
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๑ 

 

สรุปรายงาน 
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) 

---------------------------- 
ส่วนที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา                                                                                                    (97 ฉบับ) 
๑. พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. พระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่๓๘)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ ๖๓) 
๔. พระรำชบัญญัติจัดต้ังศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ก.ศป.) 
๕. พระรำชบัญญัติกองอำสำรักษำดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖. พระรำชบัญญัติกำรกลับไปใช้สิทธิในบ ำเหน็จบ ำนำญตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๔๙๔  
     พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗. พระรำชบัญญัติกำรรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘. พระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้ ำหนักของรถที่ใช้ในกำรประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล) 
๙. พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงนิยำมกำรขนส่งส่วนบุคคล) 
๑๐. พระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๑. พระรำชบัญญัติเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ เพ่ือสร้ำงทำงพิเศษสำยเชื่อมระหว่ำงถนนวงแหวนอุตสำหกรรมกับทำงพิเศษ    

สำยบำงพลี-สุขสวัสด์ิ ในท้องที่อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๒. พระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติกำรตำมควำมตกลงว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่ง

ข้ำมพรมแดนภำยในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขงตอนบน) 
๑๓. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (มำตรกำรปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษีเงินได้    

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) 
๑๔. พระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๕. พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๖.    พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเว้นภำษีประจ ำปีของหน่วยงำนภำครัฐ) 
๑๗. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๘. พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๙. พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (กำรส่งใบสั่งทำงไปรษณีย์) 
๒๐. พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญำณจรำจร และข้อสันนิษฐำนกำรขับรถขณะเมำสุรำ) 
๒๑. พระรำชบัญญัติงำช้ำง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (จัดต้ังกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ) 
๒๓. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๔. พระรำชบัญญัติควำมลับทำงกำรค้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๕. พระรำชบัญญัติยกเลิกพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนรำษฏ์ พุทธศักรำช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๖. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค้ ำประกัน) 
๒๗. พระรำชบัญญัติรำชบัณฑิตย์สภำ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๘. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยำม “เจ้ำพนักงำน”) 
๒๙. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ควำมผิดเก่ียวกับเพศ) 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๒ 

 
 

 

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา                                                                                                    (97 ฉบับ) 
๓๐. พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๑. พระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่แต่งต้ังตำมประกำศและค ำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ   

บำงฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๒. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๓. พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๔. พระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักเกณฑ์กำรน ำของเข้ำเพ่ือกำรผ่ำนแดนหรือถ่ำยล ำออก          

นอกรำชอำณำจักร) 
๓๕. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๖. พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. .... 
๓๗. พระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๘. พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๙. พระรำชบัญญัติก ำหนดวิทยฐำนะผู้ส ำเร็จวิชำกำรทหำร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๐. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง  

ของมนุษย์) 
๔๑. พระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๒. พระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๓. พระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๔. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชก ำหนดนิติบุคคลเฉพำะกิจเพ่ือกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๕. พระรำชบัญญัติวิชำชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๖. พระรำชบัญญัติมำตรำชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๗. พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๘. พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๙. พระรำชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูลกำรบริหำรสิทธิ) 
๕๐. พระรำชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กำรท ำซ้ ำในโรงภำพยนตร์) 
๕๑. พระรำชบัญญัติกำรรับขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๒. พระรำชบัญญัติกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๓. พระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๔. พระรำชบัญญัติสัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๕. พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๖. พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๗. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๘. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
๕๙. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
๖๐. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 
๖๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
๖๒. พระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 
๖๓. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2558 
๖๔. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 
๖๕. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
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๖๖. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ้าเป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. 2558 
๖๗. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
๖๘. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
๖๙. พระราชบัญญัติจ้านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558   
๗๐. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส้าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 
๗๑. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
๗๒. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
๗๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 
๗๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 
๗๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
๗๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 
๗๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 
๗๘. พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ. 2558 
๗๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558 
๘๐. พระราชบัญญัติกองทุนส้ารองเลี ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
๘๑. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 
๘๒. พระราชบัญญัติเชื อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
๘๓. พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 
๘๔. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 
๘๕. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
๘๖. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
๘๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
๘๘. พระราชบัญญัติเครื่องส้าอาง พ.ศ. 2558 
๘๙. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
๙๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ พ.ศ. 2558 
๙๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
๙๒. พระราชบัญญัติจัดตั งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 
๙๓. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
๙๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างกิจการรถไฟโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ 
       ในท้องที่อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558 
๙๕. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
๙๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 
๙๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2558 
เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                                         (67 ฉบับ) 
๑.  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .... (สปน/มท)  
๒.  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... (กค) 
๓.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จ้าน้า จ้านอง) (กค) 
๔.  ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการรับการให้ พ.ศ. .... (กค)  
๕.  ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ทก) 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๔ 

 
 

 

 

เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                                         (67 ฉบับ) 
๖.  ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (สธ) 
๗.  ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... (ตช)  
๘.  ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตช)  
๙.  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... (รง) 
๑๐.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วิธีการอุทธรณ์ฎีกา) (ศย)  
๑๑.  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบัญญัติป้องกันการกระท้า 

 บางอย่างในการขนส่งสินค้าออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑ พ.ศ. .... (พณ)  
๑๒.  ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กพร)  
๑๓.  ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมป์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... (พส)  
๑๔.  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. .... (ทส)  
๑๕.  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปปง)  
๑๖.  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปปง)  
๑๗.  ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... (สธ) 
๑๘.  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. .... (ศธ) 
๑๙.  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... (ศธ) 
๒๐.  ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีภาษีอากร พ.ศ. .... (กค) 
๒๑.  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... (กค) 
๒๒.  ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... (ยธ) 
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั นการสอบสวนของเจ้าพนักงานต้ารวจ พ.ศ. .... (ตช) 
๒๔.  ร่างพระราชบัญญัติส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค) 
๒๕.  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ก้าหนดให้มีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) (ทก) 
๒๖.  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (กค) 
๒๗.  ร่างพระราชบัญญัติก้าลังส้ารอง พ.ศ. ... (กห) 
๒๘.  ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พณ) 
๒๙.  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั งศาลแขวงและวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (อส) 
๓๐.  ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อส)      
๓๑.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การโอนคดีที่มีผลต่อ  

 การอนุรักษ์หรือการบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภ คเป็นส่วนรวมหรือประโยชน์ 
 สาธารณะอย่างอื่นไปยังศาลแพ่ง) (ศย) 

๓๒.  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... (ทก)      
๓๓.  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... (วธ) 
๓๔.  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... (ยธ) 
๓๕.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (มาตรา 309) (ยธ) 
๓๖.  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั งศาลอุทธรณ์คดีช้านัญพิเศษ พ.ศ. ... (ศย) 
๓๗.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ศย) 
๓๘.  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ 

 และฎีกา) (ศย) 
 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๕ 

 
 

 

 

เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                                         (67 ฉบับ) 
๓๙.  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ 

 การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย) 
๔๐.  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์  

 การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย) 
๔๑.  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การ  

 อุทธรณ์และฎีกา) (ศย) 
๔๒.  ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพ่ิมเติม 

 หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย) 
๔๓.  ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย) 
๔๔.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ศย) 
๔๕.  ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (วาระการด้ารง 

 ต้าแหน่งผู้พิพากษาสมทบ) (ศย) 
๔๖.  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ทก) 
๔๗.  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ... (พน) 
๔๘.  ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (วท) 
๔๙.  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการ 

 ศาลยุติธรรม) (ศย) 
๕๐.  ร่างพระราชบัญญัติต้ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ต้ารวจกองประจ้าการ) (ตช) 
๕๑.  ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... (สธ) 
๕๒.  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. ... (พณ) 
๕๓.  ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มท)    
๕๔.  ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และกิจกำร  

  โทรคมนำคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กท) 
๕๕.  ร่ำงพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พน) 
๕๖.  ร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พน) 
๕๗.  ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (ทก) 
๕๘.  ร่ำงพระรำชบัญญัติโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตช) 
๕๙.  ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. . ... (ในส่วนที่เก่ียวกับกำรใช้ 

 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตำมตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วครำวหลักเกณฑ์กำรบังคับคดีผู้ประกันและกำรอุทธรณ์ค ำสั่งศำลที่ไม่  
 อนุญำตให้ปล่อยชั่วครำว) (ศย) 

๖๐.  ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (ทก) 
๖๑.  ร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (ทก) 
๖๒.  ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกำรอุทธรณ์ฎีกำ) (ศย) 
๖๓.  ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... (สปน) 
๖๔.  ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (กค) 
๖๕.  ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (มท) 
๖๖.  ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยธ) 
๖๗.  ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (กำรบังคับปรับโทษ กำรรอกำรก ำหนดโทษ

และรอกำรลงโทษและแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้) (ศย) 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๖ 

 
 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา                                                                         (28 ฉบับ) 
๑. ร่างพระราชบัญญัติการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี (สคก)  
๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... (สคก)  
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับ        

การรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) (สคก)  
๔. ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... (กษ) 
๕. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (พิธีสารแมดริด) (พณ)  
๖. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ขยายขอบเขตระยะเวลา การคุ้มครอง) (พณ)  
๗. ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มท)  
๘.   ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... (ตช) 
๙. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... (ทส) 
๑๐.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดี) (ยธ)  
๑๑.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดี 
      ตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง) (ยธ)  
๑๒.  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... (ยธ)  
๑๓.  ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยธ) 
๑๔.  ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ทส) 
๑๕.  ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ... (คค) 
๑๖.  ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (มท)  
๑๗.  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ้าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ. .... (กษ)  
๑๘.  ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สคก) 
๑๙.  ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สธ) 
๒๐.  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... (ยธ)        
๒๑.  ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... (กค)       
๒๒.  ร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต (กค) 
๒๓.  ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... (ยธ) 
๒๔.  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ... (อก) 
๒๕.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. ... (กต) 
๒๖.  ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ้าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ยธ) 
๒๗.  ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่..) พ.ศ. (กท) 
๒๘.  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ศธ) 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงาน                                                                                        (4 ฉบับ) 
๑.  ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตผลิตและด้าเนินการ    

 หน่วยซ่อมอากาศยาน) (คค) 
๒.  ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พณ) 
๓.  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รง) 
๔.  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รง) 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๗ 

 
 

 

 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
  11.2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมาย จัดอบรม 
กฎหมายมหาชนบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส้านั กงานศาลปกครอง วิทยาลัยการต้ารวจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้านวน 13  
หลักสูตร ผู้เข้าร่วม 698 คน  

หลักสูตร จ านวน (คน) 
1. หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย 1 
2. หลักสูตรกฎหมายปกครองส้าหรับผู้บริหารระดับสูง (2 คน)  2 
3. หลักสูตรผู้ก้ากับการ 1 
4. หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  69 
5. หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 50 
6. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น 50 
7. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง 55 
8. กฎหมายปกครองและการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ 200 
9. หลักสูตรนักบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ 360 องศา 94 
10. หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) - 
11. หลักสูตรฝึกอบรมผู้น้าทีมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลในกระบวนทัศน์ใหม่ 80 
12. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่  94 
13. การท้าค้าสั่งทางปกครองภายใต้บริบทของกฎหมายว่าด้วยการอ้านวยความสะดวกฯ 2  

รวม 698 
 
 ๑๑.๓ ในระยะต่อไป  จะจัด ต้ังองค์กรปฏิ รูปกระบวนการยุ ติธรรมที่ ป ราศจาก 
การแทรกแซงของรัฐ 
  น้าเสนอสรุปรายงานการขับเคล่ือนและเร่งรัดการด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
ครั งท่ี 6 (วันท่ี 12 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2558) ต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม “การจัดตั งองค์กร
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลข้อ 11.3 เป็นเรื่องท่ีจะต้อง
อาศัยความร่วมมือในการด้าเนินการร่วมกับองค์กรของฝ่ายตุลาการ (ศาลยุติ ธรรมและอัยการสูงสุด) 
จึงเห็นสมควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปพิจารณาแนวทางการด้าเนินการ 
ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงยุติธรรมรับไปหารือร่วมกันเพื่อพิจารณา
ด้าเนินการในเรื่องดังกล่าวและรายงานให้ทราบต่อไป”  

 หนังสือส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนท่ีสุด 
ท่ี ยธ 02008.4/1415 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบและมอบให้
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๘ 

 
 

 

 

ผู้อ้านวยการส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ แจ้งผู้เกี่ยวข้องด้าเนินการตามเสนอ (ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ด้าเนินการในส่วนกระทรวงยุติธรรม) ดังนี  

 1. กระทรวงยุติธรรม ควรด้าเนินการศึกษาและจัดท้าแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอ
ในการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันอย่างเป็นรูปธรรมในกรอบหรือมุมมองของ
กระทรวงยุติธรรมซึ่งรับผิดชอบโดยส้านักงาน ป.ป.ท. 

 2. กระทรวงยุติธรรม ควรจัดการปฏิรูปกฎหมายกระบวนการยุติธรรมในบริบทของ
กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะการปรับปรุงแนวทางบริหารองค์กรก่อนชั นศาลให้เหมาะสม ในกรอบของส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 3. กระทรวงยุติธรรม ควรร่วมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือผู้เกี่ยวข้องกับปัญหา
การค้ามนุษย์ กรณีแรงงานประมง และกรณีการอพยพย้ายถิ่นผิดปกติ ในกรอบของกระทรวงยุติธรรม เช่น  
ในกรอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ และส้านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงส้านักงาน ปปง. 

 4. กระทรวงยุติธรรม ควรเร่งรัดหรือร่วมด้าเนินการในการจัดตั งองค์กรปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลข้อ 11.3 ประกอบกับยังไม่มีผล
การด้าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมแต่ประการใด 
 ๑๑.๔ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ฯ และมีระบบ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  ๑๑.๔.๑ สนับสนุนการอ านวยความยุติธรรม การตรวจพิสูจน์และจัดการข้อมูล
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 251 ครั ง ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุน     
การด้าเนินคดี 201 เรื่อง ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อคืนสิทธิสัญชาติให้กับประชาชนโดยการเพิ่ม ช่ือใน
ทะเบียนราษฎร์อ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย 1,477 ราย รายงานการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อคืนสิทธิ
สัญชาติให้กับประชาชนโดยการเพิ่มช่ือในทะเบียนราษฎร์อ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย แล้วเสร็จ 741 ราย            
ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อให้เข้าถึงการตรวจพิสูจน์สัญชาติของรัฐ    
อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๕๙ ราย บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยรังสิต     
ตรวจร่างกายประชาชนรอบเหมืองแร่ทองค้า อ้าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๗๙๘ ราย รับแจ้งบุคคลสูญหายเพื่อ
ด้าเนินการตรวจพิ สูจน์ทางนิ ติวิทยาศาสตร์ 37 ราย ตรวจสารพันธุกรรม (ชาวมอแกน) อ้าเภอคุระบุรี          
จังหวัดพังงา 36 ราย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดท้า MOU ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย                  
ด้านการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อสนับสนุนงานทะเบียนราษฎร์ 1 ครั ง กรมการปกครองจัดส่งรายช่ือ
บุคคลเพื่อขอรับการตรวจสารพันธุกรรม 567 ราย สามารถสร้างความเป็นธรรมและความเช่ือมั่นให้กับ
ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของภาครัฐ 
  ๑๑.๔.๒ น าเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท าผิดในระบบงานคุมประพฤติ 
เพื่อให้ผู้กระท้าผิดสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมอย่างปกติสุขและเป็นการลดความแออัดของเรือนจ้า 
ผู้กระท้าผิดในระบบงานคุมประพฤติติดเครื่องมือ 2,935 ราย ถอดเครื่องมือออกแล้ว 2,315 ราย 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๙ 

 
 

 

 

 ๑๑.๕ การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย 
  ๑๑.๕.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 
   ๑๑.๕.๑.๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด
จากประชาชน 21,156 เรื่อง ยุติ 8,235 เรื่อง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 12,921 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงาน
ภายนอก 375 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายใน 1,042 เรื่อง ด้าเนินการเอง 5,484 เรื่อง เรื่องอื่นๆ 311 เรื่อง 
และอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงาน 5,709 เรื่อง ท้าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเข้าถึง
การให้บริการจากภาครัฐ 
   ๑๑.๕.๑.๒ ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพร่วมมือกับส้านักงานต้ารวจแห่งชาติให้พนักงานสอบสวนท่ัวประเทศแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และจัดท้าบันทึกแจ้งสิทธิ ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนคดีอาญาเบื องต้นให้แก่ผู้เสียหาย
หรือทายาทเพื่อน้าไปยื่นค้าขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติได้แจ้งให้กองบังคับการ
ต้ารวจภูธรจังหวัดและสถานีต้ารวจภูธรและนครบาล ด้าเนินการตามแนวทางรับค้าขอเงินเยียวยาตาม พ.ร.บ. 
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ้าเลยในคดีอาญา จ้านวน 6,865 ราย เป็นเงิน 
375.116 ล้านบาท ประชาชนยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม 3,591 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ 
160.103 ล้านบาท และให้ค้าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน 23,803 ราย ท้าให้ประชาชนได้รับ      
การช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและมีความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นการป้องกัน
มิให้กระท้าผิดกฎหมาย 
   11.5.1.3 จัดตั ง “คลินิกให้ค้าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น” เพื่อบริการ
ให้ค้าปรึกษาปัญหาด้านพฤติกรรมเด็ก ปัญหาครอบครัวและปัญหาทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง จ้านวน 95 แห่ง          
ผู้ขอรับบริการ จ้านวน 913 ราย แบ่งเป็นขอรับบริการด้วยตนเองท่ีคลินิก จ้านวน 795 ราย และขอรับบริการ 
ทางโทรศัพท์ จ้านวน 118 ราย 
  ๑๑.๕.๒ การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก จัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) 
ระดับต ำบล จ ำนวน ๓๑๒ แห่ง กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบลน ำร่อง 
จ ำนวน ๗๘๐ คน ประชุมปฏิบัติกำรเพื่อช้ีแจงแนวทำงกำรรับและจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ระดับหัวหน้ำ     
ส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงยุติธรรมท้ังส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จ ำนวน ๕๔๕ คน บันทึกข้อตกลงร่วมมือ 
(MOU) ว่ำด้วยกำรขับเคล่ือนนโยบำยกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมเพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคมระหว่ำง
กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และกระทรวงมหำดไทย      
อบรมกำรไกล่เกล่ียและระงับข้อพิพำทในชุมชน จ ำนวน ๑๕๔ คน การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสของประชาชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนน้าร่องท่ัวประเทศ 
312 แห่ง จ้านวน 22,825 เรื่อง ส ำเร็จ จ ำนวน 14,194 เรื่อง ไม่ส้าเร็จ จ้านวน 397 เรื่อง และอยู่
ระหว่างด้าเนินการ จ้านวน 8,234 เรื่อง 
  ๑๑.๕.๓ การคุ้มครองพยาน ยื่นค้าร้อง 252 ราย ตรวจสอบข้อเท็จจริง 18 ราย 
ยกค้าร้อง 68 ราย ด้าเนินการคุ้มครองพยาน 166 ราย สิ นสุดการคุ้มครอง 8 ราย 
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  ๑๑.๕.๔ การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ 
   ๑๑.๕.๔.๑ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การไกล่เกล่ียร่วมกับ
บริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ้ากัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ้ากัด 3,934 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
1,562,654,699.78 ล้านบาท การขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถผลักดันทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
จ้านวน 82,514,922,313 ล้านบาท ซึ่งเป็นการยุติข้อพิพาทในชั นบังคับคดีและเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 
   ๑๑.๕.๔.๒ ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ไกล่เกล่ียชั นบังคับคดี จ้านวน ๑๑๘ คน ให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน 
(กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับหนี นอกระบบ) จ้านวน ๗,703 ราย ฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเครือข่าย จ้านวน ๔๔๒ 
คน ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีประจ้าศูนย์ไกล่เกล่ีย จ้านวน ๑๑๗ คน จัดโครงการดรีมอีสาน (การเข้าถึงความยุติธรรม
อย่างยั่งยืน) จ้านวน 825 คน อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภารกิจด้านการบังคับคดี จ้านวน ๕๙๑ คน 
จัดท้าคู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี ท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม จ้านวน ๗,๗๙๐ เล่ม แผ่นพับ จ้านวน 
๖,๔๐๐ แผ่น เผยแพร่รายงานการวิจัยพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี นอกระบบและการพัฒนา
นโยบายการยุ ติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี นอกระบบ จ้านวน ๑๔๓ เล่ม ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการทีวี            
เพื่อสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี สิน ๑๐ ครั ง ท้าให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและประชาขนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรม 
  ๑๑.๕.๕ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
   ๑๑.๕.๕.๑ การป้องกันการกระท าผิด การจัดท้าวีดิทัศน์ เพื่อป้องกัน
พฤติกรรมและการกระท้าผิดของเด็กและเยาวชนโดยบูรณาการร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน
จัดท้าส่ือการเรียนรู้ส้าหรับผู้ปกครองในหัวข้อบทบาทพ่อแม่กับการเข้าใจวัยรุ่น และการ์ตูนแอนนิเมชันส้าหรับเด็ก
และเยาวชนในหัวข้อการใช้เวลาว่างและข้อกฎหมายท่ีเด็กควรรู้ การใช้ส่ือนิทานส้าหรับเด็กประถมวัยเพื่อแจกจ่าย
ให้กับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ัวประเทศ จ้านวน 54,346 แห่ง สถานศึกษาจัดกิจกรรม          
การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จ้านวน 9,074 แห่ง นักเรียน ป.4 – ป.6 ท่ัวประเทศได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด จ้านวน 3,176,685 คน สถานศึกษาจัดตั งหน่วยลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด  
ต้านภัยยาเสพติด จ้านวน 13,624 แห่ง ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด จ้านวน 664,619 คน       
จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรส้าคัญเพื่อป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเส่ียงนอกสถานศึกษา        
จัดสรรงบประมาณให้ท่ีท้าการปกครองอ้าเภอ จ้านวน 878 อ้าเภอ เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเส่ียงนอก
สถานศึกษาในพื นท่ีมีกิจกรรมกีฬาฟุตซอลและกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์  
   ๑๑.๕.๕.๒ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในเรือนจ า การจัดระเบียบเรือนจ้า/
ทัณฑสถานให้เหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภท 8 แห่ง จัดระบบการจ้าแนกลักษณะผู้ต้องขัง    
ให้เหมาะสมกับเรือนจ้า/ทัณฑสถาน ๑๔๓ แห่ง ผู้ต้องขัง รายส้าคัญท่ีผ่านการจ้าแนกท่ัวประเทศ 7,302 ราย 
ย้ายผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ้าชายไปทัณฑสถานหญิง 3,086 ราย เกล่ียผู้ต้องขังจากเรือนจ้าแออัดมากไปสู่
เรือนจ้าแออัดน้อย 6,849 ราย ด้าเนินการตามมาตรฐานด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัยเรือนจ้า/



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๑๑ 

 
 

 

 

ทัณฑสถาน ๑๓๑ แห่ง จัดการศึกษาขั นพื นฐานสายอาชีพและอุดมศึกษา 73,038 ราย ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ
ตามหลักศาสนา ๓๓๐,๘๘๙ ราย จัดกิจกรรมชุมชนบ้าบัด (Care Model) ให้กับผู้ต้องขังท่ีติดยาเสพติด     
เพื่อปรับเปล่ียนความคิด อารมณ์และพฤติกรรม ๘๖ แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม (Care Model) ๘,๑๕๕ 
คน  จัดโปรแกรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ ๓ รุ่น ๑๓๗ แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรมปฐมนิเทศ ๑๒,๓๓๐ 
คน จัดโปรแกรมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (กลุ่มเรือนจ้าความมั่นคงสูง) ๑๓๖ แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรม
สร้างความเข้มแข็งทางใจ ๑,๒๐๐ คน จัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ๕๒ แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรม
แก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ๓,๑๒๐ คน บริหารโทษ พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 22,275 ราย พัฒนาเรือนจ้า 
ความมั่นคงต้่าให้รองรับผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยคัดเลือกและย้ายผู้ต้องขังท่ีมีคุณสมบัติ     
ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมราชทัณฑ์ก้าหนดไปยังทัณฑสถานเปิดหรือเรือนจ้าช่ัวคราวที่ตั งอยู่เรือนจ้านั นๆ หรือ
ใกล้เคียงให้เต็มอัตราความจุ ผู้ต้องขังท่ีได้รับการคัดเลือกส้าหรับ การย้าย จ้านวน 2,580 คน  
   ๑๑.๕.๕.๓ การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนงานบ้าบัด
แก้ไขเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม ๑๒ ประการ/ จัดท้าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๑๘ แห่ง และสถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน ๓๔ แห่ง สืบเสาะและจัดท้ารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีอาญา 29,900 ราย
สืบเสาะและจัดท้ารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีครอบครัว 8,890 ราย จัดท้าแนวทางและ      
ยุทธวิธีการลดจ้านวนเด็กและเยำวชนในศูนย์ฝึกฯ แต่งต้ังคณะท ำงำนเพื่อจัดท ำแผนยุทธศำสตร์เพื่อบูรณำกำร
แก้ไขปัญหำสังคมท่ีมีผลกระทบรุนแรงต่อควำมสงบสุขของบ้ำนเมือง 
   ๑๑.๕.๕.๔ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในชุมชน  การคุมประพฤติ      
269,026 ราย แบ่งเป็น (การสืบเสาะและพินิจ 87,479 ราย/การควบคุมและสอดส่อง 181,547 ราย) 
ส้ารวจแหล่งงานในพื นท่ีของส้านักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศท่ีประสงค์รับผู้กระท้าผิดของกรมคุมประพฤติ 
เข้าท้างาน จ้านวน 2,104 แห่ง ส้ารวจความพร้อมและความถนัดของผู้รับบริการและท้าแผนบูรณาการ 
จ้านวน 37,529 ราย การติดตามผู้ผ่านการบ้าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ้านวน 214,913 คน 
และการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ้าบัด จ้านวน 8,590 คน 
   ๑๑.๕.๕.๕ การป้องกันการกระท าผิดซ้ า ช่วยเหลือผู้พ้นโทษไม่ให้กลับไป
กระท้าผิดซ ้าด้วยการสงเคราะห์อาชีพ แหล่งทุนผู้พ้นโทษ จ้านวน ๙๗๖ ราย จ้างงานผู้พ้นโทษ จ้านวน 640 ราย 
การฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาพฤตินิสัยโดยประชุมติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้พ้นโทษ       
การฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จ้านวน ๑๙๘ ราย (ค่ายคืนคนดีสู่สังคม) สร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
ผู้ท่ีอยู่ในการคุมประพฤติโดยบูรณาการร่วมกับกรมการจัดหางานสโมสรโรตารีประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม
ต้นแบบมหกรรมอาชีพ จ้านวน ๓๕๐ ราย ร่วมมหกรรมอาชีพ (Thai Rotary Day) ๒๘๙ ราย ฝึกอบรมวิชาชีพ
ด้านการช่าง จ้านวน 9,360 ราย สนับสนุนการศึกษาต่อระดับประถมและมัธยมศึกษา จ้านวน 906 ราย พัฒนา
และยกระดับทักษะด้านการประกอบอาชีพ จ้านวน 1,172 ราย จัดท้าแนวทางการฝึกวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประชุมจัดท้าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั นส้าหรับเด็กและเยาวชน จ้านวน ๔๐ 
คน ท้าให้ผู้กระท้าผิดใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ไม่หวนกลับไปกระท้าผิดซ ้า 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๑๒ 

 
 

 

 

  ๑๑.๕.๖ การแก้ไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม จ้านวน ๓๔ ฉบับ 
ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ                                                                       (๔ ฉบับ) 
1. ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ป.ป.ท.) 
2. ร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ป.ป.ท.) 
3. ร่าง พ.ร.บ. มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... (สกธ.) 
4. ร่าง พ.ร.บ. ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สกธ.) 
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา                                                                                                                       (10 ฉบับ) 
1. ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... (กคส.) 

2. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค้า
พิพากษาหรือค้าสั่ง) (กบค.) 

3. ร่าง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รท.) 
4. ร่าง พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รท. ร่วมกับ สกธ.) 
5. ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งเสริมการบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... (สนว. ร่วมกับ สกม.) 
6. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)    พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) (สกม.) 
7. ร่าง พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. .... (คป.) 
8. ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักการฟ้ืนฟูกิจการส้าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) (กบค.) 
9. ร่าง พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กพน.) 
10. ร่าง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ้าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กคส.) 
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหวา่งการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                              (1 ฉบับ)  

1. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (มาตรา ๓๐๙ จัตวา) (ก้าหนดหลักเกณฑ์
ในการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดที่ซื อจากการขายทอดตลาด) (กบค.) 

ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว                                                                    (6 ฉบับ) 
1. ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปปง.) 
2. ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปปง.) 
3. ร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... (กคส.) 
4. พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สกธ.) 
5. พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘   กบค. 
6. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ปปง.) 
ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรเีพื่อขออนุมัติหลักการ                                                   (3 ฉบับ) 
1. ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (แจ้งขอยุติการเสนอร่างฯ) (ป.ป.ส.) 
2. ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. .... (กคส.) 
3. ร่าง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ้าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เก่ียวกับการแจ้งสิทธิ

ผู้เสียหายในคดีอาญา) (กคส.) 
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง                                                                         (10 ฉบับ)   
1. ร่าง พ.ร.บ. ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... (สกม.) 
2. ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลสารพันธุกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... (สนว. ร่วมกับ สกม.) 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๑๓ 

 
 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง                                                                         (10 ฉบับ)   
3. ร่าง พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี ยเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศูนย์ลูกหนี  สป.ยธ.) 
4. ร่าง พ.ร.บ. การบริหารแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท้าผิด พ.ศ. ....  
5. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
6. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีการปล่อยชั่วคราวบุคคล     

ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและกรณีการสอบปากค้าผู้เสียหายและสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน๑๘ ปี) (สกม.) 
7. ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗ การแฝงตัว) (กสพ.) 
8. ร่าง พ.ร.บ. โนตารี พ.ศ. .... (สกธ.) 
9. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติโทษ) (สกธ.) 
10.  ร่าง พ.ร.บ. ทนายความ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับโนตารี) (สกธ.) 
 
 11.5.6.1 ล าดับเร่งด่วนกฎหมายที่มีปัญหา 
   คณะกรรมการขับเคล่ือนและเร่งรัดการด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล      
ครั งท่ี 8 (วันท่ี 12 กันยายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558) กขร. ได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบและมีข้อส่ัง
การเพิ่มเติม 1) ให้จัดล้าดับเร่งด่วนกฎหมายท่ีมีปัญหา และ 2) จัดท้ารายการ (List) กฎหมาย/พระราชบัญญัติท่ีมี
ปัญหาความขัดแย้งท่ีส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อหาข้อยุติ
กับทุกหน่วยงานโดยเร็ว กระทรวงยุติธรรมด้าเนินการแล้ว ดังนี  
   บัญ ชีร่างกฎหมายท่ีอยู่ ระหว่างการตรวจพิจารณาของส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จ้านวน 70 ฉบับ (ร่างกฎหมายของ ครม. ชุดปัจจุบัน 60 ฉบับ ร่างกฎหมายของ 
ครม. ชุดก่อนหน้า 10 ฉบับ) 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                              (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคญั 

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญั ติ    
การประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. ... (กษ) 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง 

๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย  
(ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ในรูปแบบ
แรงงำนประมงและกำรท ำประมงผิดกฎหมำย  
(IUU Fishing) (คค) 

ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์     
ในรูปแบบแรงงำนประมงและกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ( IUU 
Fishing) 

๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มท) 

ปรับปรุงโครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรกำรเช่ำที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมปรับปรุงระยะเวลำกำรเช่ำนำและอัตรำค่ำเช่ำนำ 

๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ  พ.ศ. ... 
(สคก) 

 

ก ำหนดให้ตรำกฎหมำยว่ำด้วยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรค้ำเสรีภำยใต้
กรอบอำเซียนหรือข้อตกลงภำยใต้กรอบเศรษฐกิจอื่นหรือกำรค้ำบริเวณ
พรมแดนกับประเทศเพ่ือนบ้ำนเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
ในระยะยำว 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๑๔ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                              (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคญั 

๕. ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. .... (ทส) ก ำหนดให้มีกฎหมำยแม่บทส ำหรับกำรใช้กำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรกำรบ ำรุงรักษำกำรฟ้ืนฟูและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำ โดยมี
องค์กรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำท้ังในระดับชำติ ระดับลุ่มน้ ำและ
ระดับผู้ใช้น้ ำ ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรน้ ำที่เป็นธรรมและ
เหมำะสม ก ำหนดมำตรกำรอนุรักษ์กำรพัฒนำตลอดจนกำรควบคุม
และตรวจตรำทรัพยำกรน้ ำสำธำรณะ ก ำหนดควำมรับผิดทำงอำญำ
และทำงแพ่งต่อกรณีที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรน้ ำ 

๖. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พ.ศ. .... 
(กค) 

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำนหลวงให้สอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ปัจจุบัน 

๗. ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ
แห่งชำติ พ.ศ. .... (วท) 

ก ำหนดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันสำรสนเทศทรัพ ยำกรน้ ำ
แห่งชำติ 

๘. ร่ำงพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ...  (ในส่วนที่เก่ียวกับกำรเข้ำเป็นภำคีพิธีสำร
มำดริด) (พณ) 

ก ำหนดให้ผู้ย่ืนค ำขอรับควำมคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำย
บริกำร เครื่องหมำยรับรองและเครื่องหมำยร่วมที่มีสัญชำติ มีภูมิล ำเนำ
หรือมีสถำนประกอบอุตสำหกรรมหรือพำณิชยกรรมในประเทศภำคี
แห่งพิธีสำรมำดริดสำมำรถย่ืนค ำขอจดทะเบียนระหว่ำงประเทศเพียง
ครั้งเดียวเพ่ือขอรับควำมคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำย
บริกำร เครื่องหมำยรับรองและเครื่องหมำยร่วมในประเทศต่ำงๆ ที่เป็น
ภำคีแห่งพิธีสำรมำดริดได้ 

๙. ร่ำงพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ. ... (ในส่วนที่ เก่ียวกับกำรขยำยขอบเขตควำม
คุ้มครองกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้ันตอนและระยะเวลำ
กำรจดทะเบียนกำรปรับปรุงค่ำธรรมเนียม) (พณ) 

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยขยำยขอบเขตกำรให้ควำมคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำ 
และปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้ันตอนและลดระยะเวลำกำร จดทะเบียนให้
ชัดเจนและรวดเร็ว รวมทั้งปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนียมให้มีควำม
เหมำะสมย่ิงข้ึน 

๑๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองกำรด ำเนินงำนของสมำคมประชำชำติ          
แห่ ง เอ เชี ยตะ วันออกเฉียงใต้  พ .ศ . ๒๕๕๑       
พ.ศ. .... (กต) 

เน่ืองจำกรัฐบำลไทยได้ลงนำมควำมตกลงว่ำด้วยเอกสิทธ์ิและควำม      
คุ้มกันของอำเซียน เมื่อวันที่  ๒๕ ตุลำคม ๒๕๕๒ ซึ่ งเป็นข้อผูกพัน
เพ่ิมเติมจำกกฎบัตรของสมำคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รัฐบำลไทยได้ให้
ควำมเห็นชอบแล้วโดยก ำหนดรำยละเอียดกำรให้เอกสิทธ์ิและควำมคุ้มกัน
แห่งอำเซียน เลขำธิกำรอำเซียน รองเลขำธิกำรอำเซียนพนักงำนของส ำนัก
เลขำธิกำรอำเซียน ฯลฯ ตลอดจนควำมละเมิดมิได้ในสถำนที่ทรัพย์สิน 
สินทรัพย์ของอำเซียน กำรสื่อสำรในทุกรูปแบบและบรรณสำรของอำเซียน 

๑๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรับขนทำงอำกำศระหว่ำง
ประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คค) 

 

อนุวัติกำรอนุสัญญำมอนตริออลและก ำหนดขอบเขตบำงประกำร คือ 
(๑) กำรรับขนระหว่ำงประเทศทำงอำกำศที่กระท ำและด ำเนินกำรโดย
รัฐบำลโดยตรงเพ่ือควำมประสงค์ที่ไม่ใช่ในเชิงพำณิชย์โดยเป็นเรื่องที่เป็น
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของรัฐในฐำนะเอกรำชและ/หรือ 
(๒) กำรรับขนคนโดยสำรสัมภำระหรือของส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรมหำ
รของไทยในอำกำศยำนที่จดทะเบียนในไทยหรือเช่ำมำโดยรัฐบำลไทยซึ่ง
ระวำงทั้งหมดของอำกำศยำนน้ันได้สงวนไว้โดยหรือสงวนไว้ในนำมของ
หน่วยรำชกำรดังกล่ำวจะไม่อยู่ภำยใต้บังคับของระบบควำมรับผิดตำม
อนุสัญญำมอนตริออล 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๑๕ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                              (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคญั 

๑๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. .... (กค) 

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

๑๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... (ทก) 

ก ำหนดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรท ำงำนเพ่ือผลักดันงำนด้ำนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 

๑๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ ..)       
พ.ศ. ... (ทส) 

(๑) ก ำหนดให้ในกำรจัดให้มีหลักเขตและป้ำยหรือเครื่องหมำยอื่นแสดง
เขตป่ำสงวนแห่งชำติ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและก ำนันหรือ
ผู้ใหญ่บ้ำนในท้องที่ที่เขตป่ำสงวนแห่งชำติน้ันต้ังอยู่ทรำบด้วย 
(๒) ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรควบคุมและรักษำป่ำสงวนแห่งชำติประจ ำ
จังหวัดเพ่ือก ำหนดมำตรกำรที่จ ำเป็นในกำรควบคุม ดูแล และป้องกัน
รักษำป่ำสงวนแห่งชำติ ตลอดจนดูแลกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำและฟ้ืนฟู
สภำพป่ำสงวนแห่งชำติ รวมทั้งด ำเนินกำรสอบสวนและวินิจฉัยค ำร้อง
เกี่ยวกับสิทธิหรือกำรได้ท ำประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  
(๓) ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติเพ่ือเสนอแนะมำตรกำรและแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์ในเขต
ป่ำสงวนแห่งชำติพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติ 
(๔) ก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มี อ ำนำจในกำรยึดหรืออำยัด
บรรดำไม้ของป่ ำอุปกรณ์  เครื่อ งมื อ เครื่องใช้  สัตว์พำหนะ 
ยำนพำหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่บุคคลได้มำหรือได้ใช้ในกำร
กระท ำควำมผิดและก ำหนดวิธีด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินและ  
ของกลำงที่ยึดหรืออำยัดไว้ 
(๕) ก ำหนดอัตรำโทษให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 
(๖) ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำภำคหลวงและค่ำบ ำรุงป่ำให้
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 

๑๕. ร่ำงพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. ....  (แก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องกำรจ่ำยเงินสินบนและเงิน
รำงวัล) (กค) 

แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องกำรจ่ำยเงินสินบนและเงินรำงวัล 

๑๖. ร่ำงประมวลกฎหมำยภำษีสรรพสำมิต (กค) 
 

รวบรวมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต กฎหมำย    
ว่ำด้วยไพ่ กฎหมำยว่ำด้วยสุรำ กฎหมำยว่ำด้วยยำสูบ กฎหมำยว่ำด้วย
พิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรเงินภำษี
สรรพสำมิตและกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรเงินภำษีสุรำไว้ในประมวล
กฎหมำยฉบับเดียวกัน 

๑๗. ร่ำงพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ. .... (กค) 

รวบรวมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต กฎหมำยว่ำ
ด้วยไพ่ กฎหมำยว่ำด้วยสุรำ กฎหมำยว่ำด้วยยำสูบ กฎหมำยว่ำด้วย
พิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรเงินภำษี
สรรพสำมิต และกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรเงินภำษีสุรำ ไว้ในประมวล
กฎหมำยฉบับเดียวกัน 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๑๖ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                              (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคญั 

๑๘. ร่ำงพระรำชบัญญัติล้มละลำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....          
(กำรฟ้ืนฟูกิจกำร) (ยธ) 

แก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนพิจำรณำเกี่ยวกับกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของลูกหน้ีที่
เป็นวิสำหกิ จขนำดกลำงและขนำดย่อมซึ่ งมีทั้ งบุ คคลธรรมดำ           
คณะบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญไม่จดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ        
นิติบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดหรือบริษัท จ ำกัด 

๑๙. ร่ำ งพ ระรำชบัญ ญั ติหลั กทรัพ ย์และตล ำด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค) 

ปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ลดอุปสรรคในกำรเข้ำมำประกอบธุรกิจในตลำดทุน รวมทั้งปรับปรุง
ช่องทำงกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในตลำด
ทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศให้มีควำมชัดเจนและครอบคลุมย่ิงข้ึน 
ตลอดจนรองรับให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลำดทุนรวมตัวกันจัดต้ังองค์กร
ก ำกับดูแลตนเอง 

๒๐. ร่ำ งพ ระรำชบัญ ญั ติหลั กทรัพ ย์และตล ำด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค) 

ปรับปรุงมำตรกำรลงโทษทำงอำญำควบคู่ไปกับมำตรกำรลงโทษ
ทำงแพ่งเพ่ือให้รัฐสำมำรถป้องปรำบผู้กระท ำผิดตำมกฎหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๒๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. .... (กค) 

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำให้สอดคล้องกับกำร
แก้ไขกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

๒๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง           
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค) 

ทบทวนหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติ 

๒๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ....         
(รวมพระรำชบัญญั ติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ . 
๒๕๒๒ และพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ให้เป็นฉบับเดียวกัน) (คค) 

รวมพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เป็นฉบับเดียวกัน 

๒๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศใน
เรื่องทำงอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ยธ) 

แก้ไขเพ่ิมเติมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องอำญำเกี่ยวกับ
กระบวนกำรค้น อำยัดหรือค้นทรัพย์สิน กำรริบทรัพย์สิน กำรรวบรวม
พยำนหลักฐำน รวมทั้งกำรโอนตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพ่ือช่วยเหลือในกำร
ด ำเนินคดีชั้นเจ้ำพนักงำนและชั้นศำล 

๒๕. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำย
อำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรบังคับโทษปรับกำรรอ
กำรก ำหนดโทษและรอกำรลงโทษและแก้ไขเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้) 

ก ำหนดวิธีกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินเพ่ือใช้ค่ำปรับ แก้ไขปรับปรุงอัตรำ
เงินในกำรกักขังแทนค่ำปรับยกเลิกข้อจ ำกัดเกี่ยวกับจ ำนวนค่ำปรับที่
อำจขอท ำงำนบริกำรสังคมหรือท ำงำนสำธำรณประโยชน์แทนค่ำปรับ 

๒๖. ร่ำงพระรำชบัญ ญั ติแก้ ไข เพ่ิ ม เติมประมวล
กฎหมำยอำญำ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (ควำมผิด
เก่ียวกับเพศ) 

แก้ไขนิยำมค ำว่ำ “กระท ำช ำเรำ” ตำมมำตรำ ๒๗๖ และมำตรำ ๒๗๗ 
ก ำหนดควำมผิดฐำน “คุกคำมทำงเพศ” (เพ่ิมมำตรำ ๒๘๕/๓) แก้ไข
ลักษณะควำมผิดเกี่ยวกับสิ่งอันลำมก (แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ ๒๘๗ 
(๑)) และแก้ไขโทษปรับอำญำในลักษณะ ๙ ควำมผิดเก่ียวกับเพศ 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๑๗ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                              (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคญั 

๒๗. ร่ำงพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและ        
วิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่  ..) 
พ.ศ. .... 

แก้ไขบทนิยำมค ำว่ำ “เด็ก” ให้มีอำยุข้ันต่ ำและข้ันสูง เพ่ิมเติม
บทบัญญัติให้อ ำนำจผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจ พนักงำนคุมประพฤติ
หรือนักสังคมสงเครำะห์ที่จะกระท ำกำรนอกเขตศำลได้ ปรับปรุง
บทบัญ ญั ติ เกี่ ยวกับ เด็กหรือ เยำวชนที่ ไม่ จ ำ เป็ น ต้อ งเข้ำสู่
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำให้ชัดเจนย่ิงข้ึนสอดคล้องกับ
อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก 

๒๘. ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรกักขัง         
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ยธ) 
 

ก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจใช้เครื่องพันธนำกำรแก่
ผู้ต้องขังบำงกรณีและมีอ ำนำจตรวจสอบจดหมำยเอกสำร พัสดุ
ภัณฑ์หรือสิ่งสื่อสำรอื่นซึ่งมี ถึงหรือจำกผู้ต้องขังได้ ก ำหนดกำร
รับรองสิทธิของผู้ตองขังที่จะย่ืนเรื่องรำวร้องทุกข์ หรือย่ืนเรื่องรำว
ใดๆ หรือถวำยฎีกำก ำหนดกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่มีครรภ์ให้
ได้รับกำรดูแลรักษำพยำบำลเพ่ิมอัตรำโทษของผู้ต้องขังที่ถูกปล่อย
ตัวไปกรณีเหตุฉุกเฉินไม่ปลอดภัยแก่ผู้ต้องขังแล้วไม่กลับมำรำยงำน
ตัวต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ โดยไม่มี เหตุอันสมควรและเพ่ิมฐำน
ควำมผิดและก ำหนดโทษของผู้กระท ำควำมผิดเก่ียวกับสถำนที่กักขัง
ให้หนักข้ึนและก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้เป็นหัวหน้ำบังคับ
บัญชำสถำนที่กักขังมีอ ำนำจที่จะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัยแทน
กำรส่งเรื่องเพ่ือด ำเนินคดีอำญำ 

๒๙. ร่ำงพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. .... (ยธ) (๑) ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยรำชทัณฑ์ 
(๒) ก ำหนดให้มีบทบัญญัติเก่ียวกับเจ้ำหน้ำท่ีและเจ้ำพนักงำน 
(๓) ก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนมีอ ำนำจหน้ำที่พิเศษ 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือสถำนกำรณ์ไม่ปกติ 
(๔) ก ำหนดให้ทุกเรือนจ ำใช้ค ำข้ึนต้นว่ำ “เรือนจ ำ” เพ่ือยกเลิก
ทัณฑสถำน และทัณฑนิคม 
(๕) ก ำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง 
(๖) ก ำหนดให้มีกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนปล่อย 

๓๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... (ยธ) ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยวิธีด ำเนินกำรควบคุมควำมประพฤติตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำและให้มีกฎหมำยว่ำด้วยคุมประพฤติ 

๓๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ ..) 
พ .ศ . .... และร่ำงพระรำชบัญ ญั ติป รับปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... รวม ๒ 
ฉบับ (ยธ) 

ให้น ำค ำสั่ง คสช. ที่  ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๗   
เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบมำ
บัญญัติเพ่ิมเติม 

๓๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ตช) 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกำรจัดต้ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติและ
ปรับปรุงอัตรำโทษให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๑๘ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                              (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคญั 

๓๓. ร่ ำ ง พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ ร เว น คื น
อสังหำริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คค) 

ก ำหนดให้รัฐสำมำรถน ำที่ดินที่เหลือจำกกำรใช้ตำมวัตถุประสงค์
ของกำรเวนคืนไปใช้เพ่ือแก้ปัญหำทำงสังคมหรือเพ่ือประโยชน์ด้ำน
สวัสดิกำรของรัฐได้ ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย
จำกเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจย่ืนค ำร้องขอรังวัดต่อเจ้ำพนักงำนตำม
ประมวลกฎหมำยที่ดินแทนเจ้ำของหรือผู้ครอบครองได้ก ำหนด
หลักเกณฑ์ที่ต้องค ำนึงถึงในกำรก ำหนดค่ำทดแทนให้เหมำะสมและ
เป็นธรรมมำกย่ิงข้ึน 

๓๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. .... (สธ) ทบทวนเก่ียวกับอ ำนำจหน้ำท่ีของกระทรวงเกษตร 
๓๕. ร่ำงพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... (อก) ปรับปรุงพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระรำชบัญญัติพิกัด

อัตรำภำคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๓๖. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรซำกผลิตภัณฑ์ครื่อง

ใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์และซำกผลิตภัณฑ์อื่น 
พ.ศ. .... (ทส) 

ก ำหนดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดกำรซำกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
และอิเล็กทรอนิกส์และซำกผลิตภัณฑ์อื่น 

๓๗. ร่ำงพระรำชบัญญัติเวนคืนอสังหำริมทรัพย์เพ่ือสร้ำง
กิจกำรรถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง บำง
ใหญ่-รำษฎร์บูรณะ ช่วงบำงใหญ่-บำงซื่อ ในท้องที่
อ ำเภอบำงบัวทอง อ ำเภอบำงใหญ่  อ ำเภอเมือง
นนท บุ รี  จั งห วั ดนนท บุ รี  และ เขตบำงซื่ อ 
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. .... (คค) 

เวนคืนอสังหำริมทรัพย์เพ่ือสร้ำงกิจกำรรถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำ   
สำยสีม่วง บำงใหญ่ -รำษฎร์บูรณะ ช่วงบำงใหญ่ -บำงซื่อ ในท้องที่
อ ำเภอ บำงบัวทอง อ ำเภอบำงใหญ่  อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และเขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 

๓๘. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. .... 
(สธ) 

ปรับปรุงพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดย
ก ำหนดมำตรกำรเยียวยำเกษตรกรผู้เพำะปลูกใบยำสูบที่จะเกิด
ผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยฉบับน้ี ก ำหนดบทบัญญัติที่
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ ก ำหนดมำตรกำรเก่ียวกับ
ก ำรค้ ำส่ ง ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ย ำสู บ จ ำก ก ำร ห้ ำมซื้ อขำยผ่ ำนท ำง                
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และกำรห้ำมท ำกิจกรรมที่ เป็นกำรสร้ำงควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจยำสูบ 

๓๙. ร่ำงพระรำชบัญ ญั ติแก้ ไข เพ่ิ ม เติมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... (ลักษณะ ๒ กำรบังคับคดีตำมค ำพิพำกษำหรือ
ค ำสั่ง) (ยธ) 

แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรบังคับคดี 

๔๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำ
ทดแทนและค่ ำใช้ จ่ ำยแก่ จ ำเลยในคดีอำญำ       
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

แก้ ไขเพ่ิมเติมบทนิยำมค ำว่ำ “ผู้ เสียหำย” เพ่ือไม่ ให้ รวมถึง
ผู้ประสบภัยซึ่งได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมกำรฯ 
แก้ไขเพ่ิมเติมอ ำนำจของคณะกรรมกำรฯ  ในกำรมอบอ ำนำจ
พิจำรณำอนุมั ติค่ำตอบแทน ค่ำทดแทน หรือค่ำใช้จ่ำยให้แก่
คณะอนุกรรมกำร (ยธ) 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๑๙ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                              (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคญั 

๔๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
ให้บริกำร ด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. .... (ยธ) 

ก ำหนดให้สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม มีหน้ำท่ีในกำร
ให้ บริกำรและส่ งเสริ มงำนด้ำนนิ ติ วิทยำศำสตร์  ก ำหนดให้ มี
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ของสถำบัน
ก ำหนดกำรเรียกเก็บ งด หรือลดค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรของสถำบัน
นิติวิทยำศำสตร์ของสถำบัน 

๔๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพ่ือกำร
จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ พ.ศ. .... (กษ) 

กำรสร้ำงระบบกำรควบคุมกำรตรวจสอบภำยในกระบวนกำร      
ฆ่ำสัตว์และกรมกำรขนส่งเน้ือสัตว์ต้องให้ได้มำตรฐำนและสอดคล้อง
มำตรฐำนสุขอนำมัยตำมกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ 

๔๓. ร่ำงพระรำชบัญ ญั ติแก้ ไข เพ่ิ ม เติมประมวล
รัษฎำกร  (ฉบับที่ ..) พ .ศ . ... (แก้ ไขเพ่ิ ม เติม
เก่ียวกับควำมผิดทำงอำญำ) (กค) 

แก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับควำมผิดทำงอำญำ 
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๖๙ โดยกำรฝ่ำฝืน
หน้ำที่ในกำรแนบเอกสำรพร้อมกำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษี       
ต้องระวำงโทษปรับ  
(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมให้กำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับกำรหลีกเลี่ยงกำร
เสียภำษีอำกรตำมมำตรำ ๓๗ ให้ครอบคลุมถึงกำรขอคืนภำษีอำกร
อันเป็นเท็จ  
(๓) แก้ไขเพ่ิมเติมให้กำรกระท ำอันเป็นกำรหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษี
อำกรตำมมำตรำ ๓๗ ทวิ มีอัตรำโทษเดียวกับมำตรำ ๓๗ คือต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่สำมเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่สองพันบำท
ถึงสองแสนบำทโดยยกเลิกมำตรำ ๓๗ ทวิ  
(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมให้บทก ำหนดโทษเกี่ยวกับกำรหลีกเลี่ยงภำษีมูลค่ำเพ่ิมให้
ครอบคลุมถึงกำรขอคืนภำษีมูลค่ำเพ่ิมอันเป็นเท็จ 

๔๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค) 

แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมกำร ธปท. คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน 
คณะกรรมกำรนโยบำยสถำบันกำรเงินและคณะกรรมกำรระบบกำร
ช ำระเงินสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงต่อเน่ือง หำกมีกรรมกำรพ้นจำก
ต ำแหน่งนอกเหนือจำกกำร   พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรคัดเลือกประธำนกรรมกำร
และกรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร ธปท. 

๔๕. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค) 

แก้ไขเพ่ิมเติมวำระของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔๖. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรขอทำน พ.ศ. .... 
(พม) 

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรขอทำน 

๔๗. ร่ำงพระรำชบัญญัติหมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชำติ พ.ศ. .... (ตช) 

ก ำหนดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยหมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชำติ 

๔๘. ร่ำงพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... (เพ่ิมช่องทำงช ำระค่ำปรับ) (ตช) 

แก้ไขบทนิยำมค ำว่ำ “อธิบดี” ให้หมำยถึง “ผู้บัญชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติ” และเพ่ิมช่องทำงในกำรช ำระค่ำปรับเพ่ือควำมสะดวกแก่
ประชำชน 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๒๐ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                              (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคญั 

๔๙. ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดต้ังศำลปกครองและวิธี
พิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรบังคับ
คดีปกครอง) (ศป) 

ก ำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุดมีอ ำนำจออก
ระเบียบเกี่ยวกับกำรบังคับคดีปกครอง กำรก ำหนดมำตรกำรบังคับให้
กำรบังคับคดีบรรลุผล และกำรก ำหนดให้ปฏิบัติตำมค ำบังคับตำม
ค ำพิพำกษำของศำลปกครองชั้นต้น รวมทั้งก ำหนดให้ศำลปกครองมี
อ ำนำจออกค ำสั่งให้หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐช ำระ
ค่ำปรับ กรณีที่หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมิได้
ปฏิบัติตำมค ำบังคับของศำลปกครอง 

๕๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติพัฒนำระบบมำตรวิทยำ
แห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วท) 

ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมกำรมำตรวิทยำแห่งชำติ แก้ไข
เพ่ิมเติมให้สถำบันมำตรวิทยำสำมำรถของบประมำณโดยตรงได้ 
แก้ไขเพ่ิมเติมอ ำนำจหน้ำที่ของสถำบันให้สำมำรถด ำเนินกิจกรรม
ทำงด้ำนมำตรวิทยำเคมีและชีวภำพได้ตำมภำรกิจ และสำมำรถ
มอบหมำยให้หน่วยงำนอื่นที่มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนวิชำกำร
มำตรวิทยำเป็นตัวแทนสถำบันมำตรวิทยำในนำมของประเทศไทย 

๕๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรวิจัยในคน พ.ศ. .... (วช) เพ่ือก ำกับดูแลกำรวิจัยในคน และคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้เข้ำร่วม
กำรวิจัย  

๕๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล (ฉบับที่ ..)        
พ.ศ. .... (สธ) 

 

แก้ไขเพ่ิมเติมนิยำมค ำว่ำ “ผู้อนุญำต” ให้หมำยถึงอธิบดีกรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ แก้ไขเพ่ิมเติมอ ำนำจของรัฐมนตรีในกำร
ก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำล 

๕๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์       
พ.ศ. .... (ศธ) 

รวมสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์  โรงพยำบำลจุฬำภรณ์  และสถำบัน
บัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์เข้ำด้วยกัน 

๕๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศธ) 

แก้ไขเพ่ิมเติมอ ำนำจในกำรต้ังคณะอนุกรรมกำรของ ก.พ.อ.         
ให้ชัดเจนข้ึนและแก้ไขบทบัญญัติอ ำนำจของคณะอนุกรรมกำรที่
ได้รับแต่งต้ังให้ท ำหน้ำท่ีแทน ก.พ.อ. ให้มีควำมชัดเจนย่ิงข้ึน 

๕๕. ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. .... 
(ศธ) 

ก ำหนดให้มีฐำนะเป็นหน่วยงำนในก ำกับของรัฐ 

๕๖. ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. .... (ศธ) 

ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหำวิทยำลัยของรัฐที่
ไม่เป็นส่วนรำชกำรแต่อยู่ในก ำกับของรัฐ 

๕๗. ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
พ.ศ. .... (ศธ) 

ก ำหนดให้มีฐำนะเป็นหน่วยงำนในก ำกับของรัฐ 

๕๘. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เยียวยำให้แก่ข้ำรำชกำรทหำรผู้ได้รับผลกระทบ
จำกควำมเหลื่อมล้ ำของอัตรำเงินเดือน (กห) 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเยียวยำให้แก่ข้ำรำชกำรทหำรผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกควำมเหลื่อมล้ ำของอัตรำเงินเดือน 

 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๒๑ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                              (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคญั 

๕๙. ร่ำงพระรำชบัญญั ติพลังงำนนิวเคลียร์  พ.ศ. .... 
(แก้ ไขจำกร่ ำงของ ครม. ชุ ดที่ ผ่ ำนมำ : ร่ ำง
พระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....) (วท) 

ยกเลิกพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ
พระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
และก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์มีอ ำนำจหน้ำท่ีใน
กำรก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์ ก ำกับดูแล
ทำงนิวเคลียร์และรังสี ให้ ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีในกำรออก
กฎกระทรวง วำงระเบียบควบคุมและด ำเนินกิจกำรให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญำต ส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู้
เก่ียวกับควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์ ก ำหนดมำตรฐำน
ต่ำงๆ อันพึงใช้โดยเฉพำะเก่ียวกับพลังงำนนิวเคลียร์ รวมทั้งก ำหนด
แผนเพ่ือรับมือกับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี 

๖๐. ร่ำงพระรำชบัญ ญั ติแก้ ไข เพ่ิ ม เติมประมวล
รัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มำตรกำรป้องกัน
กำรก ำหนดรำคำโอนระหว่ำงบริษัทหรือห้ำง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กัน (Transfer 
Pricing)) (กค) 

ปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทหรือห้ำง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กัน ก ำหนดรำคำในกำรโอนสินค้ำ
หรือให้บริกำรระหว่ำงกัน แตกต่ำงไปจำกที่พึงก ำหนดหำกบริษัท
หรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรโดยอิสระโดยไม่มี
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน 

 
ส่วนที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนหน้า                                                            (10 ฉบับ) 

ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคญั 
๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกพระรำชบัญญัติสมำคม

กำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... (สคก) 
ยกเลิกพระรำชบัญญัติสมำคมกำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๐๙ เน่ืองจำกเป็น
บทบัญญัติที่เป็นกำรจ้ำกัดสิทธิหรือเสรีภำพหรือที่ก่อให้เกิดภำระแก่
กำรประกอบอำชีพหรือธุรกิจของบุคคลโดยไม่จ ำเป็น 

๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิ ชย์ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (แก้ ไขบทบัญญั ติ
เกี่ยวกับกำรรวมกันเป็นสมำคมของบุคคล) (สคก) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรยกเลิกพระรำชบัญญัติสมำคมกำรค้ำ      
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓. ร่ำงพระรำชบัญญั ติก ำหนดควำมผิดเก่ี ยวกับห้ำง
หุ้นส่วน    จดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บริษัทจ ำกัด 
สมำคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สคก) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไข เพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติยำสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค) ก ำหนดฐำนเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณค่ำแสตมป์ยำสูบตำมมูลค่ำส ำหรับ
ยำเส้นและยำสูบที่ ท ำในรำชอำณ ำจักรและที่ น ำ เข้ำมำใน
รำชอำณำจักร 

๕. ร่ำงพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุและกำรประเมินรำคำ
ทรัพย์สิน พ.ศ. .... (กค) 

ปรับปรุงกฎหมำยให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์
ปัจจุบัน 

๖. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค    
พ.ศ. .... (มท)  

ก ำหนดแยกกำรจัดให้มีกำรแถมพกหรือรำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคโดยวิธีใด  ๆ
ในกำรประกอบกิจกำรค้ำหรืออำชีพออกจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันเพ่ือ
คุ้มครองประชำชนไม่ให้ถูกเอำเปรียบ หลอกลวงหรือมอมเมำ 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๒๒ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนหน้า                                                            (10 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคญั 

๗. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพนัน พ.ศ. .... (ตช) ปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันโดยเพ่ิมเติมและ
ปรับปรุงมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบและอัตรำโทษใหม่เพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภำพในกำรใช้บังคับกฎหมำย 

๘.  ร่ำงพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด (ฉบับที่ ..)      
พ.ศ. ... (พณ) 

เพ่ือคุ้มครองผู้ถือหุ้นรำยย่อย เช่น ห้ำมมิให้มีกำรสลับหรือเพ่ิมวำระ
กำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นฝ่ำยข้ำงน้อยร้อยละ ๑๐ สำมำรถร้อง
ขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้เพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ 
เป็นต้น เพ่ือให้มีธรรมำภิบำล เช่น กำรนัดประชุมคณะกรรมกำรให้
กรรมกำรสองคนสำมำรถนัดเรียกประชุมได้ สำมำรถประชุมโดยใช้
มติเวียนหรือผ่ำนสื่ออิ เลคทรอนิกส์ได้ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมควำม
คล่องตัวด้ำนจัดกำร เช่น ลดเวลำกำรประกำศหนังสือพิมพ์จำก ๓ 
วัน เหลือ ๑ วัน ในกรณีลดทุน ควบบริษัท กำรแปรสภำพ สำมำรถ
แปรสภำพกลับเป็นบริษัทเอกชนได้และกำรควบบริษัท เพ่ิม
หลักกำรใหม่สำมำรถควบกันโดยให้บริษัทเดิมบริษัทใดบริษัทหน่ึง
ยังคงมีสภำพเป็นนิติบุคคล เป็นต้น 

๙. รำ่งพระรำชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พณ) 

ก ำหนดให้ ย่ืนจดทะเบียนข้ำมเขตได้ ยกเว้นค่ำธรรมเนียมได้ 
ก ำหนดให้หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นผลเมื่อพ้น ๑๐ ปี ก ำหนดให้ประชุม
คณะกรรมกำรผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ได้และยกเลิกกำรประกำศ
หนังสือพิมพ์นัดประชุมผู้ถือหุ้น 

๑๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (มท) 

แก้ไขนิยำม “เครื่องกระสุนปืน” “ดอกไม้เพลิง” และ “สิ่งเทียมอำวุธ
ปืน” เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสมัยใหม่ 

 
11.5.6.2 รายการ (List) กฎหมาย/พระราชบัญญัติที่ มีปัญหาความขัดแย้งที่          

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อหาข้อยุติกับทุกหน่วยงาน 

ร่างพระราชบัญญัติ หน่วยงาน สถานะปัจจุบัน 
กลุ่มกฎหมายพลังงาน                                                                                                          (3 ฉบับ) 
๑. ร่างพระราชบั ญ ญั ติพลั งงาน

ทดแทน พ.ศ. .... 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
- คณะกรรมาธิการพลังงานฯ  
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
- กระทรวงพลังงาน 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- กระทรวงการคลัง 
 

 อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วย 
งานเจ้าของเรื่อง (ยังไม่ได้เสนอคณะรัฐมนตรี) 
  ห น่ ว ย ง า น เจ้ า ข อ ง เรื่ อ ง ส่ ง ใ ห้
คณ ะกรรมการกฤษฎี ก าพิ จ ารณ าให้
ความเห็น (ตรวจพิจารณาล่วงหน้า) 
 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๒๓ 

 
 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติ หน่วยงาน สถานะปัจจุบัน 
กลุ่มกฎหมายพลังงาน                                                                                                          (3 ฉบับ) 

 - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม 
พ.ศ. .... 

หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ  
- กระทรวงพลังงำน 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ 
- สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
- คณะกรรมำธิกำรปฏิรูปพลังงำน 
- สภำปฏิรูปแห่งชำติ 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
- เครือข่ำยประชำชนปฏิรูปพลังงำนไทย 
- กลุ่มผู้มีควำมเห็นต่ำง 

  ส ำนั กงำนคณ ะกรรมกำรกฤษฎี กำ
พิจำรณำเสร็จแล้ว อยู่ในชั้นพิจำรณำของ
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติภำษี เงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. .... 

หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ  
- กระทรวงพลังงำน 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ 
- สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
- คณะกรรมำธิกำรปฏริูปพลังงำน 
- สภำปฏิรูปแห่งชำติ 
- เครือข่ำยประชำชนปฏิรูปพลังงำนไทย 
- กลุ่มผู้มีควำมเห็นต่ำง 

  ส ำนั กงำนคณ ะกรรมกำรกฤษฎี กำ
พิจำรณำเสร็จแล้ว อยู่ในชั้นพิจำรณำของ
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

 

กลุ่มกฎหมายยาสูบ                                                                                                                     (2 ฉบับ) 
๔. ร่ ำ งพ ระรำชบั ญ ญั ติ ค วบ คุ ม

ผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. .... 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 
- กระทรวงสำธำรณสุข 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  อ ยู่ ระห ว่ำงกำรตรวจพิจำรณ ำของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

๕. ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ย า สู บ     
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (ก้าหนดฐาน
เพ่ือใช้ในการค้านวณค่าแสตมป์) 

หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 
- กระทรวงกำรคลัง 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  อ ยู่ ระห ว่ำงกำรตรวจพิจำรณ ำของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๒๔ 

 
 

 

 

กลุ่มกฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                                                                 (3 ฉบับ) 
๖. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร

รั ก ษ ำค วำม มั่ น ค งป ล อ ดภั ย       
ไซเบอร์ พ.ศ. .... 

หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 
- กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 
- ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  อยู่ระหว่ำงกำรตรวจพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

๗. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. .... 

หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
- ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
- ส ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรม 
ซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
- กระทรวงกำรคลัง 
- กระทรวงคมนำคม 
- กระทรวงอุตสำหกรรม 
-  ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม 
กำรลงทุน 
- ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 
- กระทรวงศึกษำธิกำร 
- ส ำนักงบประมำณ 
-  ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคง 

 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้จัดส่ง
ร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวไปยังคณะกรรมกำร
ประส ำนงำนสภำนิ ติบัญ ญั ติ แห่ งชำ ติ
พิจำรณำเรียบร้อยแล้ว 

๘. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. .... 

หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 
กระท รวงเท ค โน โล ยี ส ำรสน เท ศ 
และกำรสื่อสำร 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

-  ส ำนักนำยรัฐมนตรี ส ำนักงำน 
พัฒนำธุรกรรมทำงอิ เล็ กทรอนิกส์ 
(องค์กำรมหำชน) 

-  ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
-  คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 

กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ 

- ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้จัดส่ง
ร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวไปยังคณะกรรมกำร
ประส ำนงำนสภำนิ ติบัญ ญั ติ แห่ งชำ ติ
พิจำรณำเรียบร้อยแล้ว 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๒๕ 

 
 

 

 

กลุ่มกฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                                                                (3 ฉบับ) 
 - กระทรวงการคลัง 

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 

พลเรือน 
- ส้านักงบประมาณ 
- ส้านักงานคณ ะกรรมการส่ งเสริม    

การลงทุน 
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

กลุ่มกฎหมายป่าชุมชน                                                                                                             (1 ฉบับ) 
๙. ร่ำงพระรำชบัญญัติธนำคำรที่ดิน 

พ.ศ. ... 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 
สถำบันบริหำรจัดกำรที่ดิน 
(องค์กำรมหำชน)  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชำติ  
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร 
- ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  อ ยู่ระห ว่ำงกำรพิจำรณ ำของส ำ นัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

กลุ่มกฎหมายประมง                                                                                                           (3 ฉบับ) 
๑๐. ร่ า งพ ร ะ ร าช ก้ าห น ดแก้ ไข

เพ่ิมเติมพระราชบัญญั ติการ
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท้า
การประมงผิดกฎหมาย 
- ส้านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  อ ยู่ ระห ว่างการตรวจพิจารณ าของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน ้าไทย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... 
(ด้าเนินการตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ใน
รูปแบบแรงงานประมงและการ
ท้ าประมงผิ ดกฎหมาย (IUU 
Fishing) 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
กระทรวงคมนาคม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๒๖ 

 
 

 

 

 

 

กลุ่มกฎหมายประมง                                                                                                           (3 ฉบับ) 
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
       พ.ศ. .... 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- ส้านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
- กระทรวงยุติธรรม 
- ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน 
- กองทัพเรือ 

 อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

กลุ่มกฎหมายอื่นๆ                                                                                                              (5 ฉบับ) 
๑๓. ร่างพระราชบัญ ญั ติสถาบั น

ส าร ส น เท ศ ท รั พ ย าก ร น ้ า
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. …. 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- กระทรวงมหาดไทย 
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง (ยังไม่ได้เสนอ
คณะรัฐมนตรี) 
 หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งให้ 
คณ ะกรรมการกฤษฎี กาพิ จารณ าให้
ความเห็น (ตรวจพิจารณาล่วงหน้า)  

๑๕. ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
มหาเถระสมาคม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- ส้านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
- คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
เห็นควรชะลอไว้ก่อนเพ่ือน้ามาทบทวนกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๒๗ 

 
 

 

 

 

กลุ่มกฎหมายอื่นๆ                                                                                                             (5 ฉบับ)                                                              
๑๖. ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ เข ต

เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงการคลัง 
- ส้านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  อยู่ระห ว่ำงกำรตรวจพิจำรณ ำของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

๑๗. กฎหมายเก่ียวกับท่าเรือ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
กระทรวงคมนาคม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงมหาดไทย 

 นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
เป็นประธานการขับเคลื่อน 

 
 ๑๑.๖ การน ามาตรการทางการเงิน ภาษี  และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการ
ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด 
  ๑๑.๖.๑ ขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับคดียาเสพติด มูลค่า 784.54 ล้านบาท  
  ๑๑.๖.๒ ตรวจสอบทรัพย์สิน 1,576 คดี มูลค่า 548.23 ล้านบาท รับมอบและ
เก็บรักษาทรัพย์สินท่ียึดหรืออายัด 1,217 คดี มูลค่า 348.652 ล้านบาท ติดตาม/รับมอบซึ่งคดีท่ีศาลมีค้าส่ัง
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนยุติธรรม ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ จ้านวน 1,172 คดี มูลค่า 
352.091 ล้านบาท และขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ้านวน 1,027 รายการ มูลค่า 19,485.603 ล้านบาท        
การบังคับโทษปรับเพื่อยึดอายัด ๑50 คดี มูลค่า ๑๒.569 ล้านบาท 
  ๑๑.๖.๓ สนับสนุนและด้าเนินการกับทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิด 
มูลฐานยาเสพติด การตรวจสอบธุรกรรมเบื องต้น 5 ค้าส่ัง ด้าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี   
   ๑๑.๖.๓.๑ ค้าส่ังมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบธุรกรรมหรือ
ทรัพย์สิน (ค้าส่ัง ม.) 258 ค้าส่ัง 
   ๑๑.๖.๓.๒ ค้ า ส่ั งยึ ดห รื อ อ ายั ด ท รัพ ย์ สิ น  (ค้ า ส่ั ง  ย .) 8 8  ค้ า ส่ั ง  
มูลค่า 224,293,685.84 ล้านบาท 
   ๑๑.๖.๓.๓ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่น ค้าร้องต่อศาล 97 เรื่อง  
มูลค่า 292,687,137.22 ล้านบาท 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9


สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘) ๒๘ 

 
 

 

 

   ๑๑.๖.๓.๔ พนั ก งานอั ยก ารพิ จารณ ายื่ น ค้ าร้ อ ง ต่อศาล 8 7  ค ดี  
มูลค่า 290,612,154.10 ล้านบาท  
   ๑๑.๖.๓.๕ ศาลชั นต้นมีค้าส่ังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 90 คดี 
มูลค่า 84,820,560.68 ล้านบาท 
 
  ๑๑.๖.๔ ด้าเนินการกับทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท้าความผิดต่อต้าแหน่งหน้าท่ี
หรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน  
   ๑๑.๖.๔.๑ ค้าส่ังมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบธุรกรรมหรือ
ทรัพย์สิน (ค้าส่ัง ม.) 21 ค้าส่ัง 
   ๑๑.๖.๔.๒ ส่งเรื่องต่อพนักงานอัยการและพนักงานอัยการพิจารณา       
ยื่นค้าร้องต่อศาล 8 คดี มูลค่าทรัพย์สิน จ้านวน 776,975,648.64 บาท 
 


