
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม - วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๓๒ 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 ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 

เพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า

ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดท าการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตประกอบ

กิจการหอพัก และใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตาก พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... 
๑๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. .... 
๑๙ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 
๒๐ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง พ.ศ. .... 
๒๑ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... 
๒๒ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... 
๒๓ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพังงา พ.ศ. .... 
๒๔ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. .... 
๒๕ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 
๒๖ ร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 
๒๗ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๒๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และก าหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพ

ขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส าคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการด ารงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๙ ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ พ.ศ. .... 
๓๐ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจ าจังหวัดและเง่ือนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๓๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. .... 
๓๒ ร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของต าแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ขอหารือเรื่องการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับค่าธรรมเนียมก ากับการบินพลเรือน
ของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

๒ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินระบบ
สาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม 

๓ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอหารือการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศภายในศูนย์บริหารองค์การกีฬา และส่วนต่อขยายใน
ระยะที่ ๒ 

๔ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ขอหารือการปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราช 
บัญญัตกิารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอหารือร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่าง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติภายใต้การก ากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย จ านวน 

๓ ฉบับ เพ่ือควบรวมกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล 

แม่ปะ และต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย

การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคใต้) 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตาม

กฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง  

การห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และการห้ามน าเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจาก 
หรือมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. .... 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขสัญญาการบริหารและด าเนินกิจการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย

ขั้นต้น ฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประเทศไทย และ

ส านักงานต ารวจแห่งสมาพันธรัฐสวิส ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือในกิจการต ารวจ 
(Memorandum of Understanding between The Royal Thai Police of the Kingdom of Thailand and The 
Federal Office of Police of the Swiss Confederation on Combating Transnational Crime and Developing 
Police Cooperation) 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบท่าทีของฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย - เมียนมา 
เพ่ือพิจารณาประเด็นเกีย่วกับแม่น้ าที่เป็นเขตแดนระหว่างไทย - เมียนมาตลอดแนว ครั้งที่ ๓ และการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมไทย - เมียนมาเกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่น้ าสาย - แม่น้ ารวก ครั้งที่ ๒ 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการขยายเวลา และการจัดท าความตกลงระหว่างคณะกรรมาธิการก ากับ
ดูแลทางนิวเคลียร์ แห่งสหรัฐอเมริกากับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการโอนเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการเจรจาระบบสิทธิ
พิเศษทางการค้าระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (Global System of Trade Preferences among Developing Countries 
- GSTP) 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการ

บริหารทุนหมุนเวียน 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการร่วมส าหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม

พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕ 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแถลงการณ์ร่วมการประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ของรัฐมนตรีสาธารณสุข เรื่อง 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในภูมิภาค 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าร่างข้อตกลงว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจ าเรือระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ หมู่เกาะเคย์แมน ยิบรอลตาร์ บังกลาเทศ เมียนมา ฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา โดมินิกา จีน อินเดีย หมู่เกาะมาร์แซลล์ มอลตา แอนติกาและบาร์บูดา อิตาลี  
ลักเซมเบิร์ก ฮัชไมต์จอร์แดน ฮอนดูรัส และนอร์เวย์ รวม ๒๐ ประเทศ 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอแก้ไขกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ตามเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
โลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม - วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าเพ่ือให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น 
๒. ก าหนดข้อยกเว้นพระราชบัญญัตินี้ ไม่มีผลใช้บังคับกับการรับขนไปรษณียภัณฑ์ การรับขนทางอากาศที่กระท าหรือ

ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐตามภาระหน้าที่ซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า และการรับขนทางอากาศในราชการทหาร ทั้งนี้ จะได้ 
รับการยกเว้นต่อเมื่อเป็นการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาเพ่ือการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับ 
การขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ ค.ศ. ๑๙๙๙ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศ โดยท าเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้เก็บรักษาอนุสัญญาตามที่
ก าหนดในอนุสัญญาแล้ว 

๓. ก าหนดความรับผิดของผู้ขนส่งที่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าในกรณีที่อากาศยานเกิดอุบัติเหตุท าให้คนโดยสารถึงแก่ความตาย
หรือได้รับบาดเจ็บ และหลักการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณีท่ีมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบินล่าช้า 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เมื่อร่างพระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย ท าให้ประเทศไทยสามารถยื่นขอภาคยานุวัติสารเพ่ือเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาเพ่ือการรวบรวมหลักเกณฑ์บางประการเก่ียวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ ค.ศ. ๑๙๙๙ (อนุสัญญามอนตริออล 
ค.ศ. ๑๙๙๙) และร่างพระราชบัญญัตินี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนโดยสารและผู้ส่งสินค้า (ผู้ตราส่งและผู้รับตราส่ง) ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ 
ขนส่งทางอากาศ และผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ประโยชน์ส าหรับคนโดยสาร  
 คนโดยสารจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่คนโดยสารถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ขนส่ง รวมถึงความเสียหายในกรณีที่การขนส่งล่าช้า ผู้ขนส่งต้องรับผิด
อย่างเคร่งครัด โดยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่เกินวงเงินตามท่ีกฎหมายก าหนด  

๒. ประโยชน์ส าหรับผู้ส่งของหรือผู้ส่งสินค้า 
ผู้ส่งของหรือผู้ส่งสินค้ามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขนส่ง ในกรณีที่ของหรือสินค้าถูกท าลาย สูญหาย หรือเสียหาย 

หรือการขนส่งล่าช้า ภายในวงเงินที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ท าให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากค่าภาระในการ
ท าประกันส าหรับสินค้าทั่วไปจะลดลง และการใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงใบตรา
ส่งทางอากาศอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารการรับขนอ่ืนก็ก่อให้เกิดก าไรในภาพรวมของการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งยังเป็นการเอ้ือประโยชน์
ด้านการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศในด้านอ่ืน ๆ เช่น การติดตามสินค้า และสนับสนุนการใช้ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 

๓. ประโยชน์ส าหรับผู้ขนส่งทางอากาศ 
ผู้ขนส่งทางอากาศจะได้รับประโยชน์จากการจ ากัดความรับผิด และมีผลให้ต้นทุนในการท าประกันภัยการขนส่งทางอากาศ

ลดลง และหากมีการเรียกร้องค่าเสียหายก็อาจใช้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการแทนกระบวนการทางศาล ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินคดี และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยในภาพรวม 

 

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 ๕ มกราคม - วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขบทนิยามให้ชัดเจนและครอบคลุมอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑.๑ เพ่ิมความหมายค าว่า “สถาบันการเงิน” เพ่ือให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สามารถค้ า

ประกันการให้สินเชื่อของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non - bank) ซึ่งให้สินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ 
๑.๒ เพ่ิมความหมายค าว่า “สินเชื่อ” เพ่ือขยายขอบเขตการค้ าประกันให้ครอบคลุมถึงการค้ าประกันธุรกรรมที่ลักษณะ

คล้ายการให้สินเชื่อ รวมถึงธุรกรรมแฟ็กเตอริง ธุรกรรมการให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลีสซิ่ง และธุรกรรมอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายการให้
สินเชื่อตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

๒. แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกรรมการ ดังนี้ 
๒.๑ ให้มกีรรมการ บสย. ไม่เกิน ๑๑ คน โดยไม่รวมกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง  
๒.๒ วาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี 
๒.๓ ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืน ๆ ที่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
๓. ให้ บสย. เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเมื่อได้ช าระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินตามภาระการค้ าประกันสินเชื่อ 

ภายหลังจากท่ีมีค าพิพากษาแล้ว 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

โดยที่ในปัจจุบันบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ มีอ านาจกระท าได้เพียงการค้ าประกันการให้สินเชื่อโดยสถาบันการเงิน จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
อ านาจหน้าที่ในการด าเนินกิจการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้ครอบคลุมถึงการค้ าประกันธุรกรรมแฟ็กเตอริง 
ธุรกรรมให้เช่าชื้อธุรกรรมการให้เช่าแบบลิสซิ่งและธุรกรรมอ่ืนที่ลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด และแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกรรมการในคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมทั้งเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และอ านาจของบรรษัทฯ ในการสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้สถาบันการเงิน 
มีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น อันส่งผลดีต่อการด าเนินกิจการของภารธุระอุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม และเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 

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 ๕ มกราคม - วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่
อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ดังนี้ 
๑.๑ สามารถรับโอนสินเชื่อจากผู้ประกอบธุรกิจที่ให้สินเชื่อ โดยการรับจ านองอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าซื้อ หรือให้เช่า

แบบลิซซิ่ง 
๑.๒ สามารถรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาการบริหารจัดการเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ 
๑.๓ ออกหลักทรัพย์หรือแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย

ว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน แล้วแต่กรณ ี
๒. แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

โดยที่ปัจจุบันการประกอบธุรกิจด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น และมีการพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกรรม
ทางการเงินในลักษณะต่าง ๆ การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นการลดข้อจ ากัด
และเพ่ิมช่องทางให้ บตท. สามารถประกอบธุรกิจและด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ได้มากขึ้น และช่วยเหลือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ดียิ่งขึ้น 

 

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 ๕ มกราคม - วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  

         เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษส าหรับนายจ้างทีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ดังนี้ 

๑. ก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ในกรณีความผิดเกี่ยวกับการเรียก
เงินประกัน การให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุด การจัดให้มีเวลาพักระหว่างวัน การจ้างและก าหนดเวลาใ นการ
ท างานของลูกจ้างหญิง หญิงมีครรภ์ และลูกจ้างเด็ก การจ่ายค่าล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุด การก าหนดให้มีวันหยุด การเลิกจ้าง 
การให้ลูกจ้างไปท างานในถ่ินอื่น การหักค่าจ้างการท างานล่วงเวลา การจ่ายค่าจ้างต่ ากว่ากฎหมายก าหนด รวมถึงการจ่ายค่าชดเชย 

๒. ก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ในกรณีความผิดเกี่ยวกับการให้ลูกจ้าง
ท างาน แบก หาม ลาก จูง ทูน เกินน้ าหนักที่ก าหนด ให้ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ท างานระหว่าง เวลา ๒๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. หรือให้งาน 
ที่ไม่เหมาะสม ให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ท างานตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. หรือให้ท างานในวันหยุด 

๓. ก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ในกรณีให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา หรือ
ท างานในวันหยุดที่อาจเป็นอันตรายหรือความปลอดภัยของลูกจ้าง 

๔. ก าหนดโทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อลูกจ้าง ๑ คน หรือจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือทั้งปรับทั้งจ า ในกรณี
จ้างเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี เป็นลูกจ้าง 

๕. ก าหนดโทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อลูกจ้าง ๑ คน หรือจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือทั้งปรับทั้งจ า ในกรณี
ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ท างานตามประเภทของงานและสถานที่ที่กฎหมายห้าม หากการให้งานนั้นเป็นเหตุให้ลูกจ้าง
ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อลูกจ้าง 
๑ คน หรือจ าคุกไม่เกิน๔ ปี หรือท้ังปรับทั้งจ า 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เกี่ยวกับบทก าหนดโทษในความผิดต่อแรงงานเด็ก  
โดยการเพ่ิมอัตราโทษในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานตามประเภทของงานตามมาตรา ๔๙ หรือ 
ให้ท างานในสถานที่ต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ และกรณีที่นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้างในงานทั่วไปตามมาตรา ๔๔ 
หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องตามค าแถลงนโยบายของรัฐบาล ข้อ ๓.๒ นโยบายป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชน สังคม และประเทศ เพราะเป็นการยกระดับมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง 
มิให้นายจ้างกระท าความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก ช่วยขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอันเป็นนโยบายที่ส าคัญและเร่งด่วน
ของรัฐบาล และท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในการให้ความส าคัญและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้ง 
จะส่งผลทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 

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 ๕ มกราคม - วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติ
ตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขบทนิยามเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย 
๒. ให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่รวบรวมและน าส่งข้อมูลที่ต้องรายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
๓. ก าหนดหน้าที่และอ านาจของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติการตามความตกลงฯ ดังนี้ 

(๑) การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  
(๒) การเปิดเผยข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยหรือรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

แลกเปลี่ยนตามความตกลงฯ ให้หน่วยงานของรัฐที่ร้องขอเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  
(๓) การสั่งให้กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือพนักงานของผู้มีหน้าที่รายงานหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับผู้มีหน้าที่รายงานมารายงาน ให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ เพ่ือการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้   

๔. กรณีผู้มีหน้าที่รายงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจสั่งให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับ 
การกระท าที่ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากผู้มีหน้าที่รายงานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจมีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง 

๕. ผู้ที่น าข้อมูลที่รัฐบาลของ ๒ ประเทศได้แลกเปลี่ยนตามความตกลงแล้วไปเผยแพร่ ต้องได้รับโทษในทางอาญาตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เนื่องจากประเทศไทยได้ท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติการตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการด าเนินการตาม FATCA เมื่อวันที่  
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีที่จะต้องด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น 
การก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาดังกล่าวเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลง รวมทั้งก าหนดหน้าที่ 
และอ านาจของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว และก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศในระยะยาว 

 

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 

 
 

 


