
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม - วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๓ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย และค าแปลแก่หน่วยงาน 
เพ่ือให้การจัดท ากฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับ
ให้ทันต่อสถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๔๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

๓ การพิจารณาค าแปล 
     ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาค าแปลแล้วเสร็จ 
ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๔ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลไผ่ล้อ ต าบลดอนหญ้านาง และต าบลหนองน้ าใส 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย และต าบลตลิ่งชัน อ าเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... 

๓ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๔ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดพังงา พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดปัตตานี พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับ

ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 
๑๓ ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นไม่จ าต้องปฏิบัติ 

ตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน หารือการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้อ านวยการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

การจ้าง 
๒ ส านักงาน บุญรักษ์ ทนายความ ขอให้ตีความเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ 
๓ การยางแห่งประเทศไทย ขอหารือเรื่องสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) 
๔ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในการด าเนินการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากค าสั่งทางปกครอง 
๕ สภาการแพทย์แผนไทย ขอหารือมติของคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย 
๖ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอหารือในประเด็นการด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์จัดตั้งหน่วยงานหรือไม่ 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ 

เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ต าบลบ้านแร่ อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายายของนายกี สุบินยัง 
พ.ศ. .... 

๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน

ชุมชน พ.ศ. ....) ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ได้ปรับปรุงตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 

การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับการบริจาคให้แก่กองทุนวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม) 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ า) 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก
กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการด าเนินการ
ของสถานประกอบกิจการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่น พ.ศ. .... 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท รวม ๒ ฉบับ 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม พ.ศ. .... 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. .... 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้าง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน และร่างประกาศส านักนายก 
รฐัมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นกรณี 
ที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน รวม ๒ ฉบับ 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองและพ้ืนที่อนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ครั้งที่ ๕ 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือน (Declaration  
of Civil Aviation Ministers' Conference) 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการด าเนินงานของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติเอกสารบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - ศรีลังกา 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย - 
ลาว ครั้งที่ ๒๑ 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบโครงการ Greening Industry through Low Carbon Technology Application 
for SMEs 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการต่อต้านการก่อการร้าย 
ในอาเซียน 

๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในอนุภูมิภาค 
ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 

๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมโครงการ 
Our Eyes Initiative 

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - เบลเยียม 
๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ไข

ปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกรณีการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม 
๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น 

ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ 
๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าความตกลงส าหรับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ

สหประชาชาติว่าด้วยการบริจาคเงินสมทบ FEALAC Trust Fund 
๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอลดหย่อนค่ารายปีการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  

ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ประจ าปีภาษี ๒๕๕๖ ของท่าเทียบเรือ ซี๓ และท่าเทียบเรือ บี๑ ถึง บี๔ 
 



รายชื่อค าแปลที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๓ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม - วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/ 
กิจกรรมส าคัญ  :   

๑. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษส าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 
๓. ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักร  
ได้รับยกเว้นไม่จ าต้องปฏิบัติตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของ คนต่างด้าว  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจเริ่มต้น 

สาระส าคัญของร่างระเบียบและร่างประกาศ 
๑. ปรับปรุงการด าเนินการของศูนยบริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานให้รองรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ 

(Smart Visa) 
๒. ผู้ที่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการ

วิสาหกิจเริ่มต้น รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
๓. ค าขอที่สามารถยื่นที่ศูนย์ ได้แก่ 

(๑) การขอรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการตรวจลงตรา 
(๒) การตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
(๓) การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
(๔) การขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร 
(๕) การขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก 
(๖) การขอแก้ไขตราประทับของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
(๗) การแจ้งท่ีพักอาศัยของคนต่างด้าว 
(๘) การขอรับใบอนุญาตท างาน 
(๙) การขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน 

(๑๐) การขอรับใบแทนใบอนุญาตท างาน 
๔. ผู้ที่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษต้องเป็นผู้ที่ประสงค์จะท างานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารแห่งอนาคต ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร   

๕. ระยะเวลาการอนุญาต 
๕.๑ ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงหรือผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามสัญญาจ้างแต่ไม่เกิน ๔ ปี 
๕.๒ นักลงทุน ไม่เกิน ๔ ปี  
๕.๓ ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ไม่เกนิ ๑ ปี 
๕.๔ ผู้ติดตามของคนต่างด้าว ไม่เกินระยะเวลาตามสิทธิของคนต่างด้าวเจ้าของสิทธิ 

๖. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท (เศษของปีให้นับเป็น ๑ ปี) 
๗. ก าหนดเงื่อนไขในการถอนสิทธิการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
เป็นการให้บริการแก่ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการที่เป็นคนต่างด้าว ให้ได้รับความสะดวก 

ในการด าเนินธุรกิจหรือประกอบกิจการในประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ 
 
 



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 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


