
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม - วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๓ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

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

๒ การใหค้ าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิ จารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๓๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

๓ ค าแปล 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาค าแปลแก่หน่วยงาน

ภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๓)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ รา่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับการบริจาคให้แก่ กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม) 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลหนองบ่มกล้วย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

และต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลหนองกะขะ ต าบลหนองหงส์ ต าบลมาบโป่ง 

อ าเภอพานทอง และต าบลมาบไผ่ ต าบลบ้านบึง ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... 
๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ ากิ่วลม เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก

เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก 

เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยนกเค้า เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าวังปลาหมอ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแร้ง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ ากิ่วคอหมา เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... 
๑๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. .... 
๒๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้งานที่มีการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ไม่ถือเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
๒๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะ 

เจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระ

การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๓ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กรมชลประทาน ขอหารือปัญหาการเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้มีค าสั่ง

อนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมและเบิกเงินค่าใช้จ่ายจากทางราชการ 
๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบ 

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

๓ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ขอหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าสระบุรี 
๔ กรมศุลกากร ขอหารือกรณีอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์การเรียกเก็บค่าอากรปกป้องและค่าอากรตอบโต้การทุ่มตลาด

ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๒ สัตต แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕ กรมศุลกากร ขอหารือกรณีอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์การเรียกเก็บค่าอากรปกป้องของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์
ตามมาตรา ๑๑๒ สัตต แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร  
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา ๓๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๗ ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า หารือการประชุมเตรียมการสรรหากรรมการการแข่งขันทางการค้า 
๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย 
๙ กรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิ 

ชุมชนและสิทธิในการพัฒนา กรณีกล่าวอ้างว่า ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๙ และที่ ๔/๒๕๕๙ เกี่ยวกับ
การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยการผังเมืองและการควบคุมอาคารในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และส าหรับการประกอบกิจการบางประเภทละเมิดสิทธิมนุษยชน) 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด าเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน รวม ๒ ฉบับ 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม ๔ ฉบับ 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าเลนเขาแหลมทาบ ป่าเขาออก ป่าเขาท้อง

โหนด และป่าเขาชัยสน ป่าเลนคลองขนอม ป่าคลองธง ป่าคลองเหลง ป่าชัยคราม และป่าวัดประดู่ และหมู่เกาะต่าง ๆ ในท้องที่
ต าบลท้องเนียน ต าบลควนทอง ต าบลขนอม อ าเภอขนอม ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และต าบลตลิ่งงาม 
อ าเภอเกาะสมุย ต าบลดอนสัก ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยาน
แห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้) 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทรัพย์สินอ่ืนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา  

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา พ.ศ. .... 

 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์

การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่

ต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ และต าบลจ าป่าหวาย ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นกรณีที่มีความจ าเป็น
โดยเร่งด่วน 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า 
ที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่
ต าบลงิ้วงาม ต าบลน้ าริด ต าบลผาจุก ต าบลท่าเสา ต าบลบ้านด่าน ต าบลคุ้งตะเภา ต าบลป่าเซ่า ต าบลท่าอิฐ ต าบลหาดกรวด 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ต าบลฝายหลวง ต าบลชัยจุมพล ต าบลทุ่งยั้ง ต าบลด่านแม่ค ามัน อ าเภอลับแล ต าบลวังแดง ต าบลข่อยสูง 
ต าบลบ้านแก่ง ต าบลน้ าอ่าง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน ต าบลท่าสัก ต าบลนายาง ต าบลไร่อ้อย ต าบลคอรุม ต าบลนาอิน 
ต าบลบ้านหม้อ ต าบลท่ามะเฟือง ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลดงคู่ อ าเภอศรีสัชนาลัย ต าบลนครเดิฐ 
ต าบลน้ าขุม ต าบลศรีนคร ต าบลคลองมะพลับ อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และต าบลตลุกเทียม ต าบลดงประค า ต าบลศรีภิ
รมน์ ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๘ 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตาสัตว์ปีกระหว่างจีน 
- สหภาพยุโรป (DS492) 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบท่าทีของฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักเขตแดนร่วมระหว่าง
ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๕ 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตรี 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
บริการของอาเซียน และการลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ 
ของอาเซียน 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา บางส่วน เพ่ือก่อสร้าง
โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง บางส่วนเพ่ือก่อสร้าง
โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแถลงข่าวร่วมส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูง ไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 
๔ 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส านักงานธนานุเคราะห์ 
๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแนวทางแก้ไขปัญหามะพร้าว 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอรับเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามในร่างความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) 

ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป (โครงการส่งเสริมศักยภาพเพ่ือสนับสนุนศูนย์ประสานงานอาเซียนเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติและกลไกการรับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน) 

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน 
 



 

 

รายชื่อค าแปลที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๓ 



 
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 

ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม - วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้มีการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันภัยได้ 
๒. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
๓. ก าหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
๔. ก าหนดเหตุและขั้นตอนในการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต 
๕. ผู้ถูกสั่งพักใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน และให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 

โดยค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สิ้นสุด 
๖. แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษส าหรับตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

ก าหนด 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกัน 
ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในธุรกิจประกันภัยมากขึ้น และก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การก ากับดูแลตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตใหม่ รวมทั้งบทก าหนดโทษในเรื่องต่าง ๆ ที่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกัน 
ชีวิตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงบุคคลภายนอกที่ท าการฉ้อโกงผู้เอาประกันภัยและประชาชน เพ่ือให้มีการควบคุมและก ากับดูแล 
การประกอบการธุรกิจประกันภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัตินี้จึงเป็น
ประโยชน์ต่อระบบธุรกิจประกันภัยของประเทศและเป็นการคุ้มครองประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

 

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 ๑๒ กรกฎาคม - วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้มีการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันภัย 
๒. ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น 
๓. ก าหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 
๔. แก้ไขคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
๕. ก าหนดเหตุและขั้นตอนในการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย 
๖. ผู้ถูกสั่งพักใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน และให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 

โดยค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สิ้นสุด 
๗. แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษส าหรับผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยที่ฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และ
นายหน้าประกันวินาศภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในธุรกิจประกันภัยมากขึ้น และก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก ากับดูแลผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยใหม่ รวมทั้งบทก าหนดโทษในเรื่องต่าง ๆ  
ที่ผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงบุคคลภายนอกที่ท าการฉ้อโกง 
ผู้เอาประกันภัยและประชาชน เพ่ือให้มีการควบคุมและก ากับดูแลการประกอบการธุรกิจประกันภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบัน การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัตินี้จึงเป็นประโยชน์ต่อระบบธุรกิจประกันภัยของประเทศและเป็นการคุ้มครองประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
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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 ๑๒ กรกฎาคม - วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ 
๒. ก าหนดมาตรการการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถส่งหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า ส่งเอกสาร 

หรือพยานหลักฐาน หรือตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับได ้หากผู้นั้นยินยอม และให้มีอ านาจด าเนินคดอีาญาได้ 
๓. ก าหนดมาตรการคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับ ดังนี้ 

๓.๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าผู้เสียหายออกจากสถานที่ และจัดหาที่พักชั่วคราวให้ หากผู้เสียหายต้องการ 
๓.๒ ใหก้รมการจัดหางานด าเนินการตามหน้าที่ หากผู้เสียหายประสงค์ที่จะท างาน 
๓.๓ แจ้งสิทธิการเรียกค่าสินไหมทดแทน และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายทราบในทันที 

๔. ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามา ออกไป หรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิด
ฐานแจ้งความเท็จ ปลอมหรือใช้หนังสือเดินทางปลอม 

๕. ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พร้อมก าหนดเงื่อนไขการใช้เงินกองทุน 
๖. ก าหนดให้ผู้กระท าความผิดในการใช้แรงงานบังคับมีความผิดทางอาญาด้วย โดยต้องระวางโทษเป็น ๒ เท่าของอัตราโทษความผิด

อาญานั้น 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดลักษณะการกระท าที่เป็นการใช้แรงงานบังคับและก าหนดโทษส าหรับการกระท าดังกล่าวไว้ ก าหนด 
ให้มีมาตรการในการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ และการคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับให้สอดคล้องกับ 
หลักสิทธิมนุษยชน และเป็นการยกระดับการคุ้มครองคนท างานในทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามพิธีสาร ปี ค.ศ. ๒๐๑๔  
ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ และเมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผล 
ใช้บังคับแล้วจะเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับ การคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยและเพ่ือขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ 
อันเนื่องมาจากการใช้แรงงานบังคับและน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน ตลอดจนจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ 
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