
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม - วันพุธที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๘ 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 ๒๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรค

การเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
๗ ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
๑๘ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
๑๙ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. .... 
๒๐ ร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... 
๒๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๒ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
๒๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน

ในท้องทีจ่ังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... 
๒๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 
๒๖ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือ

ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ) 
๒๗ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง

รวมจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๒๘ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชือ่ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ขอความอนุเคราะห์ให้ตีความกฎหมาย 
๒ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 
๓ ส านักงานบริหารโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของกองทัพเรือ ขอความเห็นทางกฎหมายกรณีรูปแบบการให้

เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก (ท่าอากาศยาน 
อู่ตะเภา) 

๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ด าเนินการศึกษาและยกร่างกฎหมายเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการบังคับ 
ทางปกครอง 

๕ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นมติของที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๖ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน (ร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ....) 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับ

มาพิจารณาก่อนรับหลักการ) 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ) 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ือส่งเสริมการผลิต

อากาศยานและส่วนประกอบส าคัญของอากาศยาน รวมถึงการซ่อมบ ารุงอากาศยาน) 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการศึกษา) 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพังงา พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้  

บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิง พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม การช าระค่าธรรมเนียม และการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิง พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า

และแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. .... 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและ

การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็น

วัตถุดิบในทุกท้องทีท่ั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ และมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เพ่ือขอเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน ๙ ป่า เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความยากจนอย่างยั่งยืนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้  
เสมือนเป็นรถประจ า 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการส่งเสริมการช าระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ และการน าส่ง 
ข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใ ต้ 
และญี่ปุ่น 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยในองค์กร Asian Forest Cooperation 
Organization (AFoCO) 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง
กระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านพลังงานไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม - วันพธุที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดให้บุคคลสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลได้  
๒. ให้มีกลไกควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการที่เก่ียวข้องกับระบบการพสิูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล   
๓. เพ่ิมความรับผิดกรณีการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลโดยไมไ่ดร้ับใบอนุญาต 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ก าหนดกลไกการควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจบริการ 
เกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมให้ระบบมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย รวมทั้งก าหนดบทสันนิษฐาน 
ความถูกต้องของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ทั้งนี้ เพ่ือจูงใจให้ประชาชนและหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น อันจะมีผลเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระทั้งแก่ประชาชน ภาคธุรกิจ 
และหน่วยงานของรัฐ  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศทางด้านดิจิทัลและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ขอ้มูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศพัท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกลุ   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลขอ้มูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม - วันพธุที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ยกเลิกลักษณะต้องห้ามของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กรณีเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุด 
ว่าเป็นผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ ี 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการยกเลิกบทบัญญัติซึ่งเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
เป็นผู้นวดของผู้พ้นโทษให้สามารถประกอบอาชีพนวดภายหลังจากพ้นโทษได้ทันที และเนื่องจากอาชีพนวดเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ต้นทุน 
ในการประกอบการสูง สามารถฝึกฝนได้ในระยะเวลาสั้น และสามารถสร้างรายได้โดยง่าย ประกอบกับภาครัฐได้ให้การส่งเสริมและฝึกอบรม
อาชีพนวดให้แก่ผู้ต้องขังในระหว่างช่วงเวลาที่อยู่ในการควบคุม ดังนั้น การแก้ไขกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถประกอบอาชีพ 
นวดภายหลังจากพ้นโทษได้ทันทีจะเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างอาชีพและป้องกันมิให้บุคคลกลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก รวมทั้งสอดคล้อง 
กับมาตรการคืนคนดีสู่สังคมของรัฐบาลด้วย 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกลู                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๒๙ 
รายชือ่ผู้ประสานงาน 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 ๑๓ ธันวาคม - วันพธุที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ทรัพย์อิงสิทธิ คือ สิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถโอนและตราเป็นประกันการช าระหนี้โดยการจ านองได้ 
๒. ให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทีป่ระสงค์จะก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์

ห้องชุด โดยทรัพย์อิงสิทธิมีก าหนดเวลาได้ไม่เกิน ๓๐ ปี   
๓. ทรัพย์อิงสิทธิจะแบ่งแยกมิได้ หากเป็นที่ดินจะแบ่งเป็นหลายแปลงหรือรวมกับที่ดินแปลงอื่นไม่ได้ 
๔. เมื่อจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิแล้ว เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะก่อตั้งทรัพยสิทธิใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ได้ เว้นแต่ได้รับ 

ความยินยอม ทัง้นี้ การก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิจะไม่กระทบสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ 
๕. การยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิต้องไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกทีเ่สียคา่ตอบแทนอย่างสุจริตในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์นั้น 
๖. ผู้ครอบครองทรัพย์อิงสิทธิมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดในทรัพย์อิงสิทธิเสมือนเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และสามารถโอน

ทรัพย์อิงสิทธิให้บุคคลอื่น หรือใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้ได ้
๗. ผู้ครอบครองทรัพย์อิงสิทธิสามารถสร้าง ดัดแปลง หรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างได้ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาสิ่งปลูกสร้างนั้นต้องตกเป็น

ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เว้นแตม่ีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่ เพ่ิมทางเลือกให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ โดยการให้เจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์สามารถก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยสามารถโอนให้แก่กัน 
และตราไว้เป็นหลักประกันการช าระหนี้ เพ่ือท าให้สิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อจ ากัดการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์และพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ อันจะส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากร
ของประเทศอย่างคุ้มค่าและช่วยผลักดันให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๒๙ 
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 ๑๓ ธันวาคม - วันพธุที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยาง  
๒. แก้ไขการได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การปฏิบัติหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่ง รวมทั้งการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. เพ่ิมบทบัญญัติเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ รองประธาน หรือกรรมการในการประชุม ที่บุคคลดังกล่าวมีส่วนได้เสีย 

ในเรื่องที่พิจารณา 
 

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 
การแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยางเพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยและให้มีผู้แทนส่วนราชการอ่ืนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับยางเป็นกรรมการ จะท าให้การวางนโยบาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมและควบคุมยางของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับกลไกทางเศรษฐกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาค
เกษตรกรรม ภาคธุรกิจ และประเทศ  รวมทั้งการปรับปรุงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มาจากสมาชิกองค์กรภาคเกษตรกรและ 
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับยางพาราให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้มีผู้แทนภาคเกษตรกรรมและภาคธุรกิจสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย 
และความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมยางผ่านสถาบันการเกษตรและสมาคมของภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๒๙ 
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 าวนัพฤหัสบดทีี่ ๑๓ ธันวาคม - วันพธุที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งอาจก าหนดแตกต่างกันได ้
ตามประเภท ชนิด และลักษณะของยา หรือหมวดยาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือขนาดและกิจการของผู้ประกอบการ   

๒. การพิจารณาอนุญาตยา ให้มีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ท าหน้าทีป่ระเมินและวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งประเภทและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอ 

๓. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยยาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับยา  

๔. ในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยา ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร หรือกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

๕. ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยามีอายุ ๕ ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญ 

๖. ก าหนดหลักเกณฑ์การต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนยา 
๗. ก าหนดโทษปรับส าหรับผู้ศึกษาวิจัยยาที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
๘. ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ก าหนดกระบวนการพิจารณาอนุญาตยาเพ่ือให้การพิจารณาอนุญาตยาเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น และการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการศึกษาวิจัยยาตามร่างพระราชบัญญัตินี้จะท าให้บุคคล สิ่งแวดล้อม และสาธารณชนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ การให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันได้ตามขนาดและกิจการของผู้ประกอบการได้จะเป็น 
การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กให้สามารถด าเนินกิจการเก่ียวกับยาได้ 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๒๙ 
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 ๑๓ ธันวาคม - วันพธุที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดหลักเกณฑก์ารใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
๒. ยกเลิกการห้ามขายหรือก่อภาระติดพันใด ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต

ปฏิรูปที่ดินใช้บังคับ 
๓. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้แก่ ส.ป.ก. และคู่สัญญา

ของ ส.ป.ก. 
๔. ห้ามแบ่งหรือโอนที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้บุคคลอ่ืน ยกเว้นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม 
๕. ก าหนดการจ่ายค่าชดเชยในการพัฒนาที่ดิน ค่าซื้อ หรือเช่าซื้อที่ดินให้ผู้เข้าท าประโยชน์ หรือผู้ได้รับการจัดที่ดินที่ไม่ประสงค์

ใช้ที่ดินอีกต่อไป หรือประสงค์จะโอนที่ดินคืน ส.ป.ก. 
๖. ห้ามผู้ใดบุกรุก ครอบครอง หรือปลูกสร้างอาคารในเขตปฏิรูปที่ดิน เว้นแต่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. 
๗. ก าหนดโทษส าหรับผู้บุกรุก ครอบครอง ปลูกสร้างอาคาร หรือฝ่าฝืนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้ขัดขวาง 

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้บุคคลซึ่งไม่ประสงค์ที่จะเข้าท าประโยชน์หรือใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไปหรือประสงค์จะโอน 
ที่ดินคืนแก่ ส.ป.ก. สามารถได้รับค่าชดเชยการลงทุนในการพัฒนาที่ดินหรือค่าซื้อหรือเช่าซื้อที่ดินได้ และได้ก าหนดมาตรการในการแก้ไข 
ปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือน าที่ดินดังกล่าวไปจัดสรรให้กับเกษตรกรรายอื่น 
ผู้ซึ่งไม่มีที่ดินของตนเองหรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพต่อไป 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๒๙ 
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 ๑๓ ธันวาคม - วันพธุที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ และหน่วยงานรับผิดชอบการส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว 
๒. องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวอาจขอจดทะเบียนเป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และ

สามารถขอรับการช่วยเหลือด้านการเงิน ทรัพยากร วิชาการ และด้านอ่ืน ๆ ในงานส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวในชุมชนได ้
๓. ให้ผู้พบเห็นหรือทราบการกระท าความรุนแรงในครอบครัวแจ้งข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

การคุ้มครองสวัสดิภาพ  
๔. ก าหนดขั้นตอนและวิธีการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
๕. ก าหนดให้การกระท าความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นความผิดทางอาญา และยอมความได้ เมื่อผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว 

ได้ปฏิบัติตามค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพโดยครบถ้วนแล้ว 
๖. ห้ามพิมพ์โฆษณาหรือเผยแพร่ภาพ เรื่องราว หรือข้อมูลใด ๆ ทีจ่ะท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

และก าหนดโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้วจะมีการน ามาตรการทางสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว  
การคุ้มครองป้องกัน และการเยียวยาบ าบัดพ้ืนฟู มาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัว โดยแยกออกมาต่างหากจากการใช้
มาตรการทางอาญา น าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ
หลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในครอบครัว อันจะท าให้การใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในครอบครัวลดลง และผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟู ซึ่งท้ายที่สุดในภาพรวมแล้วจะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติด้วยสถาบันครอบครัว 
เป็นรากฐานของสังคม 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
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สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม - วันพธุที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. กฎหมายนี้ใช้บังคับกับนายจ้าง ลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ หน่วยบริการ และประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ 
๒. ให้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค โดยการแจ้งหรือการรายงานให้ถือเป็นความลับ เว้นแต่ 

มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
๓. ให้มีคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการต้องมีบุคคล

จากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประจ าจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ให้มผีู้แทนของท้องถิ่นด้วย 
๔. คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ด าเนินงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อม 
๕. ให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม และมาตรฐานการให้บริการของ

หน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
๖. หนว่ยบริการที่จะให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมต้องขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรค 
๗. ก าหนดการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๗.๑ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้าง รวมทั้งแรงงานนอกระบบ 
๗.๒ ให้หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง หรือแรงงานนอกระบบ หรือการเฝ้าระวังสุขภาพ

ของประชาชน จัดท ารายงานต่อกรมควบคุมโรคและคณะกรรมการควบคุมโรคฯ 
๗.๓ นายจ้างหรือผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาลมีหน้าที่แจ้งข้อมูลกรณีที่พบลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ หรือประชาชนที่ได้รับ

หรืออาจได้รับมลพิษ 
๘. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ เพ่ือท าหน้าทีส่อบสวนโรค เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัตินี้บัญญัติขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศ โดยก าหนดมาตรฐานทางด้านการ

สาธารณสุขที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับระบบการตรวจ
สุขภาพที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดไว้แล้วอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่ซ้ าซ้อนและไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งมีกลไกการแจ้งข้อมูล
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและโรคท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ เพ่ือลดจ านวน
ประชาชนที่เป็นโรคทีเ่กิดจากการประกอบอาชีพหรือโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม อันจะท าให้ประชาชนในประเทศมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้น 
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ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
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