
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม - วันพุธที่ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๘ 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 ๑๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ือยกเลิกมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๑) 
๖ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดยกระดับการก ากับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล) 

๑๑ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองห้วยใหญ่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๘ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชือ่ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเพิกถอนค าสั่งทางปกครองอันเกิดจากกระบวนการ

สอบแข่งขันที่ด าเนินการโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนอันเป็นสาระส าคัญที่ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการ
สอบแข่งขัน 

๒ ส านักนายกรัฐมนตรี ขอหารืออ านาจสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขนุนนท์ 
- มีนบรุี (สุวินทวงศ์) 

๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง 

ว่าด้วยที่ดินที่ได้รับการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรค

ศิลปะ พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี

บ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 

๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้อง

ขออนุญาตและก าหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่าง

กระทรวงยตุิธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยความ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างกระทรวง

คมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการสลากการกุศล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม - วันพธุที่ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. โครงการที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นโครงการลงทุนของรัฐเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ เช่น ถนน 
ทางหลวง รถไฟ รถไฟฟ้า การโทรคมนาคม การสื่อสาร เป็นต้น 

๒. ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการส าหรับโครงการร่วมทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕ พันล้านบาทขึ้นไป และโครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่า  
๕ พันล้านบาท  

๓. ก าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาโครงการร่วมลงทุนที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วย และกรณีเกิดปัญหาหรืออุปสรรค 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดท าหรือด าเนินโครงการ 

๔. ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานจัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนที่สอดคล้องกับแผนแม่บท 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของประเทศ 

๕. ให้มคีณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พร้อมทั้งก าหนดหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ 
๖. ก าหนดขั้นตอนการเสนอโครงการที่จะให้มีการร่วมลงทุน และระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการร่วมทุน 
๗. ก าหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน 
๘. เมื่อมีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลโครงการร่วมทุน 
๙. ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการด าเนินการ หากมกีารแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนและการท าสัญญาใหม่ 

๑๐. ก าหนดมาตรการรองรับหากเกิดปัญหาในการด าเนินการร่วมทุนที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชน หรือเศรษฐกิจ และสังคม 
๑๑. ให้มีกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของโครงการร่วมทุน เช่น การจ้างที่ปรึกษา 

การพัฒนาฐานข้อมูลหรือองคค์วามรู้ เป็นต้น 
๑๒. ก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

คัดเลือกฝ่าฝืนข้อห้ามในการเป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาในโครงการร่วมลงทุนที่ตนเป็นกรรมการคัดเลือก 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท าให้มีนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอน 
ในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล อันจะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จากโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะดังกล่าวที่จัดท าข้ึน 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ขอ้มูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศพัท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
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 าวนัพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม - วันพธุที่ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดให้ใช้ขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเกณฑ์ในการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดระเบียบการจอดรถ  

๒. อ านาจในการจัดระเบียบการจอดรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องไม่กระทบถึงอ านาจของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยหน่วยงานต้องหารือตกลงกันและออกเป็นประกาศให้ชัดเจน 

๓. ก าหนดหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบการจอดรถ 
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมแทน แต่ต้องมีมาตรการประกันรายได้ และป้องกันการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมที่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 
๕. ก าหนดใหเ้งินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าดูแลรักษารถ และค่าปรับเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. ปรับปรุงโทษปรับกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และเสีย

ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีจนถึงวันช าระครบถ้วน หากไม่ช าระค่าปรับพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิยึดหน่วงรถได้จนกว่าจะได้รับช าระ
ค่าธรรมเนียม 

 
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ท าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนจอดรถ
ในที่ห้ามจอด และก่อให้เกิดรายได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน าไปพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกลู                 ต าแหน่ง  รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคญัของหน่วยงาน 
ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม - วันพธุที่ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. วิสาหกิจเพ่ือสังคม หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับ
การผลิต จ าหน่ายสินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลัก 

๒. กลุ่มกิจการเพ่ือสังคม หมายถึง บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับ
การผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลัก 

๓. ก าหนดลักษณะกิจการที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
๔. การจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม มี ๒ ประเภท คือ 

  ๔.๑ ประเภทไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
  ๔.๒ ประเภทประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 

๕. ให้จัดตั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยให้มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและอยู่ในก ากับของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการ
เพ่ือสังคม 

๖. ให้จดัตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
๗. ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน เพ่ือก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารกองทุน 
๘. ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม เช่น ความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุน สิทธิประโยชน์ด้านภาษี สิทธิ

ประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอ่ืน พร้อมทั้งก าหนดวิธีการขอรับสิทธิ
ดังกล่าว 

๙. ให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีหน้าที่ติดตามและก ากับดูแล รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผลกิจการของวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม ตลอดจนการเพิกถอนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

๑๐. ให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมจัดให้มีการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพือ่สังคมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบกิจการจากภาคเอกชนซึ่งมี

เป้าหมายหลักของกิจการเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเข้ามาประกอบกิจการวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคมเพ่ิมมากขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวมีความพร้อมในการแข่งขัน
ทางการคา้ทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ  โดยการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยการจด
ทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิประโยชน์ และจัดตั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือให้ความช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมและ 
กลุ่มกิจการเพ่ือสังคม ซึ่งจะท าให้เกิดการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ส่งผลให้ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขและ
พัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและเพ่ิมอัตราการจ้างงานซึ่งสอดรับกับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล  

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคญัของหน่วยงาน 
ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม - วันพธุที่ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. กฎหมายนี้ใช้บังคับกับการขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยที่ผู้ขายฝากเป็นบุคคลธรรมดา 
๒. สัญญาขายฝากต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยระบุในสารบัญส าหรับจดทะเบียนให้ชัดเจนว่าเป็น

การขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือเป็นการขายฝากท่ีอยู่อาศัย 
๓. จ านวนสินไถ่เมื่อค านวณรวมกับดอกเบี้ยแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
๔. ก าหนดเวลาไถ่ไม่ต่ ากว่า ๑ ปี หรือไม่เกิน ๑๐ ปี หากเวลาต่ ากว่า ๑ ปี ใหน้ับเป็น ๑ ปี หรือหากเกิน ๑๐ ปี ให้นับเป็น ๑๐ ป ีหากมี

การขยายเวลา เมื่อนับรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๐ ปี  
๕. กรณีที่จ านวนสินไถ่ที่ก าหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝาก ให้ลดสินไถ่ในส่วนที่สูงกว่าลงตามอัตราส่วนของระยะเวลาไถ่จริง และให้สิทธิ 

ผู้ซื้อฝากเรียกค่าเสียโอกาสตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาขายฝากได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อปีของจ านวนราคาที่ขายฝากค านวณ 
ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนครบก าหนดเวลาไถ่เดิม 

๖. สิทธิและหน้าที่ของผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝาก 
๖.๑ ผู้ขายฝากมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย และเอาประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นจนถึงวันที่หมดสิทธิการไถ่ โดยไม่เสียค่าตอบแทน

และดอกผล 
๖.๒ กรณีที่ผู้ขายฝากให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากอยู่ก่อนวันท าสัญญา การขายฝากจะไม่กระทบสิทธิ

ของผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น 
๖.๓ ผู้ซื้อฝากต้องแจ้งจ านวนสินไถ่เป็นหนังสือให้ผู้ขายฝากทราบก่อนก าหนดเวลาไถ่ ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน แต่ไม่เกิน  

๖ เดือน พร้อมแนบส าเนาสัญญาขายฝากด้วย  
๖.๔ ให้ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากเป็นสถานที่วางทรัพย์ได ้

๗. หากผู้ขายฝากไม่ไถ่ทรัพย์สินภายในเวลาที่ก าหนด ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินให้ผู้ซื้อฝากตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานั้น 
ส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ได้เป็นส่วนควบของทรัพย์ให้เป็นสิทธิของผู้ขายฝาก โดยต้องเก็บหรือขนย้ายออกภายใน ๖ เดือน  
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
ที่ใช้การขายฝากที่ดินเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ขายฝากจ านวนมากมีอ านาจต่อรองน้อยกว่าผู้ซื้อฝาก 
ด้วยเหตุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน จึงอาจถูกเอารัดเอาเปรียบ ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบผู้ซื้อฝากที่เป็นนายทุนจนเป็นเหตุให้ 
ผู้ขายฝากต้องสูญเสียที่ดินท ากินหรือที่อยู่อาศัยของตน ร่างพระราชบัญญั ตินี้จึงก าหนดมาตรการควบคุมการท าสัญญาขายฝากที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยไว้เป็นการเฉพาะ โดยได้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากให้ชัดเจน มีการให้ความช่วยเหลือ 
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา การอ านวยความสะดวกและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ขายฝากในขั้นตอน 
การวางทรัพย์ รวมทั้งการก าหนดให้ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากนี้เป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เพ่ือให้ 
ผู้ที่ได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างเสริม 
ความเป็นธรรมขึ้นในสังคม 

 

รายชื่อผู้ทีส่ามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ช่ือสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกลู                 ต าแหน่ง  รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายชื่อผู้ประสานงาน ผลงาน/กจิกรรมส าคัญ 
ช่ือสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท ์  ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม - วันพธุที่ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ต้องประกอบด้วยข้อมูลแนวเขตที่จะเวนคืน การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่จะเวนคืน 
และหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง  

๒. ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นหรือเงินค่าทดแทน และระยะเวลาในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
๓. ก าหนดราคาเบื้องต้นส าหรับที่ดินที่เวนคืน โดยให้ค านึงถึงราคาซื้อขายและราคาประเมินทีด่ินตามที่ก าหนดไว้ 
๔. ก าหนดเงื่อนไข/วิธีการเจรจาตกลงซื้อขายและการเวนคืน รวมถึงการเยียวยาหรือคุ้มครองสิทธิของเจ้าของที่ดิน 
๕. ก าหนดเงินค่าทดแทนให้ครอบคลุมและเป็นธรรม เพ่ือคุ้มครองสิทธิของเจ้าของที่ดินหรือผู้ใช้ประโยชน์อ่ืนที่ได้รับผลกระทบ

จากการเวนคืน 
๖. ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ก่อนการเสนอร่างพระราชบัญญัติเวนคืน โดยรัฐมนตรีและ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากการเวนคืน 
๘. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท กรณีไม่มีการใช้ประโยชน์จาก

อสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๙. เจ้าหน้าที่สามารถซ้ือขายทีด่ินหรืออสังหาริมทรัพย์จากเจ้าของได้โดยสมัครใจ (แทนการเวนคืน)  

๑๐. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืน 
๑๑. ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้กระท าได้เท่าที่
จ าเป็น และหากการเวนคืนดังกล่าวท าให้เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนไม่มีที่ดินเหลืออยู่หรือมีเหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือ
ประกอบการท ามาหาเลี้ยงชีพได้ สามารถด าเนินการเวนคืนที่ดินเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปชดเชยที่ดินของเจ้าของที่ดินดั งกล่าวได้ และหากรัฐ 
ได้เวนคืนที่ดินไปแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเจ้าของเดิมหรือทายาทสามารถเรียกคืนที่ดินดังกล่าวได้    

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
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 าวนัพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม - วันพธุที่ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. นิยามค าว่า “โรงงาน” ใหม่ โดยโรงงาน ให้หมายถึงการใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่ ๕๐ แรงม้าหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือใช้คนงาน
ตั้งแต ่๕๐ คนขึ้นไป 

๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจออกกฎกระทรวงลดค่าธรรมเนียม และก าหนดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันได้ 
โดยค านึงถึงประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงาน 

๓. แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายโรงงาน โดยการขยายโรงงานบางประเภทให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต เช่น 
ขยายโรงงานเพื่อให้มีการบ าบัดมลพิษ หรือเพ่ือให้มีมาตรการป้องกันหรือลดเหตุร าคาญ เป็นต้น 

๔. แก้ไขหลักเกณฑ์เก่ียวกับการแจ้งเพ่ิมจ านวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและเครื่องจักรอ่ืน  
๕. การประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิมสามารถกระท าได้ โดยให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน 

การด าเนินการ  
๖. แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ ระยะเวลาในการแจ้งเลิกประกอบกิจการ การหยุดด าเนินงาน และ

การประกอบกิจการ 
๗. แก้ไขบทก าหนดโทษส าหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานและผู้ตรวจสอบเอกชนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

ก าหนดให้สอดคล้องกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ได้มีการแก้ไขนี้ 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขหลักการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหม่โดยมุ่งเน้น
การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานขนาดใหญ่ เพ่ือลดภาระของผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก ปรับปรุงระยะเวลาและขั้นตอนการ
พิจารณาอนุญาตและการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจน และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัตินี้ จึงเป็นไปเพ่ือลดภาระผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก ส่งเสริมให้มี
การลงทุนในประเทศมากข้ึน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและเพ่ิมอัตราการจ้างงานอันสอดรับกับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และแนวนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
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 าวนัพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม - วันพธุที่ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. กฎหมายนี้ไม่ใช้บังคับกับประมงเพ่ือการยังชีพ ประมงน้ าจืด ประมงเพ่ือนันทนาการ และการท าประมงตามขนาดเรือ หรือจ านวน

แรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนด  
๒. ให้มีการคุ้มครองแรงงานในงานประมงตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน 
๓. มาตรการคุม้ครองแรงงานที่ก าหนดในกฎหมายนี้ ได้แก่ 

๓.๑ สัญญาจ้างต้องก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานประมงและสภาพการท างานทั้งบนเรือและ 
บนท่าเทียบเรือ 

๓.๒ ศาลแรงงานมีเขตอ านาจในการพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเรือกับแรงงานประมง 
หรือทายาท และเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ 

๓.๓ แรงงานต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงว่ามีความพร้อมด้านสุขภาพในการท างานบนเรือประมง รวมทั้งสุขภาพด้านการ 
ได้ยินและด้านสายตาด้วย 

๓.๔ ก าหนดสิทธิและวิธีด าเนินการในการขอเดินทางกลับสถานที่ที่เจ้าของเรือรับแรงงานประมงเข้าท างานหรือสถานที่ 
ทีต่กลงกันไว้ในสัญญาจ้าง พร้อมเงือ่นไขการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

๓.๕ เจ้าของเรือต้องจัดให้แรงงานประมงได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานก าหนด 

๓.๖ เรือประมงที่มีดาดฟ้าและมีขนาดตั้งแต่ ๓๐๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่พักอาศัยบนเรือ (เว้นแต่เป็นเรือประมง
ที่มีอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ) 

๓.๗ เรือประมงที่มีขนาด ระยะเวลา และระยะทางในการท าการประมงตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายนี้ก าหนด ต้องมีใบรับรอง
ผ่านการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และสภาพการท างาน 

๓.๘ ก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงที่ร้องเรียนว่าเจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ โดยห้ามเจ้าของเรือ 
บอกเลิกสัญญาจ้างหรือกระท าการใดเป็นเหตุให้แรงงานประมงไม่สามารถทนท างานต่อไปได้ 

๔. ก าหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงานตามกฎหมายนี้  
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองแรงงานประมงและป้องกันการบังคับใช้แรงงาน

ในงานประมง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้จัดท าขึ้น ซึ่งการใช้บังคับกฎหมายฉบับนี้จะส่งผลดี
ต่อความมั่นคงทางด้านแรงงาน สังคม และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถอนุวัติการให้
เป็นไปตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการท างานในภาคการประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ เมื่อได้ให้สัตยาบัน
อนุสัญญาฉบับดังกล่าวแล้ว 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท ์  ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 


