
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท ากฎหมาย
แล้วเสร็จ และมีผลใช้บั งคับให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การใหค้ าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๓๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวันเปิดท าการของศาลแขวงในจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก ๑๒๐ ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงน้ าจืดในที่จับสัตว์น้ าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท างานของคนประจ าเรือ พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะท าการลบหรือเปลี่ยนแปลง และลักษณะของงานหรือ

ส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะท าการเผยแพร่ต่อสาธารณะ พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การขับเคลื่อนงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๖ ร่างค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอหารือข้อกฎหมายการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน 
๒ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอหารือเกี่ยวกับผลของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

กับการสรรหารองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 

๓ กรมประมง หารือการสั่งให้หยุดประกอบกิจการหรือสั่งปิดโรงงานตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ขอหารือการน าบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่  

พ.ศ. ๒๕๓๙ มาบังคับใช้ในหน่วยงาน 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน และ

ป่าแม่สาย และป่าล าน้ าน่านฝั่งขวา ป่าจริม และป่าน้ าปาด บางส่วน ในท้องที่ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ และต าบลน้ าหมัน ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 

๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล 
ปงแสนทอง ต าบลบ่อแฮ้ว ต าบลบ้านเป้า ต าบลต้นธงชัย และต าบลพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง พ.ศ. .... 

๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล 
บางบริบูรณ์ ต าบลท่างาม ต าบลบางเดชะ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี และต าบลบางพลวง ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง 
จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. .... 

๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวม ๔ ฉบับ 

๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดเครื่องแบบพิเศษส าหรับ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลังเป็นสินค้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการน าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงส าหรับด าเนินโครงการ ASEAN -

German Programme on Response to Climate Change in Agriculture and Forestry (GAP - CC), Module 
ll : Forestry and Climate Change (FOR - CC) 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ (เรื่อง การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา การปฏิรูป
ระบบการคลังด้านการศึกษา (ด้านอุปสงค์) การปฏิรูประบบการเรียนรู้ และร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ พ.ศ. ....) 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (เรื่อง รายงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  เรื่อง การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติและร่างพระราชบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....) 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (เรื่อง รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความปรองดอง) 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยแนวคิดเมืองนิเวศ) 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยแนวคิดเมืองนิเวศ) 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรเพ่ือเพ่ิมประสืธิภาพการผลิต 
ระยะที่ ๒ 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นกรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สิน 

ทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO Intergovernmental 
Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : 
WIPO IGC) ของไทย ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพ่ิมเติม ส าหรับ
โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และช่วง
บางซื่อ - ตลิ่งชัน 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กับธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขข้อจ ากัดของรัฐวิสาหกิจจากการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เฉพาะในส่วนการปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการปรับรูปแบบอาคารโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมสุดยอดผู้น าสหรัฐฯ - 

อาเซียน 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับทบวง

การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS - ๒) 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - รัสเซีย 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ออสเตรเลีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. การจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต 
๒. ห้ามมีการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) กิจการที่เป็นอันตรายต่อประชาชน ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หรือที่มีกฎหมายอ่ืนห้ามจัด
หรือโฆษณาให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค  

(๒) มอมเมาประชาชน เอาเปรียบหรือไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมรายการ หรือเป็นการจัดที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
(๓) ให้รางวัลที่เป็นอันตรายต่อประชาชนหรือมีมูลค่าไม่เหมาะสม 

๓. ห้ามผู้ได้รับใบอนุญาตจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคแตกต่างไปจากวิธีที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
๔. ต้องแสดงใบอนุญาต และข้อความอ่ืนตามที่กฎกระทรวงก าหนดไว้ในสถานที่จัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค  
๕. ผู้ได้รับใบอนุญาตจะมีการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
๖. เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ได้แก่  

(๑) ผู้อ านวยการส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๒) นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอแห่งท้องที่ ส าหรับในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร 

๗. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๘. ใบอนุญาตมีอายุตามที่ก าหนด แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี 
๙. ผู้ใดจัดให้มีรางวัลโดยการเสี่ยงโชคโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
๑๐. ผู้ใดจัดให้มีรางวัลโดยการเสี่ยงโชคนอกเหนือจากวิธีที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน

๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
๑๑. ผู้ใดไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่จัด หรือมีการโฆษณาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๒. นิติบุคคลกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับเป็น ๒ เท่า ของโทษที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น  

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้  
มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยมีการควบคุมตรวจสอบ การอนุญาต การโฆษณา และปรับปรุงอัตราโทษและค่าธรรมเนียม
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือคุ้มครองประชาชนมิให้เกิดการกระท าอันเป็นการมอมเมาประชาชน หรือท าให้ประชาชน
ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพที่จัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค 

 

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 ๔ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ควบคุมการเล่นการพนัน ดังนี้ 

๑.๑ ก าหนดประเภทของการพนันที่สามารถขอรับใบอนุญาตด าเนินการได้ 
๑.๒ ห้ามผู้มีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์เข้าพนันโดยเด็ดขาด 
๑.๓ เงินหรือทรัพย์สินซึ่งจับได้ในวงการพนัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการพนัน เว้นแต่

จะพิสูจน์ได้ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นไมไ่ดน้ ามาพนัน 
๑.๔ ให้ศาลมีอ านาจริบเครื่องมือและอุปกรณ์ เงิน หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการพนัน  
๑.๕ ห้ามขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการพนันที่มีลั กษณะคล้ายกัน โดยไม่ มีตราประทับของ 

เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตบนสลาก 
๑.๖ ห้ามเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการพนันที่มีลักษณะคล้ายกันและยังไม่ได้ออกรางวัล

เกินราคาท่ีก าหนดไว้ในสลาก 
๒. ก าหนดการออกใบอนุญาต ดังนี้ 

๒.๑ ผู้ออกใบอนุญาต ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักการสอบสวนและนิติการ ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และ
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ ส าหรับในเขตจังหวัดอ่ืน 

๒.๒ ก าหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต ได้แก่ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือเคยต้อง 
ค าพิพากษาให้จ าคุกแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่ถึง ๓ ปี ในวันขออนุญาต เว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ และไม่เคยถูก 
เพิกถอนใบอนุญาต 

๒.๓ ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใหม่ ต้องพ้นก าหนด ๓ ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
๓. ก าหนดอัตราการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับการพนัน 
๔. ก าหนดโทษส าหรับผู้จัดให้มีการเล่นหรือการพนัน ผู้รับใบอนุญาต และผู้เข้าเล่น ตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๕ ปี ปรับตั้งแต่ 

๑๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามฐานความผิด 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
๑. มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส าหรับการพนัน 
๒. มีการก าหนดประเภทของการพนันที่สามารถขอรับใบอนุญาตด าเนินการได้ที่ชัดเจน 
๓. ก าหนดผู้มีสิทธิเข้าพนัน เพ่ือเป็นการปกป้องและคุ้มครองเยาวชน 
๔. มีการก าหนดอัตราโทษที่เหมาะสมกับสภาวะสังคมในปัจจุบัน 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/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 ๔ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  : 

๑. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงน้ าจืดในที่จับสัตว์น้ าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
พ.ศ. .... 

๒. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... 
๓. รา่งกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. .... 
๔. ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า พ.ศ. .... 
๕. ร่างกฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท างานของคนประจ าเรือ พ.ศ. ....   

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวงฯ ข้างต้น มีดังนี้ 

๑. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต  
การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตท าการประมงน้ าจืดในที่จับสัตว์น้ าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยไม่ใช้
เครื่องมือท าการประมงตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๒. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

๓. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง  
๔. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บ

รักษาสัตว์น้ า 
๕. ก าหนดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท างานของคนประจ าเรือบนเรือประมง 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

สืบเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยยังขาดมาตรการในการติดตาม การรายงาน และการควบคุมการท าการประมง  
ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ าของประเทศไทยลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพ่ือให้การท าการประมงเป็นไปอย่างยั่งยืน  
และยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือมิให้กระทบต่อการส่งออกสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าของประเทศไทยรวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ท าการประมงและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับการประมง  
รัฐจึงได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ การจัดให้มีระบบใบอนุญาตท าการประมง เ พ่ือก ากับดูแลการ 
ท าการประมงทั้งระบบ การยกระดับท่าเทียบเรือประมงให้มีมาตรฐาน การตรวจสอบติดตามการท าการประมงของเรือประมง  
การขนถ่ายสัตว์น้ าโดยเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า และการก าหนดให้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่  ๓๐ ตันกรอส 
ขึ้นไป ต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย การจัดสุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท างานของคนที่ท างานบนเรือประมง ดังที่ได้
ก าหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงทั้ง ๕ ฉบับนี้ ซึ่งย่อมส่งผลให้ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเกี่ยวกับการท าการ
ประมงและการบริโภคสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าได้รับการคุ้มครองและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

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 

 


