
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๘ 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 ๒๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๖ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอหารือแนวทางในการแก้ไขเกี่ย วกับสิทธิสวัสดิการข้าราชการ
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและยังคงสมาชิกภาพ กบข. อยู่ 

๒ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หารือการตีความกฎหมายเรื่องการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกมลา หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๔ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอความเห็นการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวงยุติธรรม 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอ ง

บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก

ต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทคนเดียว พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงส าหรับใช้ใน
ที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปท่ีมีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๑๔ ฉบับ 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรายงานและบัญชี
แสดง ชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจ าวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ. .... 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับการปฏิบัติทางสุขลักษณะ
ที่ดีส าหรับสะพานปลาเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตประกอบการ
รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร และการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษ พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือเกาะสมุย เขตจอดเรือเกาะสมุย และเขต
ควบคุมการเดินเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... 

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

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ก ากับดูแลการน าผ่านสินค้าไม้ภายใต้พระราชบัญญัติ
การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๒ ฉบับ 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 
บัญชี ๒ ส าหรับกรณีเมื่อมีการผลิตปิโตรเลียมจากพ้ืนที่พัฒนาร่วมแล้ว 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดแนวทางในการส่งมอบเงินบริจาคในบัญชี "หัวใจไทย ส่งไปเนปาล" 
ให้แก่สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต 

และการออกใบอนุญาตให้ผลิต น าเข้า หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ พ.ศ. .... 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการ

ส ารองจ่ายค่าบริการสาธารณสุขแก่โรงพยาบาลเอกชนนอกเครือข่ายสิทธิการรักษาของผู้มีสิทธิ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามนโยบาย 
การบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขออนุมัติจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ท่ีศูนย์อาเซียน - จีน ที่กรุงปักก่ิง 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอทางวิชาการต่อรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง มาตรการ

ปกป้องสิทธิและคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกัน (กรณีเมาแล้วขับ) 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชด าเนิน 

(กบพร.) ครั้งที ่๑/๒๕๕๙ 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่าง Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze 

Pollution Control with Means of Implementation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดโทษส าหรับการฝ่าฝืนความผิดในการจ้างแรงงาน ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ โทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส าหรับความผิดเกี่ยวกับการเรียกเงิน

ประกัน การท างานล่วงเวลาหรือในวันหยุด การใช้แรงงานเกินก าลัง การใช้แรงงานหญิงหรือหญิงมีครรภ์ การก าหนดวันพัก การก าหนด
ช่วงเวลาท างานของเด็ก การจ่ายค่าล่วงเวลา การจ่ายค่าจ้างกรณีเลิกจ้าง การจ่ายค่าจ้างในการไปท างานนอกสถานที่ การจ่ายค่าจ้างน้อย
กว่ากฎหมายก าหนด และการจ่ายค่าชดเชย 

๑.๒ โทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับความผิดเกี่ยวกับการจ้างแรงงานหญิง หรือหญิงมี
ครรภ์ หรือกรณีให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุด ในงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย 

๑.๓ โทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อลูกจ้าง ๑ คน หรือจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ กรณีจ้าง
แรงงานเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี หรือกรณีให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ท างานในประเภท หรือสถานที่ที่กฎหมายก าหนด 
ห้ามไว้ ในกรณีนี้หากการท างานนั้นเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย ให้เพ่ิมโทษปรับตั้งแต่ 
๘๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อลูกจ้าง ๑ คน หรือจ าคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๒. แก้ไขเพ่ิมเติมเฉพาะอัตราโทษปรับเท่านั้นที่ให้ปรับเป็นรายกรณีต่อลูกจ้าง ๑ คน โดยไม่น ามาใช้บังคับในกรณีของโทษ
จ าคุกด้วย 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เกี่ยวกับบทก าหนดโทษในความผิดต่อแรงงานเด็ก โดยการเพ่ิม
อัตราโทษในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ท างานตามประเภทของงานตามมาตรา ๔๙ หรือให้ท างาน 
ในสถานที่ต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ และกรณีที่นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี เป็นลูกจ้างในงานทั่วไปตามมาตรา ๔๔ หรือกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๒๒ เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องตามค าแถลงนโยบายของรัฐบาล ข้อ ๓.๒ นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชน สังคม และประเทศ เพราะเป็นการยกระดับมาตรการในการป้องกัน ยับยั้งมิให้นายจ้างกระท าความผิด
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก ช่วยขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอันเป็นนโยบายที่ส าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล และท าให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในการให้ความส าคัญและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งจะส่งผลทางอ้อมต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น 

 

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 ๔ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดโทษในกรณใีห้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งนี้ ให้รวมกรณีการระบุข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจ านวนเงินกู้หรือเรื่องอ่ืน ๆ ไว้ใน
หลักฐานการกู้ยืมหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพ่ือปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ให้เป็นความผิดฐานเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตราและต้องได้รับโทษเช่นเดียวกัน 

๒. การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่เป็นการสมคบกันตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป โดยปกปิดวิธีด าเนินการ หรือมีการกระท าโดยแอบแฝง
หรืออ าพรางในทางธุรกิจ หรือด้วยวิธีการอ่ืนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  
๔ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และก าหนดให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

๓. หากผู้กระท าผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องระวางโทษเพ่ิมข้ึนอีกครึ่งหนึ่งของโทษท่ีบัญญัติไว้ 
๔. ผู้ที่ได้รับสิทธิหรือประโยชน์จากการกระท าความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิด  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ปัจจุบันมีการท าสัญญากู้ยืมเงินกันเป็นจ านวนมากทั้งในระบบและนอกระบบ ท าให้เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้กู้ยืมและ
มีการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งยังมีการกระท าในลักษณะที่เป็นการอ าพรางการกู้ยืมเงินเพ่ือหลีกเลี่ยง
ข้อจ ากัดของกฎหมายแต่เนื่องจากกฎหมายที่ก าหนดความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา คือ พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว และยังไม่เคยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ท าให้องค์ประกอบความผิดและ
อัตราโทษที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการกระท าความผิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรา โดยปรับปรุงองค์ประกอบความผิดและเพ่ิมอัตราโทษให้สูงขึ้น ย่อมท าให้การป้องกันและการปรามมิให้มีการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราได้ผลในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

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 ๔ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดให้มีการประเมินผลการส่งเสริมการลงทุนอย่างน้อยทุก ๔ ปี โดยให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ด าเนินการ และเปิดเผย
รายงานการประเมินผลให้ประชาชนทราบ 

๒. ในการตรวจสอบ ควบคุม และประเมินผลกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและจัดท ารายงานผลการด าเนินการ สามารถมอบหมาย 
ให้บุคคลใดด าเนินการแทนไดเ้พ่ือความรวดเร็ว 

๓. ยกเลิกเงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ปริมาณการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ การส่งออกผลิตผล และสิทธิ
และประโยชน์เรื่องในการหักเงินได้พึงประเมินในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งออก เพ่ือให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามพันธกรณี
ขององค์การการค้าโลก 

๔. ก าหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอาจได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งการทดสอบที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน 

๕. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง  
การวิจัยและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของประเทศ 

๖. ผู้ที่ไม่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถหักเงินที่ใช้ไปในการลงทุนในการประกอบกิจการที่ได้รับ  
การส่งเสริมจากก าไรสุทธิได้ เพ่ือส่งเสริมและจูงใจให้มีการเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

๗. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนแทนการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและจูงใจให้มีการเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

๘. ขยายเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมที่ได้จ่ายภายหลังพ้นระยะเวลา 
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลเป็นเวลา ๖ เดือน เพ่ือเป็นการช่วยให้ผู้ได้รับเงินปันผลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในกรณี
ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่อาจจ่ายเงินปันผลได้ทันตามก าหนดเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

๑. การยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบภายในประเทศและการส่งออก จะท าให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมีความคล่องตัว
ในการประกอบธุรกิจมากขึ้น 

๒. การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการทางภาษี เป็นการส่งเสริมและจูงใจให้มีการเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

 

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 ๔ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....  

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัตินี้ 
๒. แก้ไของค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย 
๓. เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ให้เกิดความชัดเจนและเป็นหลักประกันแก่ผู้เข้ามาลงทุน เพ่ือดึงดูดให้มีการเข้ามา

ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 
๓.๑  สิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน แต่ไม่รวมถึงสิทธิและประโยชน์ในการได้รับยกเว้น 

หรือลดหย่อนภาษี 
๓.๒ สิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับการซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
๓.๓ สิทธิและประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการในอุตสาหกรรม

เป้าหมายตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ นโยบายก าหนด ซึ่งต้องไม่เกิน ๑๕ ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 
๓.๔ สิทธิและประโยชน์ในการได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 

๔. ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด คณะกรรมการมีอ านาจสั่ง 
เพิกถอนสิทธิและประโยชน์แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมรายนั้น 

๕. ให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้ประกาศก าหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งอาจเพ่ิมหรือลดประเภทอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศได้ 

๖. แก้ไขชื่อกองทุนจากเดิม “กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” เป็น “กองทุนเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย” 

๗. การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนา
บุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๘. แก้ไขปรับปรุงเรื่องการบริหาร การเงิน การบัญชีและการตรวจสอบ รวมทั้งการยุบเลิกกองทุนและการช าระบัญชี 
๙. ในวาระเริ่มแรกให้รัฐบาลจัดสรรเงินเป็นทุนประเดิมให้กองทุน จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือน าไปใช้จ่าย 

ตามวัตถุประสงคข์องกองทุน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตกิารเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์
เพ่ือก าหนดมาตรการและเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมการลงทุนให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือที่จะสามารถดึงดูด
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้ประเทศไทย
สามารถก้าวพ้นจากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางได้ โดยมีมาตรการในการให้สิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งสิทธิและประโยชน์ที่เป็น
ภาษีอากรและที่มิใช่ภาษีอากร รวมถึงการให้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่รัฐบาลก าหนด โดยอุตสาหกรรม
เป้าหมายนี้จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดการลงทุนในประเทศเพ่ิมขึ้นแล้ว ยังช่วยในการ 
สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการจ้าง
งานโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาขั้นสูงอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไปในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 



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 ๔ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินหรือรายได้ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือมูลค่าฐานภาษีตั้งแต่ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อปีภาษีขึ้นไป หรือจ านวนภาษีที่ขอคืนตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป หากปรากฏหลักฐานว่ามีการปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนทรัพย์สิน 
ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินด้วย และให้เจ้าพนักงานประเมินส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ด าเนินการต่อไป   

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นมาตรการเพ่ิมโทษแก่ผู้จงใจหลีกเลี่ยงภาษี อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องปราม
ผู้กระท าผิดในการหลีกเลี่ยงและการฉ้อโกงภาษี 

 

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 ๔ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ปรับปรุงบทนิยามต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
๒. ปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
๓. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาและการช าระเงินคืน ดังนี้ 

๓.๑ ให้ผู้กู้ยืมเงินแจ้งขอเบิกเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่อกองทุน โดยการลงทะเบียนเรียน จ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพทีไ่ด้รับการรับรองจากสถานศึกษา 

๓.๒ คณะกรรมการจะก าหนดให้เริ่มคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้กู้ยืมเงินภายหลังที่ส าเร็จการศึกษาหรือเลิก
การศึกษาแล้วก็ได้ แต่อัตราดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใดที่คิด ณ วันท าสัญญา ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และห้ามคิดดอกเบี้ย
ทบต้น ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดการช าระเงินคืนกองทุน โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผัน คณะกรรมการจะก าหนดให้ผู้กู้ยืมเงิน 
ต้องเสียเงินเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนก็ได้ 

๓.๓ กองทุนมีอ านาจด าเนินการขอให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินได้ 
๓.๔ หนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กองทุนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของผู้กู้ยืมเงินในล าดับแรกถัดจาก 

ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจ าเป็นประจ าวัน 
๓.๕ ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง เพ่ือช าระเงินกู้ยืม 

คืนตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ โดยให้น าส่งกรมสรรพากรภายในก าหนดระยะเวลาน าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาในสังคม
ด้วยการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นการบูรณาการการบริหารจัดการและ
การด าเนินการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้เป็น
เอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาโดยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาครอบคลุมถึงกรณี
การขาดแคลนทุนทรัพย์ การศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักต่อการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
สาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือที่มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสร้า งความเป็นเลิศ 
และก าหนดให้สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนจะต้องมีมาตรฐานเพ่ือคุ้มครองให้ผู้กู้ยืมเงินได้รับบริการทางการศึกษา  
ที่มีคุณภาพ และเพ่ิมมาตรการเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตามการช าระเงินคืนกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
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ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม - วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้มีความหมายครอบคลุมและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๒. แก้ไขชื่อ องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ก าหนดในร่างพระราชบัญญัตินี้  

๓. แบ่งเนื้อหาการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก เป็น ๒ ส่วน ได้แก่ อาหารส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก และอาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก  

๔. ก าหนดมาตรการควบคุมการส่งเสริมทางการตลาดส าหรับอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก ดังนี้ 
๔.๑ ห้ามโฆษณาอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
๔.๒ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้จ าหน่าย หรือตัวแทน ต้องประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายและปริมาณในการใช้อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กในภาพรวม และข้อควรระวังจากการเตรียมหรือการใช้อาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก และต้องไม่มีข้อความที่เป็นการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ  

๔.๓ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข ต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
รองรับ 

๔.๔ ห้ามแจกหรือให้คูปองลดราคา ขายพ่วง แลกเปลี่ยนหรือให้ส่วนลด ของรางวัล ของขวัญหรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือจูงใจ 
ให้ซื้อ รวมทั้งห้ามแจกอาหาร หรือตัวอย่างอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

๔.๕ ในการมอบสิ่งของ อุปกรณ์ หรือของใช้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข จะต้องไม่มีชื่อ ตรา หรือสัญลักษณ์ของ
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

๔.๖ ห้ามให้หรือเสนอว่าจะให้ของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข  
๔.๗ ห้ามจัดหรือให้การสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับอาหารส าหรับทารก

และเด็กเล็กแก่หน่วยบริการ และบุคลากรด้านสาธารณสุข หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก เว้นแต่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ 

๔.๘ ห้ามสาธิตหรือให้การสนับสนุนการสาธิตการใช้อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กในหน่วยบริการสาธารณสุข
หรือสถานที่อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ทางการค้า 

๔.๙ ห้ามบริจาคอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขหรือบุคลากรด้านสาธารณสุข ยกเว้น
เป็นการให้เพ่ือใช้ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือผู้ที่มีความผิดปกติของร่างกาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๔.๑๐ การเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็ก ต้องไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้ใช้
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๕. ก าหนดมาตรการควบคุมการส่งเสริมทางการตลาดส าหรับอาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก ดังนี้ 
๕.๑ ห้ามผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้จ าหน่าย หรือตัวแทน ท าการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

แก่บุคคลใด ๆ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ หรือ 
สภากาชาดไทย โดยการแจกหรือให้คูปองลดราคา ขายพ่วง แลกเปลี่ยนหรือให้ส่วนลด ของรางวัล ของขวัญหรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือจูงใจ 
ให้ซื้อ รวมทั้งการแจกหรือให้อาหารเสริม หรือตัวอย่างอาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก สิ่งของ หรือสิ่งอ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม  

๕.๒ ห้ามท าการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็กแก่หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงที่มีบุตรซึ่งเป็น
ทารกอายุไม่เกิน ๖ เดือน 



๕.๓ ให้น ามาตรการในข้อ ๔.๓, ๔.๕, ๔.๖ และ ๔.๗ มาใชบ้ังคับกับอาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็กด้วย 
๕.๔ ห้ามสาธิตหรือให้การสนับสนุนในการสาธิตการใช้อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็กในหน่วยบริการสาธารณสุข 

๖. ผู้ใดโฆษณาอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการก าหนดให้มีกฎหมายเพ่ือควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กที่เหมาะสม
กับสภาพสังคมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลงประเทศไทยได้ให้การรับรองไว้ ทั้งนี้ เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารก
และเด็กเล็ก รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่มีทารกหรือเด็กเล็ก ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจเลือกอาหารส าหรับทารกและเด็ก
เล็กหรืออาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดความเจ็บป่วยในทารกและเด็กเล็ก ท าให้ทารกและเด็ก
เล็กเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย 
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