
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน - วันพุธที่ ๙ กนัยายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๒ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
แก่หน่วยงาน เ พ่ือให้การจัดท ากฎหมาย 
แ ล้ ว เ ส ร็ จ  แ ล ะมี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ใ ห้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทาง

กฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒๒ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา) 
๔ ร่างพระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีจะเวนคืน ในท้องที่แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี และแขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร พ.ศ. .... (เพ่ือด าเนินโครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail 
link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ - พญาไท) 

๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการก าหนดราคาของของน าเข้า หรือถิ่นก าเนิดของของที่จะน าเข้ามา 

ในราชอาณาจักร หรือตีความพิกัดอัตราศุลกากร เป็นการล่วงหน้า พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักพระราชวัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักงาน ปปง. หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด  
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒ ส านักงาน ป.ป.ส. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย 
๓ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา หารือแนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

แต่งตั้ง 
๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอหารือข้อกฎหมาย 
๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 
๖ องค์การจัดการน้ าเสีย ขอหารือการออกข้อบังคับ และก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือบังคับใช้ย้อนหลัง 
๗ กรมศุลกากร ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายในการจัดเก็บอากรขาออกน้ ามันส่วนที่เป็นก าไรอันเป็นส่วนแบ่งของผู้ได้รับ

สัญญาตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ที่ส่งออกจากพ้ืนที่พัฒนาร่วม 
๘ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน หารือการน าเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
๙ นายศุภกร บัวพันธ์ หารือหลักเกณฑ์การพิจารณาในการได้รับพระราชทานอภัยโทษ 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับมอบรถยนต์ตามโครงการรถยนต์คันแรก 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความเห็นขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญ รายจ่าสิบต ารวจ ณัฐพงศ์ สารนอก เจ้าหน้าที่

ผู้กระท าละเมิด 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอ่ืนที่เหมาะสม

เพ่ือการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - เมียนมา 

ครั้งที่ ๒๙ 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ครั้งที่ ๒๐ และร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่ งราชอาณาจักรไทย 
กับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ส าหรับปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา 
ข้ามแม่น้ าเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒ 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อการขยายระยะเวลาส าหรับแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการ  
ตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเซียตะวันออก (๒๕๕๗ - ๒๕๕๘) 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองร่างเอกสารผลการประชุมสหประชาชาติระดับผู้น าเพ่ือรับรอง
วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อเอกสารท่าทีไทยส าหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ 
ครั้งที่ ๗๐ 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชาจีน 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

พ.ศ. .... 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน - วันพุธที่ ๙ กนัยายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. เป็นกฎหมายในการบูรณาการการใช้ การพัฒนา บริหารจัดการ บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าให้เป็น

เอกภาพ 
๒. ก าหนดอ านาจของรัฐ (หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในการพัฒนาทรัพยากรน้ าสาธารณะ 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้ าสาธารณะ 
๓. วางหลักเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ าสาธารณะ กล่าวคือ ทรัพยากรน้ าสาธารณะ 

เป็นของส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน้ าได้เท่าที่จ าเป็น และเกิดประโยชน์ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดยไม่ท า 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอ่ืนซึ่งอาจใช้น้ านั้น  

๔. การก าหนดลุ่มน้ า ให้ตราพระราชกฤษฎีกา โดยมีแผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้ าแนบท้าย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เขตหรือการเพิกถอนลุ่มน้ าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเช่นเดียวกัน 

๕. ให้มอีงค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.)
(๒) คณะกรรมการลุ่มน้ า (๓) ระดับองค์กรผู้ใช้น้ าซึ่งสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

๖. การจัดสรร และการใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะ ก าหนดเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
(๑) การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะเพ่ือการด ารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์

เพ่ือยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือนและการใช้น้ าในปริมาณเล็กน้อย  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้น้ าในแต่ละลุ่มน้ าได้ 

(๒) การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะเพ่ือการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปา และกิจการอ่ืน ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ่มน้ า
ที่ทรัพยากรน้ าสาธารณะนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่เป็นการใช้น้ าของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งด าเนินการ  
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร 

(๓) การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะเพ่ือกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ าปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้ า 
หรือครอบคลุมพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของ กนช. เว้นแต่เป็นการใช้น้ า 
ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร 

๗. ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใช้น้ าประเภทที่ ๒ และ
ประเภทที่ ๓ ดังนี้ 

(๑) การออกใบอนุญาตการใช้น้ าต้องค านึงถึงความสมดุลของน้ าในทรัพยากรน้ าสาธารณะ รวมทั้งลุ่มน้ า 
ที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมความสมดุลของลุ่มน้ า  

(๒) การขอรับใบอนุญาต ต้องยื่นแผนการบริหารจัดการน้ าพร้อมกับค าขอด้วย ซึ่งแผนการบริหารจัดการน้ า 
ต้องมวีัตถุประสงค์ของการใช้น้ าและแหล่งน้ าที่จะใช้ ประมาณการปริมาณน้ าที่จะใช้หรือจะกักเก็บไว้เพ่ือใช้ สถานที่กักเก็บน้ า 
วิธีการใช้น้ า แผนจัดการน้ าที่กักเก็บไว้เมื่อเกิดภาวะน้ าแล้ง แผนจัดการน้ าที่กักเก็บไว้เมื่อเกิดภาวะน้ าท่วม และวิธีการบ ารุง 
รักษา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าสาธารณะ  

(๓) การออกใบอนุญาตการใช้น้ า อธิบดีอาจก าหนดเงื่อนไขการใช้น้ าที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติไว้ใน
ใบอนุญาตด้วยก็ได้ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับปริมาณน้ าสูงสุดที่จะอนุญาตให้มีการใช้หรือกักเก็บไว้ ใช้ ก าหนดเวลาที่จะน าน้ า 
ที่เป็นทรัพยากรน้ าสาธารณะขึ้นมาใช้ บริเวณท่ีจะให้น าน้ าขึ้นมาได้ สถานที่กักเก็บน้ า และบริเวณที่จะใช้น้ า ตลอดจนเงื่อนไข
อ่ืนทีจ่ าเป็นแก่การควบคุมปริมาณและคุณภาพน้ า 

๘. ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ า
ประเภทที่ ๒ และประเภทที ่๓ ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  

 



๙. ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าใช้น้ าส าหรับการใช้น้ าประเภท 
ที ่๒ และประเภทที ่๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้น้ า ซึ่งอาจก าหนดให้แตกต่าง
กันโดยค านึงถึงกิจกรรม ลักษณะ หรือปริมาณของการใช้น้ าในแต่ละประเภทและในแต่ละลุ่มน้ าก็ได้  

๑๐. ก าหนดมาตรการให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ าหยุดการใช้น้ าตามใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว และมาตรการพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาต ดังนี้ 

(๑) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  เป็นเหตุ
ให้เกิดผลกระทบต่อความสมดุลของทรัพยากรน้ าสาธารณะในลุ่มน้ าที่เกี่ยวข้อง หรือต่อประโยชน์สาธารณะ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ าหยุดการใช้น้ าเป็นการชั่วคราว และให้ผู้รับใบอนุญาตการ
ใช้น้ าแก้ไขผลกระทบดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดย เจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตการใช้น้ าได้ครั้งละ 
ไม่เกิน ๓๐ วัน และเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ท าการแก้ไขหรือด าเนินการให้ถูกต้องแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะยกเลิกค าสั่งพักใช้
ใบอนุญาตก่อนครบก าหนดเวลาก็ได้  

(๒) หากผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ าฝ่าฝืนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่ท าการแก้ไขหรือด าเนินการให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการใช้น้ า 

๑๑. ก าหนดการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้ง 
(๑) ประกาศเขตภาวะน้ าแล้ง ในกรณีที่มีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ได้ว่าจะเกิดภาวะน้ าแล้ง ให้คณะกรรมการลุ่มน้ า 

โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดเขตภาวะน้ าแล้ง และก าหนดให้กิจการใดสามารถใช้น้ าได้ในปริมาณ 
ที่เห็นสมควรได้ โดยให้ท าเป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในเขตภาวะน้ าแล้งนั้น และเมื่อภาวะน้ าแล้งได้พ้น 
ไปแล้ว ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าประกาศยกเลิกเขตภาวะน้ าแล้ง  

(๒) การประกาศก าหนดเขตภาวะน้ าแล้งฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง จนอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หรือการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดเขตภาวะน้ าแล้งฉุกเฉิน
ในพ้ืนที่นั้น และก าหนดวิธีการใช้น้ าเพ่ือลดปริมาณการใช้ หรือห้ามการใช้น้ าบางประเภทเกินกว่าจ าเป็นแก่การอุปโภคบริโภค 
รวมทั้งก าหนดวิธีการแบ่งปันน้ าในพ้ืนที่เพ่ือบรรเทาภาวะน้ าแล้งนั้น และเมื่อภาวะน้ าแล้งฉุกเฉินได้พ้นไปแล้ว ให้รัฐมนตรี
ประกาศยกเลิกเขตภาวะน้ าแล้งฉุกเฉิน  

(๓) มาตรการบรรเทาภาวะน้ าแล้ง ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอ านาจสั่งให้มีการผันน้ าจาก 
ลุ่มน้ าหนึ่งไปยังอีกลุ่มน้ าหนึ่งเท่าที่จ าเป็นเพ่ือบรรเทาภาวะน้ าแล้ง หากมีการเฉลี่ยน้ าเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามปริมาณ 
และวิธีการที่ก าหนด โดยให้ผู้กักเก็บน้ าในลุ่มน้ านั้น มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากการที่ต้องสูญเสียน้ าที่กักเก็บไว้  แต่ถ้าผู้ใด 
กักเก็บน้ าไว้เกินกว่าความจ าเป็น ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งตามที่เห็นสมควรเพ่ือน าน้ าส่วนที่เกินมาใช้สอย เพ่ือประโยชน์สาธารณะ
โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าทดแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้   

(๔) ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าจัดท าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้งขึ้นไว้เป็นการล่วงหน้า 
๑๒. การป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม 

(๑) ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าจัดท าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วมขึ้นไว้เป็นการล่วงหน้า 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการผันน้ าจากลุ่มน้ าหนึ่งไปยังอีกลุ่มน้ าหนึ่งเพ่ือป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม  

การเสนอแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วมต่อ กนช. เพื่อให้ความเห็นชอบ  
(๓) จัดส่งแผนดังกล่าวไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและด าเนินการ  
(๔) แก้ไขปัญหากรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อาจด าเนินการให้เป็นไปตามแผนได้  
(๕) ติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม และทบทวนแผน 

๑๓. ก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม 
๑๔. ก าหนดมาตรการในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ าสาธารณะ 
๑๕. ก าหนดอ านาจหน้าที่และหลักเกณฑ์ทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
๑๖. ก าหนดความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะ 
๑๗. ก าหนดโทษ ส าหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีโทษจ าคุกหรือโทษปรับ 

หรือทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับ โดยอัตราโทษสูงสุดตามพระราชบัญญัตินี้ คือ จ าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 



ส าหรับฐานความผิดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ก าหนดห้ามการกระท าใด ๆ ที่มีผลเป็นการเสื่อมสภาพแหล่งน้ า
หรือเสื่อมประโยชน์ต่อการใช้น้ า หรือท าให้เกิดภาวะมลพิษแก่แหล่งน้ า หรือระบบนิเวศแหล่งน้ า หรือท าให้น้ ามีสภาพเป็นพิษ
จนน่าจะเป็นอันตรายต่อแหล่งน้ า หรือระบบนิเวศแหล่งน้ า หรือสุขภาพของบุคคล เพ่ือเป็นการป้องปรามและลงโทษผู้กระท าผิด
ให้เกิดความเข็ดหลาบกรณีท่ีท าให้แหล่งน้ าเน่าเสียจนเกิดภาวะมลพิษ 

๑๘. ก าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบความผิด โดยความผิดที่อยู่ในข่ายเปรียบเทียบได้ คือ 
ความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ   

๑๙. อัตราค่าธรรมเนียม ส าหรับค าขอต่าง ๆ ใบอนุญาตการใช้น้ าประเภทที่  ๒ และประเภทที่ ๓ ใบแทนใบอนุญาต 
การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต เป็นไปตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติฯ โดย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  
รวมทั้งลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมด้วย 
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟ้ืนฟู 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าให้เกิดความเป็นเอกภาพ ควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ าให้เป็นไปอย่างเหมาะสมควบคู่กับการ
บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ท าให้ประชาชนมีน้ าที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส าหรับใช้เพ่ืออุปโภค
บริโภค ท าการเกษตรกรรม ประกอบกิจการอุตสาหกรรม หรือกิจการเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการก าหนดมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม เพ่ือเตรียมการรองรับกรณีที่เกิดปัญหาจากภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม  
ซึ่งจะท าให้หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิรวมตัวกันก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ าเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าด้วย 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน - วันพุธที่ ๙ กนัยายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. การท าหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนแสดงเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นและก านันหรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่เขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่ทราบด้วย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และตัวแทนของประชาชนในท้องที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการจัดการดูแล และคุ้มครอง
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   

๒. ให้คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติเป็นคณะกรรมการประจ าจังหวัดส าหรับจังหวัดที่มี  
ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งก าหนดองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว 

๓. ให้อธิบดีกรมป่าไม้โดยรัฐมนตรีอนุมัติ มีอ านาจก าหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บค่ าบริการหรือ
ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
โดยค่าบริการหรือค่าตอบแทนดังกล่าวให้เก็บไว้ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนดโดยรัฐมนตรีอนุมัต ิ

๔. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรืออายัดไม้ ของป่า อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ใช้ในการกระท าความผิดไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้จนกว่าจะมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และเมื่อมีการฟ้องคดีก็ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าว ในกรณีไม่มีผู้ใด 
อ้างเป็นเจ้าของก่อนมีค าพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือมีเจ้าของแต่ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบ ให้ศาล
ริบทรัพย์นั้นได้ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ศาลมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  ถ้าเจ้าของมิได้ร้องขอรับทรัพย์สินคืนภายใน ๖ เดือน 
นับแต่วันทราบ หรือถือว่าได้ทราบค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

๕. แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือเป็นการป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยก าหนดเป็น ๒ กรณ ีดังนี้ 

(๑) กรณีผู้ที่ยึดถือ ครอบครอง ท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหา  
ของป่า หรือท าความเสื่อมเสียแก่ป่าสงวน ให้ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) กรณีที่เป็นการกระท าเป็นเนื้อที่เกิน ๒๕ ไร่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือ 
ไม้หวงห้ามประเภท ข. ไม้อ่ืนที่เป็นต้นหรือเป็นท่อน หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน  ๒๐ ต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้ 
เกิน ๔ ลูกบาศก์เมตร หรือต้นน้ าล าธาร ให้ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๖. ผู้ที่ท าลายหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอ่ืนใดที่จัดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี 
หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

๗. ก าหนดให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดเกี่ยวกับการเข้าหรือผ่านทาง หรือการน าสัตว์เลี้ยงเข้าไปใน 
ป่าสงวน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกจากต้องระวางโทษตามความผิดแล้ว ยังต้องระวางโทษ
ปรับอีกวันละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท จนกว่าจะได้แก้ไขให้ถกูต้อง  

๘. ผู้รับใบอนุญาตที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตและผู้รับ ใบอนุญาตที่ปล่อยปละละเลย 
ให้ผู้อ่ืนบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาตินี้ มีการก าหนดมาตรการในการคุ้มครองและป้องกันรักษา

ทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในเขตป่าสงวน ซึ่งจะท าให้การด าเนินการประสบผลส าเร็จ  
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ และชัดเจน อันจะเป็นการป้องกันการกระท า
ผิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน และมีการเพ่ิมโทษการกระท าผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อันจะเป็นการ
ป้องปรามการกระท าผิดได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน - วันพุธที่ ๙ กนัยายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ผู้ใดไมย่ื่นภาษีภายในเวลาที่ก าหนด หรือบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน

โดยไม่หักภาษีไว้ หรือกรณีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานให้ยื่นบัญชีจ่ายเงินได้พึงประเมิน หรือหลักฐานอ่ืน เพ่ือตรวจสอบการหัก
ภาษีแล้วไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

๒. บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน เฉพาะที่จ่ายให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล ซึ่งขายอสังหาริมทรัพย์ค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย แล้วไม่น าส่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท เว้นแต่จะแสดงว่า
ไดม้ีเหตุสุดวิสัย  

๓. ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต ่๓ เดือน ถึง ๗ ปี และปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑) แจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จ  

มาแสดง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือเพ่ือขอคืนภาษีอากรตามลักษณะนี้ หรือ 
(๒) หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือขอคืนภาษีอากร โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย 

หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท านองเดียวกัน 
๔. ผู้ใดไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นตามลักษณะนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับ

ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
๕. การขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่กระท าโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือวิธีการอ่ืนใดท านอง เดียวกัน ต้องได้รับ

โทษจ าคุกตั้งแต่ ๓ เดือน ถึง ๗ ปี และปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมบทลงโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากร ท าให้รัฐมีกระบวนการควบคุมและป้องกันการหลีกเลี่ยง

การเสียภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อรายได้ที่รัฐจะได้รับจากการจัดเก็บภาษี ทั้งยังส่งผลให้บทบัญญัติ
ของประมวลรัษฎากรมีความชัดเจนและมีความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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 

 


