
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม - วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงาน เพ่ือให้
การจัดท ากฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทัน
ต่อสถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิ จารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๔๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และ

ศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ....  
๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลกาฬสินธุ์ ต าบลโพนทอง และต าบลหนองกุง อ าเภอ

เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลบ้านเหล่า 

อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานล าเชิญ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต

ในการน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 

และการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่

จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่

จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ 

ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างประกาศ เรื่อง พ้ืนที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๑๗ ร่างประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑๘ ร่างประกาศ เรื่อง ก าหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราช 

บัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙ ร่างข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ นายชาติสิริ ศิริกาญจนพงศ์ ขอความกรุณาแก้ไขการวินิจฉัยองค์กรอิสระศาล 
๒ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความเห็นขอความอนุเคราะห์พิจารณาเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะท างานสาขา

ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ 
๓ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความเห็นการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์จากระบบ HS 2012 เป็นระบบ 

HS 2017 ของบัญชีกฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (PSRs) และเกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินค้าทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
(Textile Single List) ภายใต้อาเซียน และการลงนามพิธีสารเพ่ือแก้ไขข้อบท ๓๘ ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 

๔ บริษัท ชูพลังโฮลดิ่ง จ ากัด ขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
ชุมนุมคนตามพระระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ เกี่ยวกับการได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๗ วรรคสองเพ่ือประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

๕ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หารือการก าหนดเงินเดือนรองผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย หารือการมอบหมายผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในคณะกรรมการการกีฬา 

แห่งประเทศไทย 
๗ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขอหารือข้อก าหนดในสัมปทานปิโตรเลียมข้อ ๖ (๔) ผลประโยชน์พิเศษ เรื่องการเข้าร่วมประกอบ

กิจการปิโตรเลียมของฝ่ายไทย 
๘ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอหารือในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งครอบครองงาช้าง 
๙ กระทรวงพาณิชย์ ขอความเห็นร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด าเนินกิจการ 

รถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าแม่แจ่ม และป่าขุนแม่ลาย ในท้องที่ต าบล

ปางหินฝน ต าบลช่างเคิ่ง ต าบลบ้านทับ ต าบลท่าผา ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม และต าบลบ่อหลวง ต าบลบ่อสลี อ าเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติแม่โถ) 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ตื่น ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง และ 
ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ในท้องที่ต าบลย่านรี อ าเภอสามเงา ต าบลเกาะตะเภา ต าบลท้องฟ้า ต าบลตากออก ต าบล 
ทุ่งกระเซาะ อ าเภอบ้านตาก ต าบลสามหมื่น อ าเภอแม่ระมาด และต าบลแม่ท้อ ต าบลหนองบัวเหนือ อ าเภอเมืองตาก จังหวัด 
ตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย) 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบึง  
อ าเภอศรีราชา และต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการผู้ช านาญการและค่าตอบแทน 
ของบุคคลหรือสถาบันที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ พ.ศ. .... 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต
ขับรถและการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขในการแจ้งข้อมูล สถิติ และข้อความอ่ืนที่จ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแก้ไข
อาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย
หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 

 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และด าเนินการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ า พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร และหลักเกณฑ์ 

วิธีการ เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. .... 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก น าเข้า และ

น าผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. .... 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติให้กองทัพเรือด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเรือด าน้ า 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 

ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติร่างเอกสารส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ

ทวิภาคีไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๙ 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อพิธีสาร (ฉบับที่สอง) แก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งมูลนิธิอาเซียน 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๑ และ 

การประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบท่าทีของฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักเขตแดนร่วมระหว่าง 

ไทย - มาเลเซีย 
๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกพริ้ว บางส่วน เพ่ือก่อสร้าง

โครงการอ่างเก็บน้ าคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บางส่วน เพ่ือก่อสร้าง

โครงการอ่างเก็บน้ าบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๗ ของกระบวนการบาหลี 

ว่าด้วยการลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง 
๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on lvory, Rhino 

Horn, Tiger and Pangolins in Thailand 
๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - เวียดนาม 

ครั้งที่ ๓ 
๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดัน

แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา 
๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง 
๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ 
๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์ 

เมืองพ่ีเมืองน้อง 
๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ เอเอ็ม เพื่อท าเหมืองแร่ของ

บริษทั ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด ที่จังหวัดสระบุรี 
 



ล าดับที่ เรื่อง 
๔๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ เอ และ ๑ เอเอ็ม เพ่ือท าเหมืองแร่  

เพ่ือจัดตั้งสถานที่เพ่ือการเก็บขังน้ าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเหนือเขตเหมืองแร่ และเพ่ือปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการท า 
เหมืองหรือจัดตั้งสถานที่เพ่ือการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ ของบริษัท ปูนซีเมนต์ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี 

๔๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ บี เพ่ือต่ออายุประทานบัตรท าเหมือง
แร่ของบริษัท น่ าเฮงศิลา จ ากัด ที่จังหวัดสระบุรี 

๔๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เฉพาะที่ให้กระทรวง
คมนาคมด าเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศต้องจัดท าประกันภัย และ
ขอถอนร่างกฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไขในการจัดให้มีประกันไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 

๔๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหากรณีที่หน่วยงานของรัฐ 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ปรับอัตราค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่าใช้ประโยชน์ 
โดยปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม - วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. การจัดประชารัฐสวัสดิการ คือ การให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จ าเป็นในการด ารงชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
๒. ให้มีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พร้อมทั้งก าหนดองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
๓. ให้จัดตั้งกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พร้อมทั้งก าหนดวิธีการการรับ - จ่าย และการใช้เงินกองทุน 

ตลอดจนการยุบเลิกกองทุน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การจัดประชารัฐสวัสดิการเป็นรูปแบบการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ 
และการสนับสนุนผ่านหน่วยงานอ่ืนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสังคม อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ รวมทั้งการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

 

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 ๒๖ กรกฎาคม - วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต่อนายทะเบียน 
๒. ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
๓. ก าหนดหน้าที่และอ านาจของผู้ไกล่เกลี่ย 
๔. ก าหนดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง และการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาท าได้เฉพาะที่เป็นความผิดทีย่อมความได้และความผิดลหุโทษที่ไม่กระทบต่อส่วนรวม 
๖. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 

โดยไม่กระทบต่อการด าเนินการไกล่เกลี่ยของกระทรวงมหาดไทย  
๗. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอาจให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ตามท่ีอธิบดีกรมก าหนด 
๘. ก าหนดโทษส าหรับผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ให้การสนับสนุนในการรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน

โดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๑ - ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต ่๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... โดยสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ทางเลือกได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการน ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมี 
ทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมาก าหนดเป็นกฎหมายกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยค านึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นส าคัญ ท าให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง  
ลดปัญหาความขัดแย้งเกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 

 

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 ๒๖ กรกฎาคม - วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้นายจ้างจ่ายดอกเบี้ยให้ลูกจ้าง ร้อยละ ๑๕ ต่อปี กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หรือไม่จ่ายเงินทดแทนในกรณี 
หยุดกิจการ  

๒. การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง  
๓. ให้นายจ้างจ่ายเงินแก่ลูกจ้างกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า  
๔. ลูกจ้างมีสิทธิลากิจปีละไม่น้อยกว่า ๓ วันท างาน  
๕. ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร โดยให้ถือเป็นวันลาเพ่ือคลอดบุตรและได้รับค่าจ้าง 
๖. ก าหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดเท่ากันทัง้ลูกจ้างชายและหญิง ในงานที่มีค่าเท่าเทียมกัน  
๗. ก าหนดการจ่ายเงินกรณีท่ีนายจ้างต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว  
๘. ก าหนดอัตราค่าชดเชยลูกจ้างที่ท างานติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ - ๒๐ ปี และ ๒๐ ปีขึ้นไป 
๙. ก าหนดการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือค่าชดเชยพิเศษกรณยี้ายสถานประกอบกิจการ 

๑๐. แก้ไขบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
๑๑. ยกเลิกขั้นตอนให้พนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือแจ้งเตือนนายจ้างซึ่งไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพ  

การท างาน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบันและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินการเพ่ือให้ความคุ้มครองลูกจ้าง และเพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง 
ประเทศ ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันส าหรับคนงานชายและหญิงซึ่งท างานที่มีค่าเท่ากันฯ และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ ๑๘๓  
ว่าด้วยการคุ้มครองมารดาฯ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองลูกจ้างให้สูงขึ้น เสริมสร้างความม่ันคง 
และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกจ้าง อันจะเป็นการลดระดับความเหลื่อมล้ าของสังคม และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล  
อีกท้ังในการใช้บังคับกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลดีต่อความมั่นคงด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น 

 

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 
 
 


