
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม - วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๔ 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 ๔๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน) 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลต าบลบางยี่รงค์ อ าเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลท่าเสา ต าบลบ้านเกาะ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง

อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดงานที่คนต่างด้าวอาจท าได้ พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ส าหรับการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเป็นมาตรฐานบังคับ 
พ.ศ. .... 

๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 
ในท้องที่จังหวัดล าปาง พ.ศ. .... 

๑๒ ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาต

ให้คนต่างด้าวท างานในเรือประมง และการออกหนังสือคนประจ าเรือประมง พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียห ายและผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หารือการน าซากสัตว์ป่าคุ้มครองเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการค้า 

๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอหารือการด าเนินการตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับข้อบังคับ

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔ กรมราชทัณฑ์ ขอหารือกรณีการพระราชทานอภัยโทษโทษกักขังแทนค่าปรับ 
๕ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ขอหารือร่างข้อบทการค้าบริการด้านการเงินภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค 
๖ ส านักงานประกันสังคม หารือสถานภาพความเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ของผู้รับจ้าง

ตามสัญญาจ้างเหมาของส่วนราชการ 
๗ กระทรวงคมนาคม หารือเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นตามมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๘ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ขอหารือเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม) 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 

(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้าต้องเป็นไป

ตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

ปากช่อง ต าบลปากดุก ต าบลบ้านกลาง ต าบลบ้านไร่ และต าบลช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

ท่าข้าม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับท่ี เรื่อง 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. .... 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง เตาปิ้ง และ
เครื่องท าอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหา การเลือกกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. .... และ
ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบเครื่องจักร หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเครื่องจักร 
และการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักรของผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพ่ือน าส่งเข้ากองทุนเพ่ือการ
ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่แห่งชาติ พ.ศ. .... 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
ในท้องที่ต าบลมะขามเตี้ย และต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้น าลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๘ (Eighth Mekong 
- Japan Summit) 

๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนและก ากับดูแลบริษัท

ในเครือของรัฐวิสาหกิจ 
๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติจัดตั้งบริษัทลูกของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ณ กรุงลอนดอน 

สหราชอาณาจักร 
๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 
๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ 
๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง (ร่างพระราชบัญญัติและร่างกฎกระทรวง รวม  

๔ ฉบับ) 
๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติ

ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค (Draft Declaration on One ASEAN, One Response : ASEAN Responding to 
Disaster as One in the Region and Outside Region) 

๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - กัมพูชา 
๔๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองระหว่างการประชุมสุดยอด

อาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และครั้งที่ ๒๙ และการประชุมสุดยอดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 



ล าดับที่ เรื่อง 

๔๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน - ออสเตรเลีย ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้าน
การก่อการร้ายข้ามชาต ิ(ASEAN - Australia Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism) 

๔๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์เกี่ยวกับการเจรจา RCEP ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ ๒๘ - ๒๙ 

๔๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศ 
๔๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอความเห็นชอบให้รับรองแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียน - จีน ว่าด้วย

ความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต ส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน - จีน ครั้งที่ ๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม - วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. เพ่ิมเติมบทนิยาม “พนักงานไต่สวน” หมายถึงผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงหรือ
แสวงหาข้อเท็จจริงหรือปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัติ 

๒. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานไต่สวนและหัวหน้าพนักงานไต่สวน 
๓. ก าหนดให้มีหัวหน้าพนักงานไต่สวนเพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไต่สวน และแบ่งแยกการใช้อ านาจระหว่าง

หัวหน้าพนักงานไต่สวนและพนักงานไต่สวน ดังนี้ 
๓.๑ หัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอ านาจเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกเอกสารหรือหลักฐานหรือเรียกบุคคลใดมาให้

ถ้อยค า และมีอ านาจลงนามในหนังสือแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓.๒ พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานได้ก่อนชั้นกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 

ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
๔. เพ่ิมเติมคุณสมบัติของข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. ในสาขากระบวนการยุติธรรม โดยเพ่ิมให้ผู้ที่ส าเร็จปริญญาสาขาอ่ืน 

(นอกจากสาขากฎหมาย) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ช. เป็นพนักงานไต่สวนได้ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

โดยที่ปัญหาการทุจริตมีส่วนส าคัญในการบ่อนท าลายประเทศเป็นอย่างมาก และปัจจุบันรูปแบบของการทุจริตมีความซับซ้อนและ 
มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ช. 
จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยก าหนดให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานไต่สวนและหัวหน้าพนักงานไต่สวนเพ่ือด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานตั้งแต่ในชั้นก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นพนักงานไต่สวนให้มีความรู้ในสาขากฎหมายและสาขาอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งการด าเนินการนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในแง่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าทุจริตได้ครบถ้วนและรอบด้าน อันจะท าให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างหลักประกันแก่ประชาชนว่าจะ
ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม - วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล โดยก าหนดว่า ในกรณี  
ที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ 
หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ 
แต่ละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิด 
นั้น ๆ ด้วย 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ....   
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้ง  
ต่อรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติในกฎหมายอ่ืนที่มีหลักการในลักษณะเดียวกันกับบทบัญญัติดังกล่าวมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
ในส่วนที่เป็นบทสันนิษฐานความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคลในกฎหมายแต่ละฉบับ โดยเปลี่ยนภาระการพิสูจน์ความรับผิดให้สอดคล้อง
กับหลักกฎหมายอาญาในเรื่องให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) เพ่ือเป็น
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐให้การรับรองแก่บุคคลทุกคนที่จะไม่ถูกลงโทษทางอาญา
จนกว่าจะมีพยายหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้กระท าความผิด 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม - วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ก าหนดโครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติใหม่ รวมทั้งปรับปรุงสาระในบทบัญญัติต่าง ๆ ให้ทันสมัย เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  

มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 
๒. ปรับปรุงถ้อยค าในบทนิยามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และตัดค านิยามบางเรื่องที่ไม่จ าเป็นออก 
๓. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บอากร ได้แก่ การเสียอากร การประเมินอากร การคืนอากร รวมทั้งการวินิจฉัยอากร

และการอุทธรณ์การประเมินอากร 
๔. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน าของเข้าและการส่งของออกทางทะเล ทางบก และทางอากาศ 
๕. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตรับมอบเป็นตัวแทนผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ผู้น าของผ่านแดน หรือผู้ขอถ่ายล า 
๖. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่านแดน การถ่ายล า และของตกค้างเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับของนั้น 
๗. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคลังสินค้า โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต เพ่ือด าเนินการกับของ 
๘. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเขตปลอดอากร เพ่ือให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับอากร 
๙. ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้อ านาจของพนักงานศุลกากร เช่น การเข้าไปในสถานประกอบการ การจับกุม การยึด หรืออายัด

เอกสาร เป็นต้น 
๑๐. ก าหนดอ านาจทางศุลกากรในพ้ืนที่เฉพาะ โดยแบ่งลักษณะการใช้อ านาจทางศุลกากรในพ้ืนที่ต่าง ๆ ออกเป็น  

(๑) เขตควบคุมศุลกากร  
(๒) พ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน  
(๓) การค้าชายฝั่ง  
(๔) เขตต่อเนื่อง  
(๕) พ้ืนที่พัฒนาร่วม  

๑๑. ก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยปรับปรุงรูปแบบการก าหนดความผิดใหม่ให้ชัดเจนและเหมาะสมขึ้น  
ในส่วนของอัตราโทษส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปตามกฎหมายเดิม 

๑๒. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดที่จะเรียกเก็บจากการด าเนินพิธีการศุลกากร 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร โดยน าหลักการของพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม

ทั้งหมดมาบัญญัติรวมไว้เป็นฉบับเดียวกัน ย่อมท าให้เกิดความสะดวกในการบังคับใช้กฎหมาย โดยร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดขั้นตอน
เกี่ยวกับการจัดเก็บอากรศุลกากรไว้อย่างเป็นระบบ ก าหนดวิธีการในการน าของเข้าและการส่งของออกในแต่ละกรณีให้มีความชัดเจน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและลักษณะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน และได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาต
จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่ม่ันคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร รวมทั้งการประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
เพ่ือให้การก ากับดูแลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงบทก าหนดโทษที่เกี่ยวกับการ
ศุลกากรให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับรูปแบบการกระท าความผิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ท าให้การป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดดังกล่าวได้ผลดียิ่งขึ้น  

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ช่ือสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย ์                        ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายชื่อผู้ประสานงาน ผลงาน/กจิกรรมส าคัญ 
ช่ือสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม - วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

แก้ไขรายการเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้บุตรชอบด้วยกฎหมาย
(ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) เฉพาะเงินได้จากการโอนในส่วนที่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อบุตร ๑ คน ตลอดปีภาษีนั้น (เพ่ิมเติม 
ในประเด็น “ต่อบุตร ๑ คน”) 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เพ่ือให้มีความชัดเจนในการค านวณภาษีและสอดคล้อง  
กับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือคู่สมรส 
อันจะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 


