
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน - วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๔ 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 ๓๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยาย

เวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเรียนหารือกรณีการไม่รับทราบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอหารือเรื่องหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ให้การเทียบเท่าวุฒิการศึกษา 
๓ กระทรวงสาธารณสุข ขอความเห็นเกี่ยวกับการขอจัดตั้งส่วนราชการ 
๔ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความเห็นต่อตารางพันธกรณีของความตกลงปารีส 
๕ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอหารือข้อกฎหมายกรณีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการด าเนินการเพ่ือช าระบัญชีพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ 
๖ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ในท้องที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. .... 

๗ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือแนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๘ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) การด าเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ๒๑๐๐ MHz ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
๙ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้ตีความค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในการด าเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินของ 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยให้กระทรวงการคลังตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ ฟ.๔๗/๒๕๔๙ 
และคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐ 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ  
(ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ท าลายล้างสูง พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพ่ือด าเนิน

โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา - ชุมชนถนนจิระ พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยาย  

ทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเลียบคลองสองและซอยรามอินทรา ๑๐๙ พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือ

จ าหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือการค้า พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน 

และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สนามบินศุลกากรเลย) 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

ในท้องที่ต าบลหนองตรุด ต าบลนาโต๊ะหมิง และต าบลบางรัก อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง ลาว ไทย และ
มาเลเซีย 

 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (เรื่อง ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดินและร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนนอกเขตอนุรักษ์ พ.ศ. ....) 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติขยายระยะเวลา และอนุมัติให้ความเห็นชอบการลงนามจัดซื้อจัดจ้าง
รายการงบลงทุนที่ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณส าหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลาดจอดเครื่องบิน 
อ่ืน ๆ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา และรายการค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลาดจอดเครื่องบินและอ่ืน ๆ 
ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองปฏิญญาตุนหวง (ความคิดริเริ่มตุนหวง) ของงานมหกรรมเส้นทาง
สายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นส าหรับโครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน 
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างอาคารทีไ่ด้รับผลกระทบของกองทัพบก 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ เรื่อง นโยบายการ
เดินรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานคร และเสนอร่างกฎหมาย จ านวน ๔ ฉบับ 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT) และร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT) 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ขอความเห็นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐ
บาฮามาส 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๗ (CITES CoP๑๗) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ ๖๗ และครั้งที ่
๖๘ (SC๖๗ - SC๖๘) และการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Lekgotla) 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียนและผลการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่นครนิวยอร์ก 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค 
๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาหประชาชาติ

เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (Political Declaration of the High - Level Meeting of the General Assembly on 
Antimicrobial Resistance) 

๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดิน ตามโครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน 

๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมร่วมกับทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ 

๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก ากับดูแล 
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างส านักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน - วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

(๑) การกระท าที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

(๒) การก าหนดนโยบาย การเสนอ ให้ความเห็นชอบกฎหมาย หรือร่างกฎที่เอ้ือประโยชน์ต่อกิจการของตน คู่สมรส บุตร 
หรือบิดามารดาที่มีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติที่บุคคลทั่วไปมีอยู่  

(๓) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือทราบ 
(๔) การริเริ่ม เสนอ จัดท า หรืออนุมัติโครงการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(๕) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น  
(๖) การใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่โดยทุจริต เช่น 

(ก) อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน 
(ข) ให้สัมปทาน ท าสัญญา หรือท านิติกรรม 
(ค) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน 
(ง) ไม่แจ้งความหรือร้องทุกข์เพ่ือด าเนินคดีอาญา รวมทั้งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ไม่ด าเนินคดี เป็นต้น 

๒. ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา คณะกรรมการบริหารศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้า
หน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเกี่ยวกับยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคาร
สถานที ่และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน 

๓. ผู้ใดรับประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรส หรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่กระท าโดยอาศัยอิทธิพลของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องรับโทษครึ่งหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม และเพ่ิมความรับผิดของนิติบุคคลที่รับประโยชน์โดยไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

๔. ห้ามผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรส หรือญาติ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนที่อาจค านวณเป็นเงินได้ ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่
หรือราชการอ่ืนตามที่รับมอบหมาย แม้จะระบุว่าเป็นการให้ส่วนตัวก็ตาม 

การกระท าความผิดตามข้อ ๓ และ ๔ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่มีการกล่าวหา หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลาได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ครั้งละ 
ไม่เกิน ๖๐ วัน 

๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ลาออกหรือเกษียณอายุยังไม่เกิน ๒ ปี ท างานในภาคเอกชนที่เกี่ยวกับกิจการที่อยู่ในความดูแล 
ของตนในระหว่างการด ารงต าแหน่ง 

๖. ให้ส านักงานอัยการสูงสุดแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐในกรณีเห็นว่าสัญญาที่ท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือ 
มีลักษณะขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือให้ระงับการท าสัญญาไว้ก่อน 

๗. ให้แยกผลของสัญญาของรัฐ ทั้งสัญญาทางแพ่ง ทางปกครอง สัญญาสัมปทาน หรือสัญญาที่รัฐให้จัดท าบริการสาธารณะ 
หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งโครงการของรัฐที่มีลักษณะ 
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งตรวจพบสัญญาที่มีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ โดยถือว่าเอกสารและหลักฐานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
ส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

๙. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ดูแล ก ากับ ตรวจสอบ หรือด าเนินคดีบุคคลและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ แสดงข้อมูล 
และรายได้ที่ได้จากการด ารงต าแหน่ง 

๑๐. เพ่ิมเติมโทษในกรณีประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย เป็นผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ได้รับโทษ ๒ เท่าของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  พ.ศ. ....   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งต้องให้ ประชาชน
ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตของผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐ จึงต้องห้ามการกระท าอันเป็น  
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้มีหน้าที่ดังกล่าวกับประโยชน์ส่วนรวม  อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตจ านงอย่างเด่นชัด 
ของรัฐบาลไทยต่อประชาคมโลกถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังเพ่ือความ
มั่นคงและภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ 

 

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 ๑๕ กันยายน - วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้มศีูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เพ่ือรับแจ้งเหตุฉุกเฉินและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรือ
ระงับเหตุฉุกเฉิน 

๒. ให้ กสทช. จัดเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติให้แก่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
๓. ก าหนดความคุ้มครองผู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉิน ให้สามารถเข้าถึง

หรือเปิดเผยพิกัดต าแหน่งหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้โดยไม่มีความผิด 
๔. ผู้ใดก่อกวนหรือเรียกเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุ ให้ได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการคุ้มครองให้ประชาชนที่แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ ได้รับความช่วยเหลือหรือบรรเทาเหตุร้ายต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันเป็นการลดความสูญเสียและเพ่ิม 
ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

 

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 
หมายเลขโทรศัพท ์  ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 


