
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม - วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้ว

เสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๓ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท ากฎหมายแล้ว
เสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทันต่อสถานการณ์ 
เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี

เพ่ือสนับสนุนการกีฬา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นต่อร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ และแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี
เอเปค ครั้งที่ ๒๗ 

๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถามความเห็นต่อการแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และร่างกฎกระทรวงส านักงานปลัดกระทรวง 

๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี) 

๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและ
เด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง พ.ศ. .... 

๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบ
กิจการของลูกหนี้ พ.ศ. .... 

๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 

พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการทบทวน ปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท 

อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี และ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับความรว่มมือด้านสิ่งแวดล้อม 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน 

ครั้งที่ ๒๑ 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง ครั้งที่ ๒  

(The Second APEC Structural Reform Ministerial Meeting) และผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค 
(Economic Committee : EC) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - โมซัมบิก 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - อิสราเอล 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ออสเตรเลีย 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการเพ่ือให้ความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย มีผลใช้บังคับ 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างและการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมกัวลาลัมเปอร์ของการประชุม

รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๓ 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม - วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และ 
ต้องสอดคล้องกับหลักการ ๔ ประการ ได้แก่ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้  

๒. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ โดยอาจ
ท าในรูปแบบของการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็น  
การท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยทั้งสองฝ่ายต้องตกลงกันว่าจะไม่
กระท าการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรืออาจด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง  

๓. ให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
(คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ประกาศก าหนด และประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีนโยบาย 
ในการป้องกันการทุจริต และมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม เพ่ือเป็นการสร้างบรรทัดฐาน  
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรของผู้ประกอบการ โดยมาตรฐานขั้นต่ าของนโยบายและแนวทาง
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๔. ก าหนดให้มีคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อ
คณะรัฐมนตรี ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง ก าหนด
แนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และพิจารณาและ
วินิจฉัยอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

๕. ก าหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นองค์กรสนับสนุน และพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
๖. ให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการพัสดุอ่ืนที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ต้องขึ้น

ทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้การพิจารณาคุณสมบัติและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการ  
มีมาตรฐานเดียวกัน 

๗. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างที่ปรึกษา ท าได้ ๓ วิธี คือ  

๗.๑ ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
๗.๒ วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง  
๗.๓ การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เพ่ิมอีก ๑ วิธี คือ ประกวดแบบ  
ส าหรับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้พิจารณาคุณภาพประกอบกับราคาได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ราคาต่ าสุด

เสมอไป 
๘. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและกา รบริหารพัสดุ

ภาครัฐก าหนดโดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด และห้ามคู่สัญญาจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว 

๙. การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้ประกอบการด้วย ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีผล
การปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐. ผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุต่อหน่วยงานของรัฐ ในกรณีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
ในพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หากผู้ร้องเรียนไม่พอใจผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ 
มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยนั้นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนได้ 

๑๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุทุจริต ละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่
หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่  ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต ่๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท และผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดดังกล่าวด้วย  

๑๒. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ขอความร่วมมือในการส่ง
เอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้มีความผิดฐาน  
ขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยก าหนดมาตรฐานกลางส าหรับใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้ อันจะท าให้สามารถประหยัดงบประมาณของประเทศ
ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและสามารถน างบประมาณที่เหลือไปใช้ในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้เกิ ด
ประโยชน์แก่ประชาชนได้มากยิ่งข้ึน และประชาชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกิดความสะดวกและสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม
ยิ่งขึ้นในการปฏิบัติตามมาตรฐานกลางตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากนี้ การที่ร่างพระราชบัญญัตินี้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการก าหนดโทษส าหรับผู้ที่กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งมีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ย่อมท าให้การทุจริตกระท าได้ยากข้ึนอันเป็นการป้องกันการทุจริตได้อีกทางหนึ่ง  

 

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 ๒๒ ตุลาคม - วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง โดยให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นประธาน และ 
ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับหมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ รวมทั้งแก้ไขชื่อต าแหน่งกรรมการต่าง ๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

๒. การพิจารณาอุทธรณ์ ให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้พิจารณา โดยการอุทธรณ์ให้ยื่น 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ที่ได้ทราบค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ท าตามแบบและเสียค่าธรรมเนียม
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการพิจารณาให้รอการส่งตัวคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักรไว้จนกว่า 
จะได้มีค าสั่ง 

๓. การเพิกถอนการอนุญาตเข้าเมืองให้ท าเป็นหนังสือแจ้งแก่คนต่างด้าว ในกรณีที่ไม่อาจส่งหนังสือให้คนต่างด้าว 
ได้ให้ปิดไว้ ณ ที่พักของคนต่างด้าวไว้ครบก าหนด ๔๘ ชั่วโมง หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังที่อยู่ของคนต่างด้าวที่ได้แจ้ง 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ครบก าหนด ๗ วัน นับแต่วันส่ง ให้ถือว่าคนต่างด้าวผู้นั้นได้รับทราบค าสั่งแล้ว 

๔. คณะกรรมการอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต หากคนต่างด้าวมีพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคม หรือความสงบสุข 
๔.๒ มีพฤติกรรมส่อว่าจะเข้ามาเพ่ือค้าประเวณี ค้าหญิง หรือเด็ก ค้ายาเสพติด หรือลักลอบหนีภาษีศุลกากร 
๔.๓ เป็นผู้ทีร่ัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร อันเนื่องมาจากประโยชน์ของประเทศ 
๔.๔ เป็นผู้ทีเ่ข้ามาลงทุน แต่ไม่แสดงฐานะทางการเงินตามระเบียบก าหนด 
๔.๕ เป็นผู้ได้รับโทษ เนื่องจากลักลอบ หรือให้การอุปการะคนต่างด้าว  

๕. ปรับปรุงอัตราโทษ โดยเพ่ิมอัตราโทษปรับเป็นสองเท่าของอัตราโทษปรับเดิม ส าหรับอัตราโทษจ าคุกได้เพ่ิมระวาง
โทษขั้นต่ าในการกระท าความผิดฐานน าหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร อุปการะ หรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวก
แก่คนต่างด้าว และการกระท าความผิดฐานให้คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือให้พ้นจากการจับกุม 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปรับปรุงค านิยาม ชื่อต าแหน่งคณะกรรมการ
พิจารณาคนเข้าเมือง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้เป็นปัจจุบันและตรงกับอ านาจหน้าที่และความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ิมวิธีการแจ้งสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ก าหนดอัตราโทษใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส าหรับโทษจ าคุกได้เพ่ิมระวางโทษขั้นต่ าอันจะเป็น
การป้องปรามผู้กระท าผิดฐานน าหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งความผิดในการให้ที่พักอาศัย ซ่อนเร้น หรือ
ช่วยเหลือคนต่างด้าวให้พ้นจากการถูกจับกุม 

    

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 

 


