
สรุปผลข้อมูลผลงานสําคัญของหน่วยงาน 
ประจําวันพฤหัสบดทีี่ ๒๐ สิงหาคม - วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ลําดับ ผลงาน/กิจกรรมสําคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จํานวน ๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

สํานักงานฯ เร่งรัดการดําเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้คําปรึกษาทางกฎหมาย 
แก่หน่วยงาน เ พ่ือให้การจัด ทํากฎหมาย 
แ ล้ ว เ ส ร็ จ  แ ล ะ มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ใ ห้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้คําปรึกษาทางกฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้คําปรึกษาทาง

กฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ จํานวน ๑๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ลําดับท่ี เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ การรอการกําหนด

โทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช)้ 
๔ กฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๗ สายตากใบ -  

บูเก๊ะตา ตอนทางเลี่ยงเมืองแว้ง พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในท้องท่ีตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขต

ปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองรวมในท้องท่ี ๕๓ จังหวัด  

พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องท่ีตําบล 

โพธิ์ชัย อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายช่ือคําปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ลําดับท่ี เรื่อง 

๑ นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์ หารือขอให้จัดเข้าสู่ตําแหน่งท่ีถูกต้องและการใชจ้่ายเงินแผ่นดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
๒ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าน้ําอ้อยม่วงหัก จังหวัด

นครสวรรค์ พ.ศ. .... 
๓ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 

ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท จํานวน ๑๔๗ ฉบับ พ.ศ. .... 
๔ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบ) 
๕ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
๖ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 

กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วยการเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ ของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย 
๗ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุน

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๘ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทาน เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะ

เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จํานวน ๒ ฉบับ 
๙ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทําไม้หวงห้าม 
๑๐ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดประเภทงานให้คนต่างด้าว

ตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทําได้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๑๑ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ในการกําหนดมาตรการคว่ําบาตรต่อสหพันธ์

สาธารรรัฐโซมาเลีย รัฐเอริเทรีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย รวม ๓ ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ข้อมูลผลงานสําคัญของหน่วยงาน 
ประจําวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม - วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการดําเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมสําคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ห้ามมิให้ใช้พระราชบัญญัตินี้กับผู้เช่าเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้เช่านารายย่อย 
ท่ีมีอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจน้อยเม่ือเทียบกับผู้ให้เช่านา 

๒. ห้ามคนต่างด้าวเช่าท่ีดินเพ่ือทําการเกษตร เพ่ือเป็นการสงวนท่ีดินไว้สําหรับเกษตรกรท่ีมีสัญชาติไทย ซึ่งจะช่วย
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนท่ีดินทํากิน 

๓. กําหนดโทษสําหรับผู้เช่าและผู้ให้เช่าท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ รวมท้ังกรณีท่ีคนต่างด้าวให้ผู้มีสัญชาติไทยดําเนินการเช่า
ท่ีดินแทน  

๔. กําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (คชก.) ดังนี ้
(๑) คชก. จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด (หรือผู้ว่า กทม.) เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือ

ส่วนภูมิภาค ผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่า เป็นกรรมการ และข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีหน้าท่ีกําหนดท้องท่ีท่ีห้ามประกอบเกษตรกรรมบางประเภท และพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

(๒) คชก. อําเภอ มีนายอําเภอเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการในอําเภอ ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่า เป็นกรรมการ และปลัดอําเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าท่ีกํากับ 
และเสนอแนะการปฏิบัติงานของ คชก. ตําบล พิจารณาคําร้องขอทบทวนการกําหนดอัตราค่าเช่าข้ันสูง ผลผลิตข้ันสูง 
ของผลิตผลเกษตรกรรมซึ่งเป็นพืชหลักนิยมปลูกในพ้ืนท่ี และกําหนดเวลาท่ีผู้ให้เช่าอาจเรียกเก็บค่าเช่าในแต่ละป ี

(๓) คชก. ตําบล มีข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้อํานวยการเขตแต่งตั้ง หรือปลัดอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ซึ่งนายอําเภอแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ กํานันท้องท่ีเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการในอําเภอ ผู้แทนผู้เช่า
และผู้แทนผู้ให้เช่า และคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นกรรมการ และเจ้าพนักงานปกครอง ซึ่งผู้อํานวยการเขตแต่งตั้งหรือ
เจ้าหน้าท่ีอ่ืนในอําเภอซึ่งนายอําเภอแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าท่ีประกาศกําหนดอัตราค่าเช่า 
ข้ันสูง ผลผลิตข้ันสูงของผลิตผลเกษตรกรรมซึ่งเป็นพืชหลักนิยมปลูกในพ้ืนท่ี กําหนดเวลาท่ีผู้ให้เช่าอาจเรียกเก็บค่าเช่า 
ในแต่ละป ีและประเภทของพืชหลัก และพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการเช่าระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า     

๕. กําหนดระยะเวลาการเช่านา โดยผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาสามารถตกลงกําหนดระยะเวลาการเช่านาโดยทําเป็น
หนังสือได้ ซึ่งระยะเวลาเช่าต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี หากไม่ทําเป็นหนังสือให้ถือว่าการเช่านามีกําหนดระยะเวลา ๖ ป ี
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ และเม่ือระยะเวลาการเช่านาสิ้นสุดลง หากมิได้ตกลง
การเช่านากันใหม่ให้ถือว่ามีการเช่านาต่อไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลักฐานการเช่าเป็นหนังสือ หรือให้ถือว่ามีการเช่านา
ต่อไปอีกระยะเวลา ๖ ปี แล้วแต่กรณี หากผู้ให้เช่านาไม่ประสงค์จะให้เช่านาต่อ ให้ทําหนังสือแจ้งต่อผู้เช่านาก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาการเช่านาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และแจ้งต่อ คชก. ตําบล เม่ือสิ้นสุดสัญญาโดยไม่ต้องอ้างเหตุผล แต่หากผู้เช่านา
ยังคงประสงค์จะเช่านานั้นต่อไป ให้ คชก. ตําบล ไกล่เกลี่ยผู้เช่าและผู้ให้เช่าให้ได้ข้อยุต ิ

๖. กําหนดให้ คชก. ตําบล มีอํานาจประกาศกําหนดอัตราค่าเช่านาข้ันสูง และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการกําหนดอัตรา 
ค่าเช่านาข้ันสูง โดยให้กําหนดค่าเช่านาเป็นรายปี และให้จัดทําเป็นรายหมู่บ้าน โดยคํานึงถึงข้อเท็จจริงเก่ียวกับสภาพท่ีดิน 
และการชลประทานประกอบด้วย 

๗. ให้นายอําเภอสํารวจท่ีดินท่ีมีลักษณะเป็นนาท่ีท้ิงว่างไว้โดยไม่ได้ให้เช่า และประกาศให้ผู้ประสงค์จะเช่านาทราบ 
เป็นการท่ัวไป เพ่ือให้เกษตรกรท่ีไม่มีท่ีทํานาสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้สิทธิในการขอเช่านาได้อย่างท่ัวถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ 

 ร่างพระราชบัญญัตินี้มีหลักการสําคัญในการส่งเสริมเกษตรกร โดยมีการปรับปรุงกลไกการกําหนดอัตราค่าเช่านา 
ข้ันสูงให้สะท้อนถึงสภาพข้อเท็จจริงของแต่ละท้องท่ีให้มากท่ีสุด ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมด้านต้นทุนการผลิต 
ของเกษตรกรตลอดจนได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขเก่ียวกับระยะเวลาการเช่านาและการบอกเลิกการเช่านาเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ให้เจ้าของท่ีนานําท่ีดินของตนมาให้เช่านามากข้ึน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาเก่ียวกับเกษตรกรท่ีไม่มีท่ีดินทํากินและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรอันจะส่งผลเป็นการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมได้อีกด้วย 

 

รายช่ือผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย ์                        ตําแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมสําคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล ์  kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานสําคัญของหน่วยงาน 
ประจําวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม - วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการดําเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมสําคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้อัยการสูงสุดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับอํานาจหน้าท่ีของตน  
๒. แก้ไขเพ่ิมเติมเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจดําเนินการตามคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยให้ผู้ประสานงาน

กลางประสานกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาต ิอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือพนักงานอัยการเพ่ือดําเนินการแล้วแต่กรณี  
๓. กําหนดให้ผู้ประสานงานกลางมีดุลพินิจท่ีจะส่งข้อมูลเก่ียวกับการกระทําความผิดหรือทรัพย์สินใดไปให้ต่างประเทศ

เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี หรือการพิจารณาคดี หากผู้ประสานงานกลางเห็นว่าการส่งข้อมูลดังกล่าว
เป็นกรณีท่ีจําเป็นและมีเหตุผลอันสมควร แม้ประเทศนั้นยังมิได้ร้องขอ 

๔. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ศาลส่งบันทึกคําเบิกความของพยาน รวมท้ังพยานหลักฐานอ่ืนในสํานวนไปยังพนักงานอัยการผู้ยื่น
คําร้องเพ่ือส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจดําเนินการต่อไป โดยพนักงานอัยการไม่ต้องยื่นคําร้องขอรับบันทึกคําเบิกความของพยาน 
รวมท้ังพยานหลักฐานอ่ืนต่อศาลอีกเพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ 

๕. การอายัดทรัพย์ให้ครอบคลุมถึงการอายัดทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน และเพ่ิมมาตรการ
ในการอายัดหรือยึดทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการริบทรัพย์ หรือในการบังคับให้ชําระเงินแทนการริบทรัพย ์

๖. แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีการโอนบุคคลท่ีถูกคุมขัง ให้ครอบคลุมถึงการโอนบุคคลท่ีถูกคุมขังเพ่ือช่วยเหลือในการดําเนินคด ี
ท้ังในชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล 

๗. เพ่ิมมาตรการให้ความช่วยเหลือในกรณีท่ีได้รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้บุคคลซึ่งถูกควบคุม 
โดยประเทศผู้ร้องขอหรือประเทศท่ีสามเดินทางผ่านประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินคดีชั้นเจ้าพนักงานหรือชั้นศาล 
ในประเทศผู้ร้องขอ 

๘. การริบหรือยึดทรัพย์สิน ให้ครอบคลุมการอายัดทรัพย์สินและการบังคับชําระเงินแทนการริบทรัพย์สิน 
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลต่างประเทศโดยแยกออกเป็น ๒ กรณี คือ 

(๑) กรณีท่ีได้รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ริบหรือยึดทรัพย์สินตามคําสั่งก่อนมีคําพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศ หรือให้ริบทรัพย์สินหรือบังคับบุคคลใดให้ชําระเงินแทนการริบทรัพย์สินตามคําพิพากษาท่ียังไม่ถึงท่ีสุดของ
ศาลต่างประเทศ 

(๒) กรณีท่ีได้รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ริบทรัพย์สินหรือบังคับบุคคลใดให้ชําระเงินแทนการ
ริบทรัพย์สินตามคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดของศาลต่างประเทศ 

๙. สําหรับทรัพย์สินท่ีศาลมีคําพิพากษาริบและเงินท่ีศาลมีคําพิพากษาให้ชําระแทนการริบทรัพย์สินตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งถึงท่ีสุดของศาลต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ศาลจะพิพากษาให้ทําให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้หรือทําลาย
ทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้ เว้นแต่กรณีท่ีได้มีสนธิสัญญากําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนก็ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในสนธิสัญญานั้น 

๑๐. ในกรณีท่ีประเทศไทยร้องขอความช่วยเหลือในความผิดท่ีมีระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทย แต่ไม่ถึง
โทษประหารชีวิตตามกฎหมายของประเทศผู้รับคําร้องขอ ถ้ารัฐบาลจําเป็นต้องให้คํารับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิต 
ก็ให้มีการเจรจาตกลงเพ่ือให้มีการรับรองดังกล่าวได้ ในกรณีนี้หากศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตให้รัฐบาลดําเนินการ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพ่ือให้มีการบังคับตามคําพิพากษาโดยวิธีจําคุกตลอดชีวิตแทนการประหารชีวิต โดยห้าม
ลดหย่อนผ่อนโทษไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ เว้นแต่การพระราชทานอภัยโทษ 

๑๑. การรับฟังพยานหลักฐานท่ีได้มาจากต่างประเทศ ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 



ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง 
ทางอาญาท่ีไม่สอดคล้องกับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาในปัจจุบัน ทําให้การให้ความร่วมมือเป็นไป
อย่างจํากัด ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวจะทําให้การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญามีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน อันเป็นการคุ้มครองสิทธิในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชน 

 

รายช่ือผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ตําแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมสําคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล ์  kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานสําคัญของหน่วยงาน 
ประจําวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม - วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการดําเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมสําคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ การรอการกําหนดโทษและรอการลงโทษ  
และแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช)้ 

สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. การบังคับโทษปรับ  
๑.๑ วิธีการบังคับโทษปรับ กําหนดไว้ ๒ วิธี ได้แก่ การยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพ่ือใช้

ค่าปรับ และการกักขังแทนค่าปรับ 
๑.๒ การยึดทรัพย์สินและการอายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพ่ือบังคับค่าปรับ ในกรณีท่ีผู้ต้องโทษปรับ 

ไม่ชําระค่าปรับภายในเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ ให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพ่ือยึดทรัพย์สิน หรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สิน
ของผู้นั้น เพ่ือใช้ค่าปรับได้ทันที โดยไม่จําเป็นต้องรอให้พนักงานอัยการหรือเจ้าพนักงานบังคับคดียื่นคําร้องต่อศาลเพ่ือให ้
ออกหมายดังกล่าว และศาลมีอํานาจออกหมายบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของจําเลย 
ให้ครอบคลุมจํานวนค่าปรับตามคําพิพากษาเต็มจํานวน โดยไม่จําต้องออกหมายเพ่ือบังคับเอาแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง 
ในทรัพย์สินเป็นรายกรณี  

๑.๓ การกักขังแทนค่าปรับ ให้ถืออัตรา ๓๐๐ บาท ต่อ ๑ วัน (เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบันท่ีกําหนดให้ใช้อัตรา ๒๐๐ บาท 
ต่อ ๑ วัน) ไม่ว่าในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง ห้ามกักขังเกินกําหนด ๑ ปี เว้นแต่ในกรณีท่ีศาลพิพากษา 
ให้ปรับตั้งแต ่๑๒๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ศาลจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปีก็ได้ (เพ่ิมข้ึน
จากปัจจุบันท่ีกําหนดไว้ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท) ท้ังนี้ ให้นับวันเริ่มกักขังแทนค่าปรับโดยให้นับเป็น ๑ วัน เต็ม โดยไม่ต้อง 
คํานึงถึงจํานวนชั่วโมง และการปล่อยตัวผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับในวันถัดจากวันท่ีครบกําหนด หรือถ้านําเงินค่าปรับมาชําระ 
ครบแล้วให้ปล่อยตัวไปทันที 

๑.๔ การทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ในกรณีท่ีศาลพิพากษาปรับไม่เกิน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท (เพ่ิมจากปัจจุบันซึ่งกําหนดไว้ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท) ผู้ต้องโทษปรับซึ่งมิใช่นิติบุคคลและไม่มีเงินชําระ
ค่าปรับอาจยื่นคําร้องต่อศาลชั้นต้นท่ีพิพากษาคดี เพ่ือขอทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได ้
โดยการอนุญาตให้ทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์ตามมาตรานี้เป็นดุลพินิจของศาลท่ีจะพิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 

๒. การรอการลงโทษ  
๒.๑ การรอการลงโทษ ในกรณีความผิดซึ่งมีโทษจําคุก ศาลจะรอการกําหนดโทษหรือกําหนดโทษแต่รอ 

การลงโทษไว้ก่อนก็ได้ หากในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกิน ๓ ปี และเข้าเงื่อนไขท่ีศาลจะรอการลงโทษได้ ในกรณีผู้ท่ีจะ
ถูกลงโทษไม่เคยรับโทษจําคุกมาก่อน หรือเคยรับโทษจําคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ หรือเป็นโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือเคยรับโทษจําคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจําคุกมาแล้ว เกินกว่า ๕ ปี แล้ว
มากระทําความผิดอีก โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งในกรณีความผิด
ซึ่งมีโทษปรับ กําหนดให้ศาลรอการลงโทษปรับได้ หากในคดีนั้นศาลจะลงโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเข้าเงื่อนไข
ข้างต้นแล้ว ในกรณีท่ีศาลจะพิพากษาให้รอการลงโทษตามมาตรานี้ ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู้กระทํา
ความผิดด้วยก็ได ้โดยผู้กระทําความผิดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามท่ีศาลกําหนด 
ซึ่งศาลกําหนดไดเ้ป็นไม่เกิน ๕ ป ีนับแต่วันท่ีศาลพิพากษา  

๒.๒ เงื่อนไขคุมความประพฤติ เป็นมาตรการท่ีศาลจะนํามาใช้ในระหว่างการรอการลงโทษเพ่ือให้โอกาส
จําเลยได้กลับตัว โดยไดกํ้าหนดเงื่อนไขคุมประพฤติไว ้๑๐ ประการ ดังนี ้ 

(๑) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานท่ีศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพ่ือเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม แนะนํา 
ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามท่ีเห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้กระทํากิจกรรมบริการสังคม
หรือสาธารณประโยชน ์ 



(๒) ให้ฝึกหัดหรือทํางานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ  
(๓) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสู่การกระทําความผิดในทํานอง

เดียวกันอีก  
(๔) ให้ไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือ 

ความเจ็บปว่ยอย่างอ่ืน ณ สถานท่ีและตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด  
(๕) ให้เข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด  
(๖) ห้ามออกนอกสถานท่ีอยู่อาศัยในระหว่างเวลาท่ีศาลกําหนด หรือห้ามเข้าในสถานท่ีใด ท้ังนี้ จะใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามตัวด้วยก็ได ้ 
(๗) ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอ่ืนให้แก่ผู้เสียหายตามท่ีผู้กระทํา

ความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน  
(๘) ให้แก้ไขฟ้ืนฟูหรือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม หรือชดใช้

ค่าเสียหายเพ่ือการดังกล่าว  
(๙) ให้ทําทัณฑ์บนโดยกําหนดจํานวนเงินตามท่ีศาลเห็นสมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายหรือก่อให้เกิด 

ภยันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์สิน  
(๑๐) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควรกําหนดเพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระทําความผิด

กระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดข้ึนอีก หรือเงื่อนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามท่ีเห็นสมควร  
๓. ผู้ใช้และผู้ถูกใช้ให้กระทําความผิด  

๓.๑ การใช้บุคคลบางประเภทให้กระทําความผิด ในกรณีท่ีผู้ถูกใช้ได้กระทําความผิด หากผู้ถูกใช้เป็นเด็ก หรือ
เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เป็นผู้พิการหรือป่วยเจ็บ เป็นลูกจ้างหรือผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ ผู้ท่ีมีฐานะยากจน หรือผู้ต้อง 
พ่ึงพาผู้ใช้ไม่ว่าทางใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษท่ีกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นครึ่งหนึ่ง  

๓.๒ การลดโทษสําหรับผู้ถูกใช้ให้กระทําความผิดท่ีให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินคดี ให้ศาลมีอํานาจ
ลดโทษให้แก่ผู้ถูกใช้หรือผู้กระทําตามคําโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลท่ัวไปให้กระทําความผิดท่ีได้ให้ข้อมูลสําคัญ อันเป็น 
การเปิดเผยถึงการกระทําความผิดของผู้ใช้ให้กระทําความผิดหรือผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลท่ัวไปให้กระทําความผิด  
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินคดีแก่บุคคลดังกล่าว โดยศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษข้ันต่ําท่ีกําหนดไว้สําหรับความผิด
นั้นเพียงใดก็ได ้ 

ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ 
ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรมท่ีมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ีชัดเจนในการบังคับโทษปรับในเรื่อง

การยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพ่ือใช้ค่าปรับ และผู้ท่ีต้องถูกกักขังแทนค่าปรับจะได้รับการกําหนดอัตรา
เงินในการกักขังแทนค่าปรับ ท่ีสอดคล้องกับค่าจ้างข้ันต่ํา สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อีกท้ัง ผู้ท่ีถูก
ลงโทษปรับ ผู้ท่ีเคยต้องโทษจําคุกแม้เพียงเล็กน้อย หรือมิใช่ผู้กระทําผิดติดนิสัยมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้รอการกําหนด
โทษหรือรอการลงโทษได้ นอกจากนี้ ผู้ท่ีมีความอ่อนแอทางร่างกายหรือจิตใจหรือผู้ท่ีอยู่ในภาวะจํายอมให้กระทําความผิด 
จะได้รับการปกป้องจากกฎหมายมากยิ่งข้ึน และผู้ถูกใช้หรือผู้กระทําตามคําโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลท่ัวไปให้กระทํา
ความผิดท่ีได้เปิดเผยข้อมูลสําคัญจนสามารถดําเนินคดีกับผู้ใช้หรือผู้โฆษณาหรือประกาศดังกล่าวจะได้รับการลดโทษ อีกด้วย 
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