
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน - วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๐ 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 ๔๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

เพ่ือปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 
๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลวัดป่า 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 

๑๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลเมืองเก่า ต าบลบ้านนา ต าบลบ่อทอง อ าเภอ
เมืองกบินทร์บุรี และต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. .... 

๑๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๔ สายทางเข้า
สะพานข้ามแม่น้ าโขงที่บึงกาฬ พ.ศ. .... 

๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน

ในท้องที่จังหวัดตราด พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพ้ืนบ้าน พ.ศ. .... 
๑๘ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พ.ศ. .... 
๑๙ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พ.ศ. .... 
๒๐ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ขอหารือการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ขอความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติ 
๓ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หารือการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง

รวมตามมาตรา ๒๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๔ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอความเห็นในเรื่องการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศ

ไทย (Thailand Future Fund) 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ท าให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอนุภาพท าล้ายล้างสูง พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ต้องเป็น 
ไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่
อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์ส าหรับหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ าน่านตอนใต้ ในท้องที่
ต าบลน้ าตก ต าบลบัวใหญ่ ต าบลสันทะ อ าเภอนาน้อย และต าบลเมืองลี ต าบลบ่อแก้ว ต าบลนาทะนุง ต าบลปิงหลวง อ าเภอ
นาหมื่น จังหวัดน่าน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติขุนสถาน) 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขค่าบริการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ส าหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง การส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
พ.ศ. .... 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและ

การออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือน าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ของผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานประตูระบายน้ าในล าน้ าปิง 
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดชนิดของสุราและวิธีการบริหารงานสุรา 
พ.ศ. .... 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในท้องที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี 
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. .... 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรงุเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงราย เป็นกรณี
ที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สายต่อเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ควบคุม - ช่องจอม ตอนทางเลี่ยงเมือง
สุรินทร์ด้านเหนือ เป็นกรณีที่มีความเป็นโดยเร่งด่วน 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้กากถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่ต้อง
ขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานผลิตและบรรจุสุรา
ในทุกท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขต
พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขต
พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการมอบหมายอ านาจหน้าที่ด้านกฎหมายของคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติ เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (เพ่ือโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมไปกองทุนการออมแห่งชาติ) 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๕๙ และท่าทีประเทศไทย
ส าหรับเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหพันธรัฐ
รัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอให้คณะรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการศึกษา (ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความ

ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข

เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
(ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดและการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุน
หมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การประกาศ
รายชื่อหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุน
หมุนเวียน) 

๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - บางซื่อ (งานสัญญาที่ ๕) 



ล าดับที่ เรื่อง 

๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชด าเนิน 
(กบพร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ญี่ปุ่น 
๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN Agreement 

on Medical Device Directive) 
๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ  

ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และขออนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ 
๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอ่ืนที่เหมาะสม 

เพ่ือการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๔๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการพิจารณาศึกษาข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการปฏิรูปการกระจายอ านาจ
และการปกครองท้องถิ่นของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

๔๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของการยาง 
แห่งประเทศไทย 

๔๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการเตรียม
ความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R - PP) 

๔๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคว่ าบาตร
เกาหลีเหนือ 

๔๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบหลักการลงนามต่อสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วส าหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อพิมพ์ 

๔๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าร่วมโครงการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger Challenge : ZHC) 
ของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน - วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการเพ่ิมทางเลือกในการให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยน าระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

หรือระบบสัญญาจ้างส ารวจและผลิตมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
๑. ผู้ใดจะส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมต้องได้รับสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างส ารวจและผลิต  
๒. ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต ต้องมีสาระส าคัญเก่ียวกับข้อก าหนดและเงื่อนไข ดังนี้ 

๒.๑ ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม แต่สามารถน าค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวมาหักจากผลผลิตรวมของปิโตรเลียมที่ผลิตได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

๒.๒ ให้แบ่งปันผลผลิตแก่ผู้รับสัญญาไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของผลผลิตรวมของปิโตรเลียมหลังจากหักค่าภาคหลวงและ
ค่าใช้จ่าย  

๒.๓ ก าหนดเงินขั้นต่ าที่ต้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม การปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งในด้าน  
ปริมาณเงินและปริมาณงานส าหรับการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  

๒.๔ ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมที่ผลิตได้ เงื่อนไขหรือมาตรการบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญา 
และเหตุในการบอกเลิกสัญญา 

๒.๕ ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องเสนอแผนงานและงบประมาณส าหรับกิจการปิโตรเลียมในปีที่หนึ่งและปีถัด ๆ ไป 
ก่อนเริ่มกิจการปิโตรเลียม และก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับค่าใช้จ่ายตามแผนงานและงบประมาณท่ีจะน ามาหักค่าใช้จ่ายได้ 

๒.๖ ให้รัฐเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
ที่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตมีกรรมสิทธิ์โดยการใช้งบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

๒.๗ ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นผู้น าส่งค่าภาคหลวง โดยหักจากผลผลิตรวมของปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ ๑๐  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

๓. ระบบสัญญาจ้างส ารวจและผลิต ต้องมีสาระส าคัญดังนี้ 
๓.๑ ให้ผลผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดเป็นของรัฐ โดยผู้รับสัญญาจ้างส ารวจและผลิตเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการ

ประกอบกิจการปิโตรเลียม  
๓.๒ รัฐเป็นผู้ให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ควบคุมดูแลการส ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม ข้อก าหนดเกี่ยวกับค่าจ้าง วิธีการค านวณ และการจ่ายค่าจ้างส ารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยจะจ่ายเป็นเงินหรือ
ผลผลิตปิโตรเลียมก็ได้ แต่จะจ่ายค่าจ้างต่อเมื่อมีการผลิตปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ได้  

๓.๓ ระยะเวลาของสัญญาจ้างส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ต้องไม่เกิน ๓๐ ปี 
๓.๔ ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการส ารวจฯ ตลอดจนเงื่อนไขการปฏิบัติตามสัญญา และการบอกเลิกสัญญา 
๓.๕ ส่วนราชการที่ได้เงินจากการขายหรือจ าหน่ายผลผลิตปิโตรเลียมต้องน ามาจ่ายเป็นค่าภาคหลวง ก่อนจะน ามาจ่าย

ค่าจ้างส ารวจและผลิต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หากเงินคงเหลือให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
๓.๖ ให้สิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ได้จากการใช้

งบประมาณของผู้รับสัญญาจ้างส ารวจและผลิตตามที่ก าหนดในสัญญาเป็นของรัฐ 
๓.๗ ผู้รับสัมปทานไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงส าหรับก๊าซธรรมชาติที่ผลิตและใช้ไปในสภาพเดิม และเป็นการใช้ 

ในราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห์ทดลอง ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
การเพ่ิมระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบสัญญาจ้างส ารวจและผลิตในการประกอบกิจการปิโตรเลียมจะเป็นการเพ่ิมทางเลือก 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมที่มิได้จ ากัดเฉพาะสัญญาสัมปทานเท่านั้น ส่งผลให้รัฐสามารถพิจารณาด าเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปิโตรเลียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่แปลงปิโตรเลียมสูงสุด อันจะท าให้รัฐได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสม
และสามารถน ารายได้ดังกล่าวมาใช้เพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป โดยการด าเนินการตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต รัฐสามารถเข้าไป 
มีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตได้ทุกขั้นตอน อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน 
ในการตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ส าหรับการด าเนินการตามสัญญาจ้างส ารวจและผลิต นั้น 
หากมีข้อมูลแน่ชัดว่าประเทศไทยมีแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพสูง การน าระบบสัญญาจ้างส ารวจและผลิตมาใช้ รัฐก็จะได้รับผลประโยชน์
มากขึ้น 

 

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 ๗ เมษายน - วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการก าหนดอัตราและหลักเกณฑ์ในการค านวณภาษีเงินได้ปิโตรเลียมให้สอดคล้องกับลักษณะ  

การด าเนินการของระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
๑. ให้บริษัทที่ได้รับสัมปทานเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ ๒๐ ของก าไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม และ 

บุคคลที่ได้รับเงินจากการโอนกิจการปิโตรเลียมต้องเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ ๒๐ ของเงินได้หลังจากหักต้นทุน 
๒. บริษัทที่ได้รับสัมปทานในแปลงส ารวจบางแปลงก่อนการตราพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑  

และได้รับสิทธิในสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลงส ารวจในพ้ืนที่พัฒนาร่วม รวมทั้งได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลงส ารวจ  
ที่อยู่ภายใต้บังคับร่างพระราชบัญญัตินี้ ให้ค านวณรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิ ส าหรับแปลงส ารวจที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 
ในแต่ละช่วงเวลา เสมือนหนึ่งเป็นบริษัทแยกต่างหากจากกัน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
การก าหนดระบบการจัดเก็บภาษีเงินปิโตรเลียมในระบบแบ่งปันผลผลิตโดยเฉพาะ เป็นการก าหนดมาตรการเพ่ือให้เกิด 

ความเหมาะสมกับการจัดเก็บรายได้รวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่รัฐพึงได้รับอย่างเหมาะสมเพ่ือน าไปพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งเป็น 
การก าหนดมาตรการเพ่ือให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสามารถด าเนินการได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตทราบ 
ถึงสิทธิหน้าที่ของตนและเกิดความเชื่อม่ันในการด าเนินกิจการซึ่งถือเป็นผลดีต่อการลงทุนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

 

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 ๗ เมษายน - วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ก าหนดให้มีคณะกรรมการคุมประพฤติ เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานคุมประพฤติ   
๒. ก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ 
๓. ก าหนดให้พนักงานคุมประพฤติด าเนินการสืบเสาะและพินิจ การคุมความประพฤติ และการท างานบริการสังคมหรือ

สาธารณประโยชน์ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่มีค าสั่ง และให้ท ารายงานและความเห็นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ส านักงานคุมประพฤติได้รับค าสั่ง เว้นแต่ศาล พนักงานอัยการ หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ จะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน   

๔. ก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติด าเนินการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ 
สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม สภาพความผิด เหตุอ่ืนอันควรปรานี  และเรื่องอ่ืนใด 
ที่เกี่ยวกับจ าเลย แล้วท ารายงานและความเห็นให้ศาลเพ่ือประกอบการพิจารณาพิพากษาหรือเพ่ือประกอบดุลพินิจในการก าหนดโทษ 

๕. ก าหนดให้ส านักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กล่าวคือ ในระหว่างการคุมประพฤติ 
เมื่อผู้เสียหายกับผู้คุมประพฤติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้มีการด าเนินการเพ่ือสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และอีกฝ่ายหนึ่งยินยอม  
ให้ผู้ประสานงานพิจารณาจัดให้มีการด าเนินการดังกล่าว และเสนอให้ศาล พนักงานอัยการ หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ พิจารณาก าหนด 
ให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการคุมความประพฤติก็ได้ 

๖. ก าหนดให้รัฐให้การสงเคราะห์ผู้อยู่ระหว่างคุมประพฤติ ผู้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
หรือผู้ผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้อยู่ระหว่างการท างานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ผู้ได้รับการปล่อยตัว และผู้พ้น
จากการถูกกักขังแทนค่าปรับ โดยให้พนักงานคุมประพฤติให้การสนับสนุนและส่งเสริมตามควรแก่กรณ ีในด้านสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีพ 

๗. ก าหนดให้กรมคุมประพฤติมีหน้าที่ด าเนินการหรือประสานความร่วมมือ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอ่ืน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานสร้างเครือข่ายหรือให้ความช่วยเหลือในภารกิจ 
ของกรมคุมประพฤต ิ

๘. ก าหนดโทษกรณีท่ีเจ้าพนักงานที่น าความลับของผู้อื่นเพราะการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ไปเปิดเผยนอกอ านาจหน้าที่
ของตน ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีด าเนินการคุมความประพฤติตาม

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ และปรับปรุงสาระส าคัญให้ครอบคลุมภารกิจที่กรมคุมประพฤติด าเนินการอยู่ในปัจจุบันให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยก าหนดกลไกการด าเนินงานในระบบคุมประพฤติ ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการท างาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมการด าเนินการเพ่ือสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งชุมชนและ 
ภาคประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด อันจะท าให้การคุมประพฤติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

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 ๗ เมษายน - วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ก าหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  มีอ านาจหน้าที่เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่อ

คณะรัฐมนตรี และก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการบ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้เป็นโรคเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

๒. ก าหนดกลไกการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้ามขายหรือให้ยาสูบแก่ผู้มีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และห้ามผู้มีอายตุ่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ ขายหรือให้ยาสูบ  
(๒)  ห้ามผู้ขายยาสูบใช้เครื่องขาย ขายผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้

ในใบอนุญาตขายยาสูบ รวมทั้งห้ามแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยาสูบกับสินค้าอ่ืน การให้บริการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น 
(๓) ห้ามแจกยาสูบในลักษณะเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
(๔) ห้ามขายผลิตภัณฑย์าสูบในวัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาล 

รา้นขายยา สถานศึกษา สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก  
(๕) ห้ามโฆษณาหรือท าการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
(๖) ห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้า 
(๗) ห้ามน าชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ชื่อผู้ผลิต หรือผู้น าเข้า ไปแสดงหรือตัด ต่อเติม ดัดแปลงบน 

ผลิตภัณฑอ่ื์นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
(๘) ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(๙)  ห้ามผลิต ขาย น าเข้าเพ่ือขายหรือแจกจ่าย โฆษณา หรือท าการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณะท าให้

เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(๑๐) ห้ามผู้ประกอบการให้การอุปถัมภ์ หรือสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะ

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(๑๑) ห้ามติดป้าย แสดงชื่อและราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก  
(๑๒) ยาสูบที่จะขายในประเทศต้องแสดงส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบตามที่ก าหนด 

ในกฎกระทรวง 
(๑๓) หีบห่อ ขนาด สี สัญลักษณ์ ฉลาก รวมทั้งเครื่องหมายการค้า ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑก์ าหนด 
(๑๔) ห้ามผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีขนาดบรรจุต่ ากว่า ๒๐ มวนต่อซองหรือต่อภาชนะบรรจุเพ่ือขาย และห้าม

ไม่ให้มีการแบ่งขาย 
(๑๕) ให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบส่งข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิตหรือการน าเข้า ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 

รายได้ ค่าใช้จ่าย รายงานประจ าปี งบดุลที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว และข้อมูลอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่คณะกรรมการฯ   

๓. ก าหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยสรุป ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศให้สถานที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
(๒) เมื่อประกาศให้สถานที่ใดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ติดเครื่องหมายแสดงไว้อย่างชัดเจน 
(๓) ในกรณีทีมี่ประกาศก าหนดเขตสูบบุหรี่ ให้ติดเครื่องหมายแสดงไว้ให้ชัดเจน และต้องเป็นสถานที่ท่ีไม่รบกวนผู้อ่ืน 

๔. ก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
๕. ก าหนดมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดอัตราโทษให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครอง 

สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยยกเลิกกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ และน ามาก าหนดรวมไว้เป็นฉบับเดียวกันในร่างพระราชบัญญัตินี้ 
และมีการปรับปรุงมาตรการและกลไกการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ให้มีความเหมาะสม  
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก อันเป็นการยกระดับ
การคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของชาติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

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 ๗ เมษายน - วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยก าหนดให้หากในปีงบประมาณใด

เงินงบประมาณรายได้ประจ าปีที่กรุงเทพมหานครหักสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่เพียงพอ 
ต่อค่าใช้จ่ายส าหรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ิมเติม ให้เพียงพอ 
กับค่าใช้จ่ายในปีนั้นได้เท่าที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งงบประมาณที่น ามาเพ่ิมเติมดังกล่าวไม่รวมถึงงบรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี 
ผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
โดยที่ร่างพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแก้ไข

ปัญหาการขาดสภาพคล่องในการบริหารกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดสรร
เงินงบประมาณเพ่ิมเติมให้เพียงพอกับการใช้จ่ายส าหรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร และเพ่ือเป็นการด าเนินการ  
ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งจะมีผลให้ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครมีหลักประกันการได้รับค่าตอบแทนภายหลังจากออกจากการปฏิบัติราชการ และเป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริม
ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีขวัญก าลังในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะเป็นการท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยอ้อมจากการจัดท า
บริการสาธารณะที่ดีข้ึนของการปฏิบัติหน้าที่โดยข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

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 ๗ เมษายน - วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการราชทัณฑ์ เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ์

เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานราชทัณฑ์ตามที่
คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒. ก าหนดอ านาจหน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจ า 
๓. จ าแนกเรือนจ าและมาตรฐานเรือนจ า ดังนี้ 

๓.๑ จ าแนกประเภทหรือชั้นของเรือนจ า ตามเพศและสถานะของผู้ต้องขัง ความประสงค์ในการพัฒนาพฤตินิสัย 
ของผู้ต้องขัง ความมั่นคงของเรือนจ า และลักษณะเฉพาะทางของเรือนจ า 

๓.๒ ก าหนดอาณาเขตในสถานที่อ่ืนที่มิใช่เรือนจ าให้เป็นสถานที่คุมขัง 
๔. ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ดังนี้ 

๔.๑ ก าหนดข้อปฏิบัติในวันรับตัวผู้ต้องขัง และแนวทางปฏิบัติกรณีที่มีเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ซึ่งอยู่ในความดูแล 
ของผู้ต้องขังติดมายังเรือนจ า หรือเด็กซึ่งคลอดในระหว่างที่มารดาถูกคุมขังในเรือนจ า 

๔.๒ การจ าแนกและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง 

๕. ก าหนดสิทธิ หน้าที่ และการงาน ประโยชน์ และกิจการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับผู้ต้องขัง ดังนี้ 
๕.๑ สิทธิของผู้ต้องขังในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย และการประกอบศาสนกิจในเรือนจ า การอภัยโทษ 

และสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
๕.๒ สิทธิประโยชน์จากการท าหน้าที่และการงานของผู้ต้องขังภายในเรือนจ า และการออกไปท างานสาธารณะหรือ 

งานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ แต่ผู้ต้องขังไม่มีสิทธิได้ค่าจ้าง เว้นแต่งานที่ได้ท าไปนั้นก่อให้เกิดรายได้ซึ่งค านวณเป็นราคาเงินได้  
๕.๓ หากผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือตาย เนื่องจากการท างาน มีสิทธิได้รับเงินท าขวัญตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ผู้ต้องขังเสียชีวิตให้จ่ายเงินท าขวัญนั้นแกท่ายาท 
๕.๔ ก าหนดประโยชน์ทีผู่้ต้องขังจะได้รับ ในกรณีมีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา และ

ท าการงานเกิดผลดี หรือท าความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ 
๕.๕ ก าหนดให้เรือนจ าทุกแห่งจัดให้มีสถานพยาบาล เพ่ือดูแลสุขอนามัยผู้ต้องขัง สิทธิในการบ าบัดรักษาเฉพาะด้าน 

การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจ า การแจ้งอาการป่วยแก่ญาติ การดูแลผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร รวมทั้งการให้
ค าแนะน า และช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะผู้ซ่ึงตั้งครรภ์จากการถูกล่วงละเมิดดังกล่าว 

๕.๖ ก าหนดวิธีปฏิบัติในการติดต่อผู้ต้องขัง 
๕.๗ ก าหนดประเภททรัพย์สินและสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจ า 

๖. ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการพ้นจากเรือนจ า 
๗. ก าหนดวินัยและบทลงโทษผู้ต้องขัง 
๘. ก าหนดความผิดเกี่ยวกับเรือนจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
โดยที่การปรับปรุงพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ นี้จะท าให้ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับระบบการบริหาร 

งานราชทัณฑ์มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่นานาอารยประเทศยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิด
เกี่ยวกับการราชทัณฑ์ ในปัจจุบันจากการลงโทษเพ่ือตัดโอกาสการกระท าความผิด เป็นให้ความส าคัญกับกระบวนการแก้ไข บ าบัด  
ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดี นอกจากนี้  การก าหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจ ายังช่วย
ให้การบริหารงานราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น ตลอดจนยังเปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน และองค์กรเอกชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมด าเนินภารกิจของกรมราชทัณฑ์ทั้งในด้านการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัย และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  
รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวด้วย จากการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ดังกล่าวจึงส่งผลต่อประชาชน 
ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของรัฐมากยิ่งขึ้น 

 

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 ๗ เมษายน - วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง 
พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
๑. ให้ผู้ประสงค์จะท าการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง แต่ใช้เครื่องมือท าการประมงยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือ 

ผู้ที่อธิบดีมอบหมายตามพ้ืนที่ที่จะท าการประมง ได้แก่ ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง หรือที่ว่าการอ าเภอ 
หรือส านักงานประมงอ าเภอในท้องที่ท่ีประสงค์จะท าการประมง หรือสถานที่และวิธีการอ่ืนที่อธิบดีก าหนด 

๒. การอนุญาตให้ท าการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีอ่ืนใด และจะให้เครื่องมือนั้นในช่วงเวลาใด ให้อธิบดี
หรือผู้ได้รับมอบหมายประกาศก าหนดช่วงเวลาล่วงหน้า โดยให้ประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้รับใบขออนุญาต ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสิทธิท าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
๓.๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักใบอนุญาต ไม่เคยต้องค าพิพากษา เพราะท าการประมงฝ่าฝืนกฎหมาย

อย่างร้ายแรง ซึ่งพ้นโทษยังไม่ถึง ๕ ปี ไม่เป็นผู้เคยท าผิดและถูกยึดสัตว์น้ าหรือถูกกักเรือยังไม่พ้น ๒ ปี ไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักใบอนุญาต 
ยังไม่พ้น ๕ ปี หรือเคยถูกสั่งพักใบอนุญาตมาแล้ว ๒ ครั้ง ภายใน ๕ ปี 
 ๓.๓ เครื่องมือท าการประมงที่จะขออนุญาตต้องเป็นตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาต  

๓.๔ พ้ืนทีจ่ะขออนุญาตท าการประมงต้องอยู่ในพ้ืนที่ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศ 
๓.๕ กรณีมีผู้ได้รับอนุญาตมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ซึ่งเคยได้รับอนุญาตท าการประมงในพ้ืนที่ดังกล่าวมีสิทธิได้รับอนุญาต

เป็นล าดับแรก 
๓.๖ ต้องมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตและ

เอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีค าสั่งไม่อนุญาต ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 
๔. ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเพ่ิมเครื่องมือท าการประมง ให้ยื่นค าขอ ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ ๑ 
๕. ผู้รับใบอนุญาตสามารถโอนใบอนุญาตให้แก่บุพการี คู่สมรส หรือผู้สืบสันดานของตนได้ โดยให้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาต  

ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ ๑ 
๖. กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทน ณ สถานที่ 

ที่ก าหนดตามข้อ ๑ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
๑. ประชาชนจะได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตท าการประมงถึงแม้จะไม่ใช้ เรือประมง  

การขอใบอนุญาต การโอน และการขอใบแทนใบอนุญาต 
๒. มีการประกาศพ้ืนที่ที่จะอนุญาตให้ท าการประมงตามประเภทและวิธีการท าการประมงอย่างชัดเจน ให้ประชาชนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
๓. มีการก าหนดประเภทของเครื่องมือ และหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ท าการประมงอย่างชัดเจน 

 

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 ๗ เมษายน - วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพ้ืนบ้าน พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
๑. ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะท าการประมงพ้ืนบ้านต้องขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย ไม่ว่าจะใช้เรือประมง

หรือไม่ก็ตาม 
๒. ให้ยื่นค าขอใบอนุญาต ณ ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง ที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานประมงอ าเภอ

แห่งท้องที่ท่ีประสงค์จะท าการประมง หรือสถานที่และวิธีการอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนด 
๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ท าการประมงพ้ืนบ้าน 

๓.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสิทธิท าการประมงตามกฎหมาย 
๓.๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักใบอนุญาต ไม่เคยต้องค าพิพากษา เพราะท าการประมงฝ่าฝืนกฎหมาย

อย่างร้ายแรง ซึ่งพ้นโทษยังไม่ถึง ๕ ปี ไม่เป็นผู้เคยท าผิดและถูกยึดสัตว์น้ าหรือถูกกักเรือยังไม่พ้น ๒ ปี ไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักใบอนุญาต 
ยังไม่พ้น ๕ ปี หรือเคยถูกสั่งพักใบอนุญาตมาแล้ว ๒ ครั้ง ภายใน ๕ ปี 

๓.๓ ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะท าการประมง  
๓.๔ ต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงท่ีท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
๓.๕ เรือประมงต้องมีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดีประกาศก าหนด  
๓.๖ ต้องเป็นเรือที่จดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และมีใบอนุญาตใช้เรือส าหรับท าการประมงในน่านน้ าไทย 

เว้นแต่เป็นเรือที่ได้รับยกเว้น  
๓.๗ เครื่องมือท าการประมงต้องมีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดีประกาศก าหนด  

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ท าการประมงพ้ืนบ้าน โดยไม่ใช้เรือประมงแต่ใช้เครื่องมือท าการประมง 
๔.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสิทธิท าการประมงตามกฎหมาย 
๔.๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักใบอนุญาต ไม่เคยต้องค าพิพากษา เพราะท าการประมงฝ่าฝืนกฎหมาย

อย่างร้ายแรง ซึ่งพ้นโทษยังไม่ถึง ๕ ปี ไม่เป็นผู้เคยท าผิดและถูกยึดสัตว์น้ าหรือถูกกักเรือยังไม่พ้น ๒ ปี ไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักใบอนุญาต 
ยังไม่พ้น ๕ ปี หรือเคยถูกสั่งพักใบอนุญาตมาแล้ว ๒ ครั้ง ภายใน ๕ ปี 

๔.๓ เครื่องมือท าการประมงที่ต้องมีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
๕. ต้องแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต กรณีไม่อนุญาต  

ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 
๖. ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเครื่องมือท าการประมง ให้ยื่นค าขอต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย 

ตามสถานที่ในข้อ ๒ ทั้งนี้ จะเปลี่ยนหรือเพ่ิมได้ต่อเมื่อใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ 
๗. การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออธิบดีหรือผู้ทีอ่ธิบดีมอบหมายก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ ๒ 
๘. ประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้บุพการี คู่สมรส หรือผู้สืบสันดานของตน ให้ยื่นค าขอโอนต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย  

ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ ๒ 
๙. กรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนต่ออธิบดีหรือ 

ผู้ทีอ่ธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ ๒ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
๑. ประชาชนจะได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตท าการประมงถึงแม้จะไม่ใช้เรือประมง  

การขอใบอนุญาต การโอน และการขอใบแทนใบอนุญาต 
๒. มีการประกาศพ้ืนที่ที่จะอนุญาตให้ท าการประมงตามประเภทและวิธีการท าการประมงอย่างชัดเจน ให้ประชาชนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
๓. มีการก าหนดประเภทของเครื่องมือ และหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ท าการประมงอย่างชัดเจน 
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