
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน - วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงาน เพ่ือให้
การจัดท ากฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทัน
ต่อสถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระนอง พ.ศ. .... 
๓ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตการขาย

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร

สัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งสันนิษฐานว่าผลิต น าเข้า ส่งออก น าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือขาย 

พ.ศ. .... 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ขอความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่ไป

ช่วยปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเป็นการชั่วคราว 
๒ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ขอความเห็นการเพ่ิมศักยภาพในการให้กู้ของธนาคารพัฒนาเอเชียโดยการปรับโครงสร้าง

กองทุนพัฒนาเอเชีย 
๓ กระทรวงยุติธรรม หารือการให้ความช่วยเหลือประชาชนก่อนการพิจารณาอนุมัติ 
๔ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจ าประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์และหารือเกี่ยวกับแนวทาง 

การบังคับใช้กฎหมายในการนับโทษ หรือหักวันต้องขังออกจากโทษของผู้ต้องขัง กรณีมีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศ
อ่ืน ๆ 

๕ นายพุฒิโชติ ศรีกรณียกิจ ขอสอบถามข้อสงสัย 
๖ กระทรวงการต่างประเทศ ขอรับความเห็นต่อข้อเสนอปรับโครงสร้างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
๗ ส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการซื้อขาย

สินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอหารือการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๙ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับผู้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนจาก

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา ๕๙/๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอหารือการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับอ านาจคณะกรรมการบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ในการก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าครองชีพและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

๑๑ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หารือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสถานะของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง 
มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุน
หมุนเวียน ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... (การจัดท ามาตรฐาน

ทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บ

ภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม) 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

เกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  

เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๔ สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ าโขงที่บึงกาฬ เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือด้านระบบดาวเทียมส ารวจโลก ธีออส ๒ (THEOS-2) และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสก าหนดเงื่อนไขในการที่จะปฏิบัติตามความตกลงฯ 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย

ขั้นต้น ฤดูการผลิต ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) เกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กรณีน าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) มาใช้เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของยานพาหนะที่ใช้สัญจรในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอถอนร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องหมายและวิธีการแสดงเครื่องหมายบ่งชี้ข้อมูลส าหรับรถ 
ที่จดทะเบียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี และด าเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ วรรคสอง 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค าสั่ง (เรื่อง สิทธิชุมชนและสิทธิในทรัพย์สิน กรณีได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๘๑  
สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี) 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอทบทวนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรู
ผักผลไม้เพ่ือส่งออก 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน - วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ก าหนดให้การติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากผู้เอาไปโดยมิชอบตามร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการด าเนินการทางแพ่ง 
๒. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สิน เป็นผู้ติดตามทรัพย์สินคืนจากผู้เอาทรัพย์สินนั้นไปโดยมิชอบ หากไม่มี

หน่วยงานรับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ติดตามทรัพย์สิน
นั้นคืน 

๓. ก าหนดให้ผู้เอาทรัพย์สินของรัฐไปโดยมิชอบต้องรับผิดทางแพ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้มาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน 
๔. ผู้รู้เห็นเป็นใจหรือช่วยเหลือผู้อื่นในการเอาทรัพย์สินของรัฐโดยมิชอบ ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับบุคคลดังกล่าวด้วย  
๕. ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้กระท าผิด หรือรู้เห็นเป็นใจหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระท าผิดต้องร่วมรับผิด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ 

มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าดังกล่าว 
๖. กฎหมายนี้ใช้บังคับในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐเอาทรัพย์สินของรัฐไปโดยทุจริตด้วย 
๗. ก าหนดวิธีการติดตามเอาทรัพย์สินของรัฐคืนตามประเภทของทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน เงิน ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพย์สิน 

ทางปัญญา เป็นต้น 
๘. ก าหนดใหก้ารติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบไม่มีอายุความ 
๙. ก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

๑๐. ก าหนดมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยค า หรือผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล หรือผู้มอบพยานหลักฐานที่ส าคัญในการไต่สวน
ข้อเท็จจริงหรือด าเนินคด ี

๑๑. วางระเบียบในการไต่สวนข้อเท็จจริง ขั้นตอนและวิธีการในการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน 
๑๒. ก าหนดเงื่อนไขการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
๑๓. ก าหนดโทษส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

การติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบที่ต้องอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับและมาตรการทางกฎหมาย  
ที่แตกต่างกันตามหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานของรัฐหลายองค์กรที่รับผิดชอบ ซึ่งท าให้การติดตามเอาทรัพย์สินของรัฐคืนไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและ 
ต้องให้ความร่วมมือกับต่างประเทศในการติดตามเอาทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าทุจริตคืนอีกด้วย สมควรก าหนดมาตรการ ติดตาม
ทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบเพ่ิมเติมขึ้นทั้งระบบ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในการปกป้อง
คุ้มครองทรัพย์สินของรัฐอีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตจ านงอย่างเด่นชัดของรัฐบาลไทยต่อประชาคมโลกถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง  
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังเพื่อความม่ันคงและภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ 
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