
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม - วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๔ 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 ๒๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การท าให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง พ.ศ. .... 

๒ ร่างพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (การปรับปรุง

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ) 
๔ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการน าอาคารประเภทอ่ืนมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอความเห็นสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่ีดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน 
๒ กระทรวงคมนาคม ขอความเห็นชอบการให้เช่าหรือสิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - 

บางซื่อ และโครงการรถไฟฟูามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (วาระการด ารงต าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดและวินัยตุลาการศาลปกครอง) 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ  

(ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขยายระยะเวลาส าหรับมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพัฒนา 
พิเศษเฉพาะกิจ (ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza)  
(ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเลนคลองพารา ท้องที่ต าบลปุาคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการกรณีพิพาทน้ าตาลไทยภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization : WTO) 

๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๗) 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการพิจารณาเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Future 

Fund) 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการพิจารณารับรองเอกสาร Ministerrial Declaration of the Group of ๗๗ 

and China on the Occasion of UNCTAD XIV และเอกสาร Pre - Conference Negotiating Text for UNCTAD XIV 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นลงนามและแถลงการณ์ร่วมกันในข้อตกลงเบื้องต้นการจัดตั้งสภานักธุรกิจไทย 

- อังกฤษ (Thai - UK Business Leadership Council) 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือ

แลกเปลี่ยนส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations 
Regional Course in International Law) ประจ าปี ๒๕๕๙ 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอให้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอ านาจในการออกบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ฝุายไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) ในประเทศเพ่ือนบ้าน 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ

รัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยการเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ของกองทัพมาเลเซียในราชอาณาจักร 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน  ครั้งที่ 

๔๙ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม - วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การท าให้
แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. การจัดท ารายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการก่อการร้าย มี ๒ กรณี ได้แก่  
๑.๑ ให้ส านักงาน ปปง. เป็นผู้ประกาศรายชื่อตามมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และ

การเพิกถอนรายชื่อดังกล่าวจะกระท าได้เมื่อคณะมนตรีความมั่นคงฯ มีมติหรือประกาศ 
๑.๒ ให้ศาลมีค าสั่ง โดยส านักงาน ปปง. เป็นผู้พิจารณารายชื่อแล้วส่งให้พนักงานอัยการเพ่ือยื่นค าร้องฝุายเดียวขอให้

ศาลมีค าสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก าหนด 
๒. การจัดท ารายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด กรณีเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ให้ส านักงาน ปปง. 

ประกาศรายชื่อตามมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือส านักงาน ปปง. อาจเสนอรายชื่อไปยัง
คณะกรรมการทีต่ั้งขึ้นตามมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงฯ เพ่ือขอให้รายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดได้ 

๓. ระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน โดยก าหนดมาตรการลงโทษทางการเงินที่น ามาใช้ในการปูองกันและปราบปรามการก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

๔. การขออนุญาตด าเนินการกับทรัพย์สินกรณีศาลมีค าสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก าหนด ด าเนินการได้ดังนี้ 
๔.๑ บุคคลที่ถูกก าหนดและถูกระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน อาจยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้พิจารณาเรื่องการเพิกถอน

รายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด 
๔.๒ บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลที่ถูกก าหนด อาจยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้มีค าสั่งอนุญาตให้ช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ  

ช าระดอกเบี้ยหรือดอกผล หรือช าระหนี้ซึ่งศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด รวมถึงขออนุญาตด าเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับ 
การด าเนินการ 

๕. ก าหนดโทษส าหรับผู้ฝุาฝืน ดังนี้ 
๕.๑ ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของผู้ที่ถูกก าหนดหรือผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน ไม่แจ้ง

ข้อมูลทรัพย์สินที่ได้ระงับการด าเนินการไว้ รวมทั้งไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ท าธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกก าหนดเพ่ือแจ้ง
ให้ส านักงาน ปปง. ทราบ 

๕.๒ ผู้ที่สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง 

๕.๓ ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระท าความผิด 
๕.๔ ผู้กระท าความผิดที่เป็นนิติบุคคล ให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วย

การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๕.๕ กรณีกระท าความผิดนอกราชอาณาจักร ในบางกรณีต้องรับโทษในราชอาณาจักร 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ประชาชนจะได้รับประโยชน์เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้วจะท าให้มีมาตรการลงโทษทางการเงิน 
กับบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงเพ่ือสกัดกั้นมิให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินหรือทุนเพ่ือใช้ในการกระท าความผิดได้ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการปูองกันและปราบปราม 
การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน และการรักษาความม่ันคงระดับชาติ  
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หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
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ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม - วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชก าหนด 

๑. การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศกระท าได้ ๒ กรณี คือ  
๑.๑ ผู้รับอนุญาตเป็นผู้น าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ  
๑.๒ นายจ้างเป็นผู้น าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 

๒. ให้รัฐมนตรีก าหนดเงื่อนไขในการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศ ในกรณีเป็นเหตุพิเศษที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เศรษฐกิจ ภัยพิบัติสาธารณะ หรือกรณีอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

๓. นายจ้างที่จะน าคนต่างด้าวมาท างานกับตนเองในประเทศต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
๔. ผู้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งต้องมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 

สามในสี่ของจ านวนทุนทั้งหมด เว้นแต่ในกรณีที่มีสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีระหว่างรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 

๕. ก าหนดหนา้ที่และความรับผิดชอบของนายจ้างที่น าคนต่างด้าวมาท างานกับตนเอง 
๖. ก าหนดการควบคุมการน าต่างด้าวเข้ามาท างาน ดังนี้ 

๖.๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปสถานที่ประกอบธุรกิจในระหว่างเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมตามปกติ  
๖.๒ ก าหนดเหตุในการเข้าไปในเคหสถานเพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัดกรณีมีเหตุอันเชื่อได้ว่ากระท าความผิด 
๖.๓ ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตและการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

๗. ปรับปรุงบทก าหนดโทษอาญาให้เหมาะสมกับลักษณะความผิด และแก้ไขเพ่ิมเติมสิทธิการเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคา 
จากการกระท าความผิดแทนผู้เสียหาย 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

๑. ประชาชนจะได้ทราบเงื่อนไขและวิธีการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานโดยถูกกฎหมาย เป็นการแก้ไขและปูองกันปัญหา
การค้ามนุษย ์

๒. ปรับปรุงการลงโทษให้เหมาะสมกับฐานความผิด และสถานการณ์ปัจจุบัน อันจะเป็นการปูองปรามการกระท าความผิด 
ได้อีกทางหนึ่ง 
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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 

 
 
 
 


