
1 
 ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน 

การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ 

ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครฐั และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การปฏริูปประเทศด้านเศรษฐกจิ 

ช่วง เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕๙ 

กรมศลุกากร  กระทรวงการคลัง 

 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ความคืบหน้า/ผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงาน      

ที่รับผิดชอบ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

เบิกจ่ายแล้ว 
ก่อหนี้
ผูกพัน 

ร้อยละ 

๑. โครงการยกระดับการผ่าน
พิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
เช่ือมโยงข้อมูลตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับกรมศุลกากร ผ่าน
ระบบ National Single 
Window (NSW) แบบ
ไร้เอกสาร 

1. กรมศุลกากรได้มีประกาศกรมศุลกากรที่ 230/2558 เรื่องการผ่านพิธีการศุลกากร    
ทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร    
ซึ่งมีผลบังคับแล้วตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 
 2. หน่วยงานที่เช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW อย่างเป็นทางการแล้ว จ านวน 33 
หน่วยงาน สามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 
    2.1 หน่วยงานที่เช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW แบบครบถ้วนทุกสินค้า/ประเภท
เอกสาร (ส าหรับใช้/ไม่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร) จ านวน             
25 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมศุลกากร, กรมทรัพยากรธรณี, กรมป่าไม้, 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, กรมเจ้า
ท่า, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมการขนส่งทางบก, ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน, กรมควบคุมโรค, กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  แห่งชาติ (กสทช.), ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ, การยางแห่งประเทศไทย, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 
กรมการค้าภายใน, ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ, กรมธุรกิจพลังงาน, ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กรมสรรพสามิต และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
   2.2 หน่วยงานท่ีเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW ยังไม่ครบถ้วนทุกชนิดสินค้า ส าหรับ
ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร จ านวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
กรมการค้าต่างประเทศ, กรมวิชาการเกษตร, กรมการอุตสาหกรรมทหาร, กรมประมง 
และกรมปศุสัตว์ 

ปัญหา/อุปสรรค 
มี ๓ หน่วยงานที่ยัง
ไม่ เ ช่ือมโยงข้อมูล
ใบอนุญาต/ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ใช้ในการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรแบบไร้เอกสาร 
อย่างเป็นทางการ  
-กรมการปกครอง 
ทดสอบระบบแล้ว  
อยู่ระหว่างการนัด
ประชุม เพื่อสรุปผล
การทดสอบ 
-กรมศิลปากร อยู่ใน
ระหว่างการแก้ ไข
ประกาศโดยการขอ
คืนอ านาจการลงนาม   
ในใบอนุญาตจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด        
มาเป็น ผอ.ส านักใน
เ ข ต พื้ น ที่ ใ น ส่ ว น

- - - - กรมศุลกากร 



2 
 ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน 

การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ความคืบหน้า/ผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงาน      

ที่รับผิดชอบ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

เบิกจ่ายแล้ว 
ก่อหนี้
ผูกพัน 

ร้อยละ 

  2.3 หน่วยงานที่มีระบบเช่ือมโยงผ่าน NSW แล้ว แต่ต้องใช้ใบอนุญาต/ใบรับรอง
กระดาษ ควบคู่กันไปในขั้นตอนไปผ่านพิธีการศุลกากร จ านวน 3 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย กรมการปกครอง, กรมศิลปากร และหอการค้าและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 
3. จ านวนพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติที่เช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองกับกรม
ศุลกากร ผ่านระบบ NSW ส าหรับใช้ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร       
คิดเป็น 91.79 % ของจ านวนพิกัดและรหัสสถิติทั้งหมด  

 

ภูมิภาคทั้ ง 6 เขต 
ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายใน
กันยายน 2559 
-หอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับ
ใบรับรองมาตรฐาน
สินค้า (มส.24)     
ซึ่งอยู่ในระหว่าง
หารือกับกรมการค้า
ต่างประเทศและ
สมาคมฯ ต่างๆ ใน
สินค้ามาตรฐาน   
เพื่อการส่งออก 
(ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลัง ปลาป่น 
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 
ปุยนุ่น ถั่วเขียว     
ถั่วเขียวผิวด า) เพื่อ
ด าเนินการแกไ้ข
ระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับการออก
ใบรับรองสินค้า
มาตรฐาน (มส.24) 
โดยการส่งข้อมูล
ของใบรับรองสินค้า
มาตรฐาน (มส.24)    



3 
 ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน 

การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ความคืบหน้า/ผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงาน      

ที่รับผิดชอบ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

เบิกจ่ายแล้ว 
ก่อหนี้
ผูกพัน 

ร้อยละ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับกรมศุลกากร      
เพื่อน าไปใช้ในการ
ขอใบขนสินค้า 
ข้อเสนอแนะ 
ขอความร่วมมือ  
จากหน่วยงานต่างๆ 
ในการเร่งรัดการ
ด าเนินการ และ
แก้ไขปัญหาของ    
ทุกกิจกรรมให้ส าเร็จ  
เพื่อให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูล
ใบอนุญาต/ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
แบบไร้เอกสาร    
อย่างเป็นทางการ 

๒. โครงการเช่ือมโยงข้อมูล
และเอกสารระหว่างประเทศ
ตามระบบ National Single 
Window : NSW และ 
ASEAN Single Window : 
ASW เพื่ออ านวยความ
สะดวกทางการค้าใน
ภูมิภาค (ตามโครงการ     
น าร่อง ASEAN Single 

ได้ทดสอบเช่ือมโยงข้อมูล ATIGA Form D กับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
และเวียดนาม เป็นผลส าเร็จแล้ว และอยู่ระหว่างเช่ือมโยงจริงข้อมูล ATIGA Form D 
ส าหรับประเทศไทย ได้เริ่มเชื่อมโยงฯ แล้ว ตั้งแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 กับประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร์ 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
๑) กรมศุลกากรและ
กรมการค้าต่างประเทศ 
มีความพร้อมของ
ระบบ ICT ต่างกัน 
ท า ให้การทดสอบ
และการเ ช่ือมโยง
จริ งข้ อมู ล  ATIGA 
Form D กับประเทศ

- - - - กรมศุลกากร 
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 ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน 

การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ความคืบหน้า/ผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงาน      

ที่รับผิดชอบ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

เบิกจ่ายแล้ว 
ก่อหนี้
ผูกพัน 

ร้อยละ 

Window Component 2  
(full-fledged)) 

สมาชิกอาเซียน อาจ
คลาดเคลื่อนไปจาก
แผนงานเล็ กน้ อย 
และยั งขาดความ
ครบถ้วนในกระบวนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
๒) จากการทดสอบ
เ ช่ื อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล 
ATIGA Form D ยัง
พบปัญหาทางเทคนิค
ห ล า ย อย่ า ง ที่ อ ยู่
ระหว่างการแก้ไข แต่
เนื่องจากอาเซียน
เร่งรัดให้การด าเนิน
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ 
เป็นไปตามแผน จึง
ท าให้การเช่ือมโยง
จริ งข้ อมู ล  ATIGA 
Form D อาจต้องใช้
ง า น ค ว บ คู่ ไ ป กั บ 
ATIGA Form D 
กระดาษในระยะหนึ่ง 
จ น ก ว่ า ข้ อ มู ล ใ น
ATIGA Form D 
อิเล็กทรอนิกส์จะมี
ความถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นที่พึงพอใจ



5 
 ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน 

การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ความคืบหน้า/ผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงาน      

ที่รับผิดชอบ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

เบิกจ่ายแล้ว 
ก่อหนี้
ผูกพัน 

ร้อยละ 

ของผู้ปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะ  
๑) กรมศุลกากรและ
กรมการค้าต่างประเทศ 
ต้องเร่งรัดการพัฒนา
ระบบ ICT และให้   
ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่ อการ เ ช่ื อมโยง
ข้อมูล ATIGA Form 
D อย่างครบวงจร
และครอบคลุมทั้ ง
ภูมิภาค 
๒) กรมศุลกากรและ
กรมการค้าต่างประเทศ 
ต้องพยายามผลักดัน
ให้การแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิคแล้วเสร็จ 
ก่อนการเ ช่ือมโยง
จริ ง ข้ อมู ล  ATIGA 
Form D อย่างเต็ม
รูปแบบ 

๓. โครงการก าหนดมาตรการ
ภาษีเพื่อรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และคลัสเตอร ์
 
 

1. ศึกษาก าหนดรูปแบบมาตรการภาษีเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคลัสเตอร์  
โดยด าเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1.๑ ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน 

1.๒ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัตั้งนิคม
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๔๘ 

1.๓ ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

- - - - - กรมศุลกากร 
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การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ความคืบหน้า/ผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงาน      

ที่รับผิดชอบ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

เบิกจ่ายแล้ว 
ก่อหนี้
ผูกพัน 

ร้อยละ 

วิธีการและเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่      
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓  

1.๔ ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ     
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต 
ส าหรับของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ และวัตถุดิบ รวมทั้ง
ส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม  

1.๕ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่ี ๙๖/๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการยกเว้นค่าธรรมเนยีมพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษี
สรรพสามติส าหรับของเพื่อใช้ในการผลติสินคา้หรือเพื่อพาณิชยกรรมในเขตประกอบการเสรี 
รวมถึงข้อเท็จจริงในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีผา่นมา 
2.  ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรการภาษีเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคลัสเตอร์ 

โดยน าผลที่ได้จากการศึกษามาด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ และได้เลือกมาตรการ
ทางภาษี ในบริบทของการส่งเสริมการส่งออก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ให้แก่ผู้ผลิตสินค้าส่งออกไทย โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากรคือ เขตปลอดอากร (FREE ZONE) (ตามมาตรา ๙๗ ตรี แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ 
แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓) มาปรับปรุง
ให้ครอบคลุมและทันสมัย 
3. สรปุเสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ  

กรมศุลกากรให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ให้ด าเนินการส่งร่าง
ประกาศ/ค าสั่ง ไปให้ส านักกฎหมายตรวจสอบความถูกตอ้ง ทั้งนี้ กรมศุลกากรโดยส านกั
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ร่างประกาศ/ค าสั่ง แล้วเสร็จ    
ส่งให้ส านักกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   
4. ออกประกาศ/ค าสั่ง อธิบดีฯ ลงนามในประกาศ/ค าสั่ง วันที่ 23 มีนาคม 2559 

-ประกาศกรมศุลกากรที่ 32/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอและการอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากรการขอประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากร การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร



7 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ ความคืบหน้า/ผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงาน      

ที่รับผิดชอบ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

เบิกจ่ายแล้ว 
ก่อหนี้
ผูกพัน 

ร้อยละ 

เพื่อน าเข้าไปในเขตปลอดอากร และการยกเลิกสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร 
-ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 5/2559  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาค 5 หมวด 03 บทที่ 01 ข้อ 03 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอและการอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร และ
การขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ภาค 5 หมวด 03 บทที่ 01 ข้อ 04 การยกเลิก
สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากรและการยกเลิกผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ภาค 5 
หมวด 03 บทที่ 02 ข้อ 06 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยกเว้นอากรขาเข้า
ส าหรับของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อน าเข้าไปในเขตปลอดอากร และ ภาค 5 หมวด 
03 บทที่ ๐๕ ข้อ ๐๑ การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
5. ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-กรมศุลกากรจัดการสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการจัดตั้ง
และการขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่       
ช้ัน 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เวลา 8.30 - 12.00 น. 
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๔. ร่างพระราชบญัญัติ
ศุลกากร พ.ศ. .... (ฉบับ
รวมพระราชบัญญตัิ
ศุลกากร ทุกฉบับไว้
ด้วยกัน) 

ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ จ านวน ๒๕๕ มาตรา ๑๗ หมวด ซึ่งคณะรัฐมนตรี    
ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจ
ร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ได้นัดประชุมเพื่อพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ รวม ๑๗ ครั้ง  

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฯ ถือเป็นกฎหมายส าคัญที่จะต้องด าเนินการพิจารณา
เป็นการเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) ขึ้น เพื่อท าการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นการเฉพาะ โดย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้เริ่มด าเนินการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากคณะที่ ๑๒ และ    
คณะกรรมการฯ จะนัดประชุมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป   
ซึ่งได้มีการประชุมไปแลว้ (วาระที่ ๑) รวมจ านวน 25 ครั้ง รวมการตรวจร่างโดยคณะกรรมการ

- - - - - กรมศุลกากร 
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 ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน 

การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ความคืบหน้า/ผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงาน      

ที่รับผิดชอบ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

เบิกจ่ายแล้ว 
ก่อหนี้
ผูกพัน 

ร้อยละ 

กฤษฎีกา คณะที่ ๑๒ และคณะพิเศษ ตรวจร่างไปแล้วรวมทั้งสิ้น 42 ครั้ง (ครั้งล่าสุด 
เมื่อวันท่ี ๒1 เมษายน ๒๕๕๙)  

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจร่างพระราชบัญญัติฯ ในวาระที่ 1 รับหลักการเสร็จสิ้นแล้ว 
และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจร่างพระราชบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ ซึ่งได้เริ่มพิจารณา เมื่อ
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และได้มีการประชุมไปแล้ว รวมจ านวน ๒๐ ครั้ง (ครั้งล่าสุด 
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) โดยในวาระที่ ๒ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้จัดเรียง
หมวดหมู่และแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าในมาตราต่างๆ ตามที่ได้พิจารณาในวาระที่ ๑ เสร็จแล้ว  

 คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ได้เริ่มพิจารณาในวาระที่ ๓ เมื่อวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
รวม ๓ ครั้ง เสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจเนื้อหาและถ้อยค าต่างๆ 
ของร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้งฉบับ และได้มีการแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น พร้อมท้ังมอบหมายให้ผู้แทนกรมฯ และฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกันพิจารณาบท
ก าหนดโทษ รวมทั้งความถูกต้องของเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฯ บันทึกหลักการ
เหตุผล หมวดหมู่ วรรคตอน ล าดับมาตราต่างๆ อีกครั้งจนแล้วเสร็จ ซึ่งผู้แทนกรมฯ และ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก       
คณะกรรมการฯ เสร็จสิ้นแล้ว สรุปได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติฯ ในช้ันการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ มีทั้งหมด ๙ หมวด จ านวน ๒๖๓ มาตรา รวมการตรวจร่างโดยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา คณะที่ ๑๒ และคณะพิเศษ รวมทั้งสิ้น ๖๕ ครั้ง (ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๙)  และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่าจะได้มีหนังสือมายังกรม
ศุลกากรเพื่อขอให้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการพิจารณา   จากส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 090๓/๓๕๒  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 255๙ ขอให้กรมศุลกากรพิจารณาแจ้งยืนยันความเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว 
โดยขอให้กรมศุลกากรด าเนินการจัดส่งไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยตรง
ภายในวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกรมศุลกากรได้แจ้งยืนยันร่างพระราชบัญญัติศุลกากร 



9 
 ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน 

การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ความคืบหน้า/ผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงาน      

ที่รับผิดชอบ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

เบิกจ่ายแล้ว 
ก่อหนี้
ผูกพัน 

ร้อยละ 

พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเสร็จแล้วไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ 
ที่ นร ๐๕๐๓/๓๕๑๑๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งว่าส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... และแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง        
และกรอบระยะเวลาที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไปแล้ว  

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๔/ว ๑๐๓๕๘  
ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีหนังสือขอเชิญผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมช้ีแจง  
หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๙ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา เร่งรัด ติดตามร่างกฎหมายในกระบวนการ
นิติบัญญัติในคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) โดยผู้แทน      
กรมศุลกากรได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมชี้แจงดังกล่าว และผู้แทน   
กรมศุลกากรได้เข้าร่วมช้ีแจงต่อคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว  

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๔/ว.๑๐๔๘๑ ลงวันที่ 
๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ขอเชิญผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมช้ีแจงหรือให้ความเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... ในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป ปนช.) โดยผู้แทนกรมศุลกากร
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมช้ีแจงดังกล่าว ซึ่งผู้แทนกรมศุลกากรได้เข้า
ร่วมช้ีแจงต่อคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้มีหนังสือ ที่ สว (สนช) ๐๐๑๙/๕๔๑๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญผู้แทน
กระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(วิป สนช.) เพื่อช้ีแจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... ในวัน
อังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยผู้แทนกรมศุลกากรได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง
ให้เข้าร่วมช้ีแจงดังกล่าว และผู้แทนกรมศุลกากรได้เข้าร่วมช้ีแจงต่อคณะกรรมการฯ 
เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .. .. จะเข้าสู่การพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นี ้
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 ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน 

การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 

หมายเหตุ :  1.  เริ่มรายงานฯ รอบแรกในวันท่ี 4 มีนาคม 2559 (ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559) และครั้งถัดไปขอให้รายงานภายในวันท่ี 4 ของทุกเดือน 
2.  โครงการ/แผนงานท่ีส าคัญเพิม่เติม ท่ีไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏริูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)  


