
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม - วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท ากฎหมาย
แล้วเสร็จ และมีผลบังคับใช้ ให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๓๒ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

พุทธศักราช ๒๔๗๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมราชทัณฑ์) 
๓ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการป้องกันการก าหนดราคาโอนระหว่าง

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)) 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือ

นอกสถานที่ท าการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการท าธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อส านักงาน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินในการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสด ซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อ

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดผู้ประกอบอาชีพที่ด าเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลก เปลี่ยนเงิน 

ที่มิใช่เป็นสถาบันการเงินที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส าหรับผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... 

๒ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ขอหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๓ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอหารือเกี่ยวกับการเรียกให้ภาคเอกชนช าระค่าธรรมเนียม  

การออกหนังสือให้ค ารับรองโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด และการออกระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยการจ าหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. .... 

๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ กรมบัญชีกลาง ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์  

เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามน าเข้า และห้ามน าผ่านราชอาณาจักรไปยังกลุ่มตอลิบาน (Taliban) พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา 
๘ กระทรวงคมนาคม ขอความเห็นการยืนยันความเห็นต่อการจัดตั้งกลุ่มนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบ

อุบัติเหตุและกลุ่มค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัยของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
๙ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หารือการแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. .... 

๑๑ กรมประมง ขอหารืออ านาจของอธิบดีกรมประมงในการออกประกาศตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณีจังหวัด

อุตรดิตถ์ ขอให้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าปาด เพ่ือกอ่สร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ ์
๑๓ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอหารือคุณสมบัติเรื่องอายุของรักษาการผู้อ านวยการ 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอัน เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....  

และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ 

จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๑๗ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ขอความเห็นข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๙ กรมบัญชีกลาง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับหลักปฏิบัติส าหรับ  

การผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขยายเวลาพ านักในราชอาณาจักรไทย รวม ๙๐ วันส าหรับผู้ป่วยและ

ผู้ติดตาม กรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล ในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง รวม ๒ ฉบับ 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่  

ต าบลวัดหลวง ต าบลไร่หลักทอง ต าบลบ้านช้าง ต าบลนาวังหิน ต าบลนาเริก ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม และต าบล 
ท่าบุญมี อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอ่ียน - สตึงบท 

๒๕ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นต่อร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๔ 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ืออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ บี เพ่ือท าเหมืองแร่ของบริษัท ภัทรเจริญ 

ไมนิ่ง จ ากัด ที่จังหวัดสระบุรี 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ บี เพ่ือท าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

พนาสิทธิ์ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองร่างปฏิญญาแอดิเลด ๓R ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ให้ก้าวไปสู่สังคมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ 
(Adelaide ๓R Declartion towards the Promotion of Circular Economy in Achiecing the Resource 
Efficient Societies in Asia and the Pacific under the ๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development) 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองร่างปฏิญญานิวเดลีและแผนปฏิบัติการกรอบเซนไดของภูมิภาค
เอเชียส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ กรุงนิวเดลี 
สาธารณรัฐอินเดีย 

๓๒ กรมบัญชีกลางขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผู้มีอ านาจออกค าสั่งทางปกครอง ผู้มีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์  
และผู้มีอ านาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม - วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตใช้เรือประมง 
๑. กรณีเป็นเรือประมงไทย ต้องจดทะเบียนเป็นเรือไทย และมีใบอนุญาตใช้เรือท าการประมงในน่านน้ าไทย ซึ่งมีอายุเหลือ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันในวันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต และต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอ ตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International Maritime Organization) ก าหนด 

๒. กรณีไม่ใช่เรือประมงไทย ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐเจ้าของธงที่ใช้ท าประมงในเขตการประมงไทย และต้องมี
หมายเลขไอเอ็มโอ ตามท่ีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) ก าหนด 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ประชาชนได้ทราบหลักเกณฑ์การอนุญาตและการขออนุญาตท าการประมง ทั้งประเภทเรือประมงที่เป็นเรือไทย และที่ไม่ใช่เรือไทย 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการขออนุญาต ซึ่งจะท าให้การด าเนินการขออนุญาตรวดเร็วขึ้น 

 

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 ๒๗ ตุลาคม - วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :    

๑. ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการท าธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. .... 
สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

๑. ก าหนดจ านวนเงินในการท าธุรกรรมที่ต้องรายงานต่อส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ดังนี้ 
    ๑.๑ การท าธุรกรรมด้วยเงินสด ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
    ๑.๒ การโอนเงินหรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมเกี่ยวกบัสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินสดตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
    ๑.๓ การท าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป   
    ๑.๔ การโอนเงินหรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๗๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
๒. การท าธุรกรรมของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงินต่างประเทศ เฉพาะ

ธุรกรรมการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้รายงานเมื่อมีจ านวนเงินสดตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป  

๒. ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินในการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ก าหนดจ านวนเงินในการท าธุรกรรมที่ต้องรายงานส านักงาน ป.ป.ง. ส าหรับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  
ที่ท าธุรกรรมด้วยเงินสดตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

๓. ร่างกฎกระทรวงก าหนดผู้ประกอบอาชีพที่ด าเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็น
สถาบันการเงินที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... 
สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ก าหนดให้ผู้ประกอบอาชีพที่ด าเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ป.ป.ง.  

๔. ร่างกฎกระทรวง ก าหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. .... 
สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

๑. สถาบันการเงินต้องให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนท าธุรกรรม ยกเว้นผู้ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวให้แสดงตนเมื่อท าธุรกรรม 
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป 

๒. ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ ต้องให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนท าธุรกรรม  
    ๒.๑ เป็นที่ปรึกษาหรือให้ค าแนะน าในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน 
    ๒.๒ ผู้ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค า หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณ ีเพชรพลอย หรือทองค า 
    ๒.๓ ผู้ค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ 
    ๒.๔ นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 
    ๒.๕ ผู้ค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า 
    ๒.๖ ผู้ด าเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่ ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งมีความเสี่ยง

เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ทั้งนี้ การท าธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพข้างต้น หากเป็นการท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวให้แสดงตนเมื่อท าธุรกรรมที่มีมูลค่า

ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป 



๓. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตทีไ่มใ่ช่สถาบันการเงิน ต้องให้ลกูค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการท าธุรกรรม  
๔. ผู้ท าธรุกรรมเป็นครั้งคราวในการให้บริการเงิน การโอนเงิน หรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
๕. ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบการก าหนดมาตรการและควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้มีอุปสรรคต่อการแสดงตน

ของคนพิการหรือทุพพลภาพในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างกฎกระทรวงข้างต้นเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีด าเนินการในการท าธุรกรรมให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อต้องท าธุรกรรมเก่ียวกับการเงิน ดังนี้ 

    ๑. จ านวนเงินในการท าธุรกรรมทั้งเงินสด และทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องรายงานส านักงาน ป.ป.ง. 
    ๒. ประเภทของผู้ประกอบอาชีพ หรือธุรกิจที่ต้องรายงานส านักงาน ป.ป.ง. 

 

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 

 
 
 
 


