
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน - วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๓๔ 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 ๔๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การก าหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) 
๕ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... (ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘) 
๑๓ ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลฉลุง ต าบลเจ๊ะบิลัง และต าบลบ้านควน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๑๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลองครักษ์ ต าบลศีรษะกระบือ ต าบลบางลูกเสือ 

ต าบลพระอาจารย์ ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และต าบลดอนเกาะกา ต าบลสิงโตทอง ต าบลหมอนทอง 
ต าบลบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... 

๑๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า

ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้า พ.ศ. .... 
๒๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานทั่วไป พ.ศ. .... 
๒๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... 
๒๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกับเครื่องส าอาง พ.ศ. .... 
๒๖ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในส านั กงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๒๗ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องพันธนาการและวิธีการใช้เครื่องพันธนาการส าหรับผู้ต้องกักขัง พ.ศ. .... 
๒๘ ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. .... และค าประกาศ (Declarations) ของ

ประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) 
๒๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน

ในท้องที่จังหวัดตรัง พ.ศ. .... 
๓๐ ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้

ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. .... 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๓๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบเครื่องจักร หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเครื่องจักร 
และการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักรของผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. .... 

๓๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการชลประทานชัยภูมิ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ  
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

๓๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองตรอน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
พ.ศ. .... 

๓๔ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอหารือกรณีการด าเนินการตามโครงการเพ่ือพัฒนาปรับปรุงที่ศาสนสมบัติกลาง เฉลิมโลก 

(ฝั่งเหนือ) กรุงเทพมหานคร 
๒ กรมปุาไม้ ขอหารือเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
๓ กรมบัญชีกลาง ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามความผิดทางละเมิด 
๔ กรมสรรพสามิต หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนับระยะเวลาในการยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือใช้สิทธิคืนเงิน

รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล กรณีวันที่ครบก าหนด ๙๐ วัน ในการยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมตรงกับวันหยุดราชการ
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ ์

๕ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หารือปัญหาข้อกฎหมาย 
๖ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด หารือขอให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗ กรมสรรพากร หารือการขอส าเนาแบบ ภ.ง.ด.๙๐ และแบบ ภ.ง.ด.๙๑ ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๘ กรมกิจการเด็กและเยาวชน หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกรณีผู้ขอรับเด็กสัญชาติไทย 

ขอรับเด็กที่มีสัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเป็นบุตรบุญธรรม 
๙ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขอหารือข้อกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๐ กรมธนารักษ์ ขอหารือเก่ียวกับสถานะทางกฎหมายของที่ดินราชพัสดุ แปลงโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
๑๑ กระทรวงการต่างประเทศ ขอรับความเห็นต่อร่างกฎหมายแม่แบบเกี่ยวกับบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนมือได้ของ UNCITRAL 
๑๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
๑๓ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย  
๑๔ กรมกิจการเด็กและเยาวชน หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกรณีข้อสันนิษฐานของกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๖ 
๑๕ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นการพิจารณารับรอง Uniform Rules for Forfaiting (URF ๘๐๐) ระหว่างการประชุม

คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) สมัยที่ ๕๐ 
๑๖ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หารือในประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๗ ส านักงานประกันสังคม ขอหารือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง การรับบริการสาธารณสุข

ของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
๑๘ สถาบันอาหาร หารือการตีความสถานภาพของสถาบันอาหาร ตามกฎหมายที่เก่ียวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่อ

อายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน รวม ๓ ฉบับ 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ จ านวน  

๕ ฉบับ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลน้ าตาล อ าเภอ

อินทร์บุรี และต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ

ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินรางวัลจากโครงการการให้ความรู้และส่งเสริม
การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(national e - Payment Master Plan)] 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ  
ส านักงานรัฐมนตรีและส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



 
ล าดับที่ เรื่อง 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย 
เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง) พ.ศ. .... 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียและผู้รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย 
พ.ศ. .... 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท รวม ๒ ฉบับ 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเลย พ.ศ. .... 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
ในท้องที่ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองไทร - บ้านหนองบัวศาลา 
เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ 
และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยกเว้นให้โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๒๗๕ 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพ่ือก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถด าเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธี
ประมูล 

๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส านักงานธนานุเคราะห์ 
๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยน

ส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course  
in International Law) ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหนังสือข้อตกลงระหว่างภาคีสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (Letter of Agreement among Organizations participating in the WHO - RTG 
Country Cooperation Strategy : CCS) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียน - เกาหลี 
๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional 

Centre for STEM Education : SEAMEO STEM - ED) ในประเทศไทย 
๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ 

ครั้งที่ ๔๑ 
๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน 

และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุุน กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย 
๔๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการด าเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



 
ล าดับที่ เรื่อง 

๔๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งก าลังบ ารุงระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย 

๔๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ไทย - บังกลาเทศ ครั้งที่ ๗ 

๔๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบท่าทีของฝุายไทยในการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย - เมียนมา 
ครั้งที่ ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน - วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. เพ่ิมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจ านวนรายได้เพ่ือให้สามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตและลักษณะของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  

๒. แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๓. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดท า
งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้แก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้ครอบคลุม
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งได้เพ่ิมหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเสนอแนะให้จัดท างบประมาณโดยมีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะท าให้การจัดท างบประมาณเป็นไปในทิศทางและ
นโยบายเดียวกัน อันส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมการพิจารณาก าหนดลักษณะ
ของวิสาหกิจให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  โดยให้น าเรื่องเกณฑ์รายได้ 
ของวิสาหกิจมาประกอบการพิจารณาก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว 
จะมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความเข้มแข็ง  และ
เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป  

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน - วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดวินัยส าหรับการด าเนินนโยบายการคลัง การจัดท างบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลัง 
การก่อหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ของรัฐที่มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ ต้องเป็นไปตาม 
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งก าหนดให้รัฐพึงเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมาย 

๒. ก าหนดนโยบายการเงินการคลัง โดย 
๒.๑ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดวินัยการเงินการคลัง จัดท าและ

ทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การบริหาร
หนี้สาธารณะ การบริหารทรัพย์สิน และปัญหาอ่ืน 

๒.๒ ด าเนินการทางการคลังและงบประมาณ ได้แก่ 
(๑) จัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักส าหรับการวางแผนการด าเนินการทางการเงิน

การคลัง และงบประมาณของรัฐ 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรและตั้งงบประมาณรายจ่าย 
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอกฎหมายที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องน าเงินรายได้หรือเงินอ่ืนใดส่งคลัง 

ในกรณีมีความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้เพ่ือการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของตน 
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ 

หรือภาระทางการคลังในอนาคต 
๒.๓ ด าเนินการด้านวินัยการเงินการคลัง ได้แก่ การจัดเก็บรายได้ ก าหนดหลักเกณฑ์รายจ่าย การก่อหนี้และบริหารหนี้ 

รวมทั้งก าหนดการใช้เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน และวิธีการการเงินการคลังท้องถิ่น 
๒.๔ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ 

๓. ก าหนดให้การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระท าด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เป็นกฎหมายที่จะเป็นกรอบในการด าเนินนโยบายการคลังของรัฐ การจัดท างบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหารเงิน 
ตลอดจนการก่อหนี้ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และภาระหนี้ที่ประชาชนต้องมีส่วนรับผิดชอบ การก าหนดกรอบ 
และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีแผนแม่บทระยะกลาง และการตรวจสอบที่รัดกุม รวมทั้งก าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยง จึงอาจท าให้
ประชาชนไว้วางใจการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐมากขึ้น 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน - วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดความหมายของ “หนี้สาธารณะ” หมายถึง หนี้ที่กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ หรือหนี้ 
ที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ท าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์  หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ 
ที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค้ าประกัน และหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการด าเนินงานในลักษณะเป็นตัวกลางทางการเงิน 
(financial intermediaries) และไม่ได้ก่อให้เกิดภาระกับรัฐบาล 

๒. ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระหรือพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ และด าเนินงานต่อไปได ้โดยจะต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยอย่างน้อย ๑ คน 

๓. ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ คือ ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหนี้สาธารณะ การบริหารหนี้
สาธารณะ ความต้องการเงินของภาครัฐ รวมทั้งหนี้เงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. ให้กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สามารถลงทุนในตราสาร 
หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนท าธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้  
และให้การฝากเงินเป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่ง 

๕. ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมายได้ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ จะท าให้ความหมายของหนี้สาธารณะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
ท าให้คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะและส านักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งท าให้การลงทุนในประเทศของกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ในประเทศมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน - วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การก าหนดฐาน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ 
ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ให้ใช้ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ เป็นฐานในการค านวณ 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

๑.๑ ในกรณีมีค่าตอบแทน ให้ใช้ราคาท่ีซื้อขายตามความเป็นจริงหรือราคาประเมินทุนทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า  
๑.๒ ในกรณีไม่มีค่าตอบแทน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  

ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอน 
๒. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้รับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามข้อ ๑.๑ หรือ ๑.๒ แล้ว ให้ถือว่าได้รับเงินภาษ ี

ที่น าส่งไว้ครบถ้วนถูกต้อง 
๓. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบที่รัฐมนตรี

ก าหนด 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าตอบแทนให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงยิ่งขึ้น   

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน - วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “เครื่องมือแพทย์” “อุปกรณ์เสริม” และ “ผู้จดแจ้ง” เพ่ือให้สอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วย

บทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 
๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจประกาศก าหนดกลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ตามระดับ 

ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือผลกระทบต่อการสาธารณสุข 
๓. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจประกาศก าหนดสถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรเป็นด่านตรวจสอบ

เครื่องมือแพทย์เฉพาะกรณทีี่น าเข้าเครื่องมือแพทย์ 
๔. ก าหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการจดแจ้ง ดังนี้ 
 ๔.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์การจดแจ้งให้ชัดเจน และสอดคล้องกับการจัดแบ่งเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยงที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อการสาธารณสุข 
๔.๒ ก าหนดอายุใบรับจดแจ้ง การต่ออายุ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่จดแจ้ง และการยกเลิกใบรับจดแจ้ง 
๔.๓ ก าหนดหน้าที่ของผู้จดแจ้ง และแก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้ง

รายการละเอียด และผู้ขายให้สอดคล้องกัน 
๔.๔ แก้ไขการควบคุมเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมมาตรการควบคุมการผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

ด้วยการจดแจ้ง 
๔.๕. แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ และการตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์

เครื่องมือแพทย์ 
๔.๖ ก าหนดการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์และการให้ความเห็นในฉลาก 

และเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ 
๔.๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ มีอ านาจประกาศก าหนดเครื่องมือแพทย์ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต กรณีการโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยตรงต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 

๔.๘ แก้ไขหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ กรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบรับจดแจ้งหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับจดแจ้ง  
ให้ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

๔.๙ แก้ไขบทก าหนดโทษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเพ่ิมมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ด้วยการจดแจ้ง 
๔.๑๐ แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเพ่ิมมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ด้วยการจดแจ้ง 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือก าหนด

มาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ โดยการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์
หรือเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อการสาธารณสุข และเพ่ิมมาตรการควบคุมการผลิต 
หรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ด้วยการจดแจ้ง รวมทั้งปรับลดมาตรการควบคุมการส่งออกเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ 
ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม อันจะท าให้มาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและขยายตัวในด้านการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ยิ่งขึ้น ส่งเสริม  
และอ านวยความสะดวกให้ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ และส่งผลให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักสากล อีกทั้งรองรับให้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล 

 
 
 
 
 



รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน - วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. แก้ไขขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ให้ครอบคลุมแก่ลูกจ้างมากยิ่งขึ้น  
๒. เพ่ิมนิยามค าว่า “ภัยพิบัติ” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความหมายหรือลักษณะของภัยพิบัติที่อาจท าให้นายจ้างได้รับ

การลดการจ่ายเงินเพิ่ม  
๓. ให้ผู้ประกอบกิจการที่ได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงอยู่ในฐานะนายจ้างและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
๔. แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน และค่าท าศพกรณี

ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวง เพราะเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและ 
มีผลกระทบต่อสิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง  

๕. แก้ไขอัตราการจ่ายค่าทดแทนเป็นร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้างรายเดือนและระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน รวมทั้งเพ่ิมบทนิยาม
ค าว่า “ทุพพลภาพ” ในมาตราที่เก่ียวข้องเป็นกรณีเฉพาะ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

๖. ก าหนดให้บุตรที่ได้รับเงินทดแทนมาก่อนอายุ  ๑๘ ปี มีสิทธิได้รับเงินทดแทนต่อไปจนกว่าจะจบการศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี และบุตรที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินทดแทนต่อเม่ืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี 

๗. ให้มีระบบการบัญชีและการจัดท ารายงานการประเมินสถานะของกองทุนตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งแก้ไขระยะเวลา 
การเสนองบการเงิน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

๘. วิธีได้มาซึ่งผู้แทนฝุายนายจ้างและผู้แทนฝุายลูกจ้างในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนให้ใช้วิธีสรรหา 
๙. ให้คณะกรรมการการแพทย์มีอ านาจให้ความเห็นในทางการแพทย์เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการแพทย์  
๑๐. ก าหนดแนวทางปฏิบัติ โดยนายจ้างต้องยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้างและจ่ายเงินสมทบ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  

และท าให้นายจ้างสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
๑๑. ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์พิเศษในท้องที่ใดตามที่กฎหมายก าหนด นายจ้างอาจได้รับอนุญาตให้ลดการจ่ายเงินสมทบได ้
๑๒. ให้น าบทก าหนดโทษทางอาญาที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงซึ่งมิใช่นายจ้าง  
๑๓. การค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องมีหมายค้นและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา เว้นแต่เข้าเหตุยกเว้นให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขเพ่ิมเติมขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติ 

ให้ครอบคลุมลูกจ้างในภาคส่วนต่าง ๆ ปรับปรุงเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดแทนเป็นค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ในการท างานหรือค่าท าศพแก่ลูกจ้างในการท างานให้กับนายจ้าง เพ่ือให้การคุ้มครองแก่ลูกจ้างมากยิ่งขึ้น และให้มีความเหมาะสม 
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการด าเนินการของกองทุนเงินทดแทน เพ่ือให้การจ่ายเงินทดแทนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ นี้จะเป็นประโยชน์โดยรวมแก่ประชาชนที่เป็นลูกจ้าง 
ซึ่งท างานกับนายจ้างให้ได้รับความคุ้มครองในการท างานมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยด้วย 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน - วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง 
๒. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ และสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักร  
๓. เพ่ิมวิธีการแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้คนต่างด้าวทราบโดยทางไปรษณีย์ตอบรับได้  
๔. ปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๔.๑ การน าหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร กระท าการใด ๆ อันเป็นการอุปการะ ช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวก
แก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝุาฝืนพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่  ๒ ปี ถึง ๑๐ปี และปรับตั้งแต่ 
๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

๔.๒ การให้คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือใด ๆ เพ่ือให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่หากเป็นการกระท าเพ่ือช่วยบิดา มารดา บุตร สามี
หรือภริยาของผู้กระท า ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ 

๔.๓ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งการผ่านเข้า - ออก ตามช่องทางที่ก าหนด การละเว้น
ไม่แจ้งข้อมูลต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๒ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ จนถึงโทษ
จ าคุกไมเ่กิน ๑๐ ปี และปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้วแต่ฐานความผิด 

๔.๔ คนต่างด้าวที่หลบหนีในระหว่างส่งตัว หรือระหว่างที่ถูกกักตัวหรือควบคุมตามอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๔.๕ คนต่างด้าวลักลอบท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

๔.๖ คนต่างด้าวเปลี่ยนที่อยู่นอกเหนือจากที่แจ้งไว้โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๔๐๐ บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๔.๗ ผู้ใดให้ที่พักพิงคนต่างด้าวโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการ
โรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๔,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท 

๔.๘ คนต่างด้าวที่ออกจากราชอาณาจักรแต่ไม่คืนใบส าคัญถิ่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
๔.๙ คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
๔.๑๐ คนต่างด้าวที่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไม่ยอมรับทราบค าสั่งของผู้มีอ านาจสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากเป็นการฝุาฝืนค าสั่งให้กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี  
และปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง 
ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ กรณีที่คนต่างด้าวไม่พอใจกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้กลับออกไปนอกราชอาณาจักร การเพิกถอน
การอนุญาตให้คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และวิธีการแจ้งค าสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้ง 
ได้ปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์  
จากการบริหารจัดการคนต่างด้าวและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยแก่ประชาชน
ภายในประเทศและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากต่างประเทศ 

 
 
 
 
 



รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน - วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “สถานบริการ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือมิให้สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพอยู่ในความหมายของ “สถานบริการ” ประเภท 
ที่เป็นสถานอาบน้ า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ เพ่ือมิให้มีปัญหาความซ้ าซ้อนในการบังคับใช้กฎหมาย 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้แก้ไขปรับปรุงบทนิยามค าว่า “สถานบริการ” เพ่ือยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับ
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการกับสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อนในการบังคับใช้กฎหมาย  

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน - วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 
พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ก าหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 
๒. ก าหนดอ านาจและหน้าทีข่องเจ้าพนักงานพินิจ  
๓. ก าหนดให้มีการจ าแนกประเภทและรูปแบบของสถานที่ควบคุม แนวทางการปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชนแต่ละประเภท

และการจัดสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องอ านวยสะดวกให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างเพียงพอ 
๔. ก าหนดขั้นตอน วิธีการด าเนินการในการรับตัว การจ าแนก และการพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน 
๕. ก าหนดแนวทางการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูและการฝึกอบรม ดังนี้ 

๕.๑ ให้สถานพินิจจัดท าแนวทางในการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูและการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ให้เหมาะสมกับเพศ อายุ 
ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี สภาวะสุขภาพทางกายและจิต บุคลิกลักษณะ ระดับสติปัญญา ระดับการศึกษา 
การประกอบอาชีพ สภาพครอบครัว ตลอดจนสภาพแวดล้อมของเด็กและเยาวชน และก าหนดวิธีการและเปูาหมายในการกลับคืน 
สู่ครอบครัวและสังคม 

๕.๒ จัดท าแนวทางการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล 
๕.๓ จัดท าแนวทางการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน โดยก าหนดการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและแจ้งแนวทาง 

การฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชน และบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยทราบ 
๕.๔ จัดท าแนวทางการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูก่อนมีค าพิพากษา 
๕.๕ จัดท าแนวทางการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เด็กและเยาวชนเข้ารับการแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟูแบบเช้ามาเย็นกลับ 
๕.๖ จัดให้มีการศึกษาสายสามัญหรือการฝึกวิชาชีพและการบ าบัดฟื้นฟูพฤติกรรมและอารมณ์เด็กและเยาวชน 
๕.๗ จัดท าแนวทางการฝึกอบรมเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 
๕.๘ ก าหนดข้อมูลที่ใช้พิจารณาในการจัดท าแนวทางการฝึกอบรม 

๖. ก าหนดสิทธิ หน้าที่ ประโยชน์ และกิจการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 
๖.๑ สิทธิของเด็กและเยาวชน 
๖.๒ สุขอนามัยของเด็กและเยาวชน 
๖.๓ การติดต่อเด็กและเยาวชน 
๖.๔ ทรัพย์สินของเด็กและเยาวชน 

๗. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตามภายหลังปล่อยจากสถานที่ควบคุม ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
๗.๑ จัดให้มีแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  
๗.๒ จดัท าแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
๗.๓ การด าเนินการเพ่ือเตรียมการในช่างเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
๗.๔ เตรียมความพร้อมก่อนถึงก าหนดปล่อยตัวเด็กและเยาวชน 
๗.๕ จัดให้มีสถานที่เพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย 
๗.๖ การเตรียมความพร้อมก่อนถึงก าหนดปล่อยตัวเด็กและเยาวชน 
๗.๗ จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชน 
๗.๘ การประชุมจัดท าแนวทางการติดตามภายหลังปล่อยเด็กและเยาวชน 
๗.๙ ค่าปุวยการในการจัดท าแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

๗.๑๐ จัดให้มีระบบสงเคราะห์ช่วยเหลือและติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย 



๘. ก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าความผิดฐานน าสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในสถานที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
พินิจ ให้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ 
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ต้องระวางโทษเป็น ๓ เท่า ของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น และให้รับสิ่งของ
ต้องห้ามดังกล่าว 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการที่เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดได้รับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูและฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ  

เพ่ือพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ โดยเด็กและเยาวชนในสถานพินิจหรือ 
ศูนย์ฝึกและอบรมจะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพและการดูแลด้านสวัสดิภาพ 
และสวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนได้รับการปล่อยตัวและการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดได้กลับตนเป็นพลเมืองดีและด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างปกติสุข 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน - วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้ามีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

๒. ก าหนดโทษส าหรับบุคคลที่รับประโยชน์จากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บุคคลอื่นโดยรู้เห็นเป็นใจ 

๓. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสและญาติรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนที่ค านวณเป็นเงินได้ที่มี 
ผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแต่เป็นสิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมาย
หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจ านวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยม หรือเป็นการรับการให้ ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

๔. ก าหนดระยะเวลาส าหรับด าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้มีพฤติการณ์
ส่อว่ากระท าความผิด 

๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ยังไม่ถึง ๒ ปี เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง 
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนในธุรกิจของเอกชนซึ่งเคยอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี ของตน และรับเงิน 
หรือประโยชน์อ่ืนที่อาจค านวณเป็นเงินได้จากธุรกิจของเอกชนดังกล่าวเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ธุรกิจนั้นปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ  
ในกิจการงานตามปกต ิ

๖. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต าแหน่งหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐท าการใด ๆ ให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ความลับ 
ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งตนได้รับหรือรู้ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต เว้นแต่
ความนั้นมิได้เป็นความลับอีกต่อไป 

๗. ก าหนดวิธีด าเนินการกรณีมีเหตุควรเชื่อได้ว่าร่างสัญญาของรัฐท าขึ้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันของ
ผลประโยชน์ ดังนี้ 

๗.๑ ให้เสนอร่างสัญญานั้นและแจ้งความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล
หน่วยงานนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป และให้ระงับการท าสัญญาไว้ก่อนจนกว่าคณะรัฐมนตรี 
หรือองค์กรดังกล่าวจะมีมติหรือสั่งให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

๗.๒ สัญญาของรัฐที่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่กระท าโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ให้มีผล
เป็นโมฆะ หรือให้ด าเนินการตามสัญญาต่อไป หรือให้มีผลเป็นโมฆะเฉพาะส่วน แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจไต่สวน
ข้อเท็จจริงเพื่อยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นผู้พิจารณาและมีค าสั่งต่อไป 

๗.๓ ก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการเมื่อพบว่าสัญญาท าขึ้นโดยทุจริต หรือมีลักษณะเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ 
๘. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ดูแล ก ากับ ตรวจสอบหรือด าเนินคดีและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ ซึ่งด ารง

ต าแหน่งอื่น ต้องแสดงข้อมูลและรายได้จากการด ารงต าแหน่ง การประกอบอาชีพ วิชาชีพหรือกิจกรรมอ่ืน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและรายได้ดังกล่าวด้วย 

๙. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษข้ึนภายในส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือรับผิดชอบการก ากับดูแลและการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 
๑๐. ให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อยู่ในอ านาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๑๑. กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส านักงาน ป.ป.ช. กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องได้รับโทษหนักขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งต้องให้ประชาชนปราศจาก  
ความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตของผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐ จึงต้องห้ามการกระท าอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้มีหน้าที่ดังกล่าวกับประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตจ านงอย่างเด่นชัดของรัฐบาลไทยต่อ
ประชาคมโลกถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังเพ่ือความมั่นคงและภาพลักษณ์ 
ที่ดีของประเทศ 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 


