
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน - วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๔ 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 ๔๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  
พ.ศ. .... 

๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรีและส านักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลท่าสายลวด และต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก พ.ศ. .... 

๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลทรงธรรม ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. .... 

๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลหนองกระทุ่ม ต าบลในเมือง ต าบลหนองจะ
บก และต าบลหมื่นไวย อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 

๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร 
เพ่ือกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง) พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๑ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ิมเติม พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดพ้ืนที่จะด าเนินการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียม

ในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ 
๑๔ ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอหารือเกี่ยวกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข

ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ิมเติมครั้งที่ ๔ 
๒ สถานีต ารวจนครบาลพระราชวัง ขอหารือประเด็นข้อกฎหมาย 
๓ กระทรวงมหาดไทย หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายรายบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
๔ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอความเห็นในการต่ออาณัติการท างาน (mandate) การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วย

ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO IGC) ภายใต้
กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

๕ กรมการท่องเที่ยว ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งค าสั่งทางปกครองไปยังภูมิล าเนาของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
๖ กรมการท่องเที่ยว ขอหารือข้อกฎหมายตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หารือการด าเนินโครงการปรับปรุงระบบป้ายสลับข้อความ 
๘ พันจ่าเอกสมคิด บุญญามาพรขอความเป็นธรรมในการถูกตัดเงินบ านาญว่าถูกต้องหรือไม่ 
๙ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอความเห็นกรณีผลการแต่งตั้งนายประเสริฐ ตันมี ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการกีฬามวยและนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

ท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างและ

ขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเลียบคลองทวีวัฒนาผ่านซอยเพชรเกษม ๖๙ เชื่อมกับถนนบางบอน ๓ พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างและ

ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖๖ สายปาลอบาต๊ะ - โกตาบารู ตอนปาลอบาต๊ะ - บ้านทอน พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการทหาร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย

การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการประกันสุขภาพ) 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ประจันต์ 
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายทอดตลาด 
พ.ศ. .... 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑๑ ฉบับ 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้า 
ที่ต้องขออนุญาตและก าหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. .... 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ ๑ 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ครั้งที่ ๒๒ (The ๒๒rd GMS Ministerial Conference) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ปี ๒๕๕๑/๕๒ 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๓) 
๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติหลักการในการเตรียมความพร้อมโครงการคลองระบายน้ าหลาก

บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐ

บายแห่งมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวง

สาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน (Memorandum of Understanding 
on Health Cooperation between the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and the 
Ministry of Health of The Kingdom of Bhutan) 

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซม ครั้งที่ ๗ 
๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบในการรับรองและลงนามเอกสารในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม

ภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง ณ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมอาเซียน - เมอร์โคซูร์ ระดับรัฐมนตรี

ในช่วงคู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ ๗๒ 
๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบในหลักการแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน 
๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน - วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

๒. แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัดส่วนการใช้คลื่นความถี่เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือส าหรับประชาชน รวมทั้งให้
สามารถน าคลื่นความถี่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือกิจการตามประเภทที่ก าหนดไว้ ไปใช้ในกิจการอ่ืนได้หากเกิดประโยชน์หรือมี
ประสิทธิภาพสูงกว่า 

๓. แก้ไขเพ่ิมเติมค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการสรรหาและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้ กสทช. ด าเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติ
ของชาติ และด าเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชน และได้แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจ
หน้าที่ของ กสทช. เพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ ของ กสทช. เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์
สาธารณะ โดย กสทช. จะต้องด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิ ให้ม ี
การแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจ าเป็น  ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน 
ป้องกันการกระท าที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของ
ประชาชน และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่ค านึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมทั้ง 
กสทช. จะต้องก าหนดสัดส่วนขั้นต่ าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหน้าที่ของรัฐและรับรองสิทธิของประชาชน รวมทั้งให้มีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยได้บัญญัติรับรองไว้ 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน - วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างประกาศ 

๑. ให้คนต่างด้าวที่มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และประสงค์จะท างานในเรือประมง แต่ไม่มีใบอนุญาตท างานตามกฎหมาย มาลงทะเบียน
และยื่นค าขอรับหนังสือคนประจ าเรือต่อกรมประมงได้ ต้ังแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้  

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
(๒) ส าเนาหนังสือเดินทาง  
(๓) ส าเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว  
(๔) ส าเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  
(๕) ส าเนาหนังสือรับรองสถานะบุคคลหรือส าเนาบัตรประจ าตัวตามกฎหมายที่ตนมีสัญชาติ  
(๖) ส าเนาหนังสือส าคัญประจ าตัว  
(๗) ส าเนาเอกสารประจ าตัวตามกฎหมายที่ตนมีสัญชาติ 

๒. กรณีคนต่างด้าวไม่มีเอกสารตามข้อ ๑ ให้กรมประมงประสานกรมการปกครองเพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

๓. เจ้าของเรือทีป่ระสงค์จะให้คนต่างด้าวซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี ท างานในเรือประมง ให้แจ้งต่อกรมประมง ณ สถานที่และ
ระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

(๑) ประเภทการท าการประมง ค่าจ้างและสวัสดิการที่จะจัดให้แก่คนประจ าเรือ และจ านวนคนต่างด้าวที่จะรับท างาน 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตท าการประมงของเจ้าของเรือ และส าเนาใบอนุญาตใช้เรือ กรณีเรือประมงมีขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอส

ขึ้นไป   
(๓) ส าเนาใบทะเบียนเรือไทยและส าเนาใบอนุญาตใช้เรือ กรณีเรือประมงมีขนาดน้อยกว่า ๑๐ ตันกรอส   
(๔) ส าเนาใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือส าหรับเรือประมงขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป และบัญชีคนท าการงานในเรือ 

แนบท้ายใบอนุญาตฉบับล่าสุด 
๔. ก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการในการรับคนต่างด้าวเข้าท างานในเรือประมง 
๕. กรณผีู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี ประสงค์จะท างานในเรือประมงต้องยื่นค าขอรับหนังสือคนประจ าเรือต่อกรมเจ้าท่า 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ ออกตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ของเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรือ และผู้ประสงค์จะท างานในเรือประมง ทั้งคนไทยและคนต่างด้าวในการท างานในเรือประมง ซึ่งจะท าให้
ผู้เกี่ยวข้องท างานได้ถูกต้องตามข้ันตอน และเกิดความรวดเร็วในกระบวนการต่าง ๆ 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 


