

เพ่ือประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศหรือเพ่ือความผาสุกของประชาชน 
๘. ก าหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการท าบัญชีประจ าวันและงบเดือน และให้ผู้น าเข้าท าบัญชี

รับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
๙. ก าหนดเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมในกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบรายการภาษีและไม่ช าระภาษีภายในก าหนด หรือยื่นแบบรายการภาษี

ไม่ถูกต้องท าให้จ านวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป และกรณีที่มีสินค้าหรือวัตถุดิบซึ่งเป็นสาระส าคัญของการผลิตสินค้าขาดไปจากบัญชี 
คุมสินค้า 

๑๐. ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้มีหน้าที่เสียภาษีเพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับสินค้าหรือ  
บริการ ตามอัตราที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของภาษี โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตส่งมอบเงินภาษีท่ีเก็บเพ่ิมข้ึนดังกล่าวให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยหักค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละ ๕ ของเงินภาษีท่ีเก็บเพ่ิมข้ึน 

๑๑. ก าหนดใบอนุญาตส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ 
๑๒. ก าหนดความผิดและโทษส าหรับการกระท าความผิดหรือการฝ่าฝืนกฎหมายในกรณีต่าง ๆ รวมถึงก าหนดบทบัญญัติ

เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ยานพาหนะ สินค้าหรือวัตถุอ่ืนใดทีใ่ช้ในการกระท าความผิดหรือมีไว้เป็นความผิด และโทษกรณีที่ผู้กระท า
ความผิดเป็นนิติบุคคล 

๑๓. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทัณฑ์บนรายปี ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมการควบคุมการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมใบแทน
ใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต 

๑๔. ก าหนดอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าหรือตามปริมาณของสินค้าหรือบริการ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต โดยน ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตทั้งหมดมาบัญญัติรวมเป็น 
ฉบับเดียวกัน จะท าให้เกิดความสะดวกในการใช้กฎหมาย ทั้งแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและส่วนราชการผู้ปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย อันจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 


