สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑

สรุปรายงาน
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘)
---------------------------ส่วนที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ได้ดำเนินกำรดังนี้
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
(97 ฉบับ)
๑. พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. พระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๖๓)
๔. พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ก.ศป.)
๕. พระรำชบัญญัติกองอำสำรักษำดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. พระรำชบั ญ ญั ติก ำรกลั บ ไปใช้ สิ ท ธิในบ ำเหน็ จ บ ำนำญตำมพระรำชบั ญ ญั ติ บ ำเหน็ จ บ ำนำญข้ ำรำชกำร พ.ศ.๒๔๙๔
พ.ศ. ๒๕๕๗
๗. พระรำชบัญญัติกำรรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
๘. พระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในกำรประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล)
๙. พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงนิยำมกำรขนส่งส่วนบุคคล)
๑๐. พระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๑. พระรำชบัญญัติเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำงพิเศษสำยเชื่อมระหว่ำงถนนวงแหวนอุตสำหกรรมกับทำงพิเศษ
สำยบำงพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๒. พระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติกำรตำมควำมตกลงว่ำด้วยกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่ง
ข้ำมพรมแดนภำยในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน)
๑๓. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษ ฎำกร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (มำตรกำรปรับปรุง กำรจัดเก็บภำษีเงินได้
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
๑๔. พระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๕. พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๖. พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเว้นภำษีประจำปีของหน่วยงำนภำครัฐ)
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 (จัดตั้งกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ)
๒๓. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๔. พระรำชบัญญัติควำมลับทำงกำรค้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๕. พระรำชบัญญัติยกเลิกพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนรำษฏ์ พุทธศักรำช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๖. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค้ำประกัน)
๒๗. พระรำชบัญญัติรำชบัณฑิตย์สภำ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๘. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยำม “เจ้ำพนักงำน”)
๒๙. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ)
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(97 ฉบับ)
๓๐. พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๑. พระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งตำมประกำศและค ำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
บำงฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๒. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๓. พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๔. พระรำชบั ญ ญั ติ ศุ ล กำกร (ฉบั บ ที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลั กเกณฑ์ ก ำรน ำของเข้ำ เพื่ อ กำรผ่ ำนแดนหรือ ถ่ำยล ำออก
นอกรำชอำณำจักร)
๓๕. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร 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. พระรำชบัญญัติกำหนดวิทยฐำนะผู้สำเร็จวิชำกำรทหำร (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. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดนิติบุคคลเฉพำะกิจ เพื่อกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 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. พระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๙. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูลกำรบริหำรสิทธิ)
๕๐. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กำรทำซ้ำในโรงภำพยนตร์)
๕๑. พระรำชบัญญัติกำรรับขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๒. พระรำชบัญญัติกำรจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๓. พระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๔. พระรำชบัญญัติสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๕. พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๖. พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๗. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (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. พระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
๖๓. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2558
๖๔. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
๖๕. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘)

๓

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
(97 ฉบับ)
๖๖. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ้าเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น 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. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (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. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558
๘๐. พระราชบัญญัติกองทุนส้ารองเลียงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
๘๑. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
๘๒. พระราชบัญญัติเชือโรคและพิษจากสัตว์ 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. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558
๙๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
๙๒. พระราชบัญญัติจัดตังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
๙๓. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
๙๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ
ในท้องที่อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558
๙๕. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
๙๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558
๙๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2558
เสนอ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(67 ฉบับ)
๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .... (สปน/มท)
๒. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... (กค)
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จ้าน้า จ้านอง) (กค)
๔. ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการรับการให้ พ.ศ. .... (กค)
๕. ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ทก)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘)

๔

เสนอ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(67 ฉบับ)
๖. ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (สธ)
๗. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... (ตช)
๘. ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตช)
๙. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... (รง)
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วิธีการอุทธรณ์ฎีกา) (ศย)
๑๑. ร่างพระราชบัญญั ติยกเลิกพระราชบัญญั ติส่งเสริมสินค้าขาออก 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. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... (ศธ)
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีภาษีอากร พ.ศ. .... (กค)
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... (กค)
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... (ยธ)
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชันการสอบสวนของเจ้าพนักงานต้ารวจ พ.ศ. .... (ตช)
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค)
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ก้าหนดให้มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ทก)
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (กค)
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติก้าลังส้ารอง พ.ศ. ... (กห)
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พณ)
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติจัดตังศาลแขวงและวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (อส)
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อส)
๓๑. ร่างพระราชบั ญ ญัติ แก้ไขเพิ่ มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพ่ ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การโอนคดีที่มีผ ลต่ อ
การอนุรักษ์หรือการบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภ คเป็นส่วนรวมหรือประโยชน์
สาธารณะอย่างอื่นไปยังศาลแพ่ง) (ศย)
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... (ทก)
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... (วธ)
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... (ยธ)
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (มาตรา 309) (ยธ)
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตังศาลอุทธรณ์คดีช้านัญพิเศษ พ.ศ. ... (ศย)
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ศย)
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติจัดตังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์
และฎีกา) (ศย)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘)

๕

เสนอ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(67 ฉบับ)
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติจัดตังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย)
๔๐. ร่างพระราชบั ญ ญั ติจั ดตั งศาลล้ มละลายและวิธีพิจ ารณาคดีล้ม ละลาย (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่ ม เติม หลักเกณฑ์
การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย)
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดตังศาลภาษีอากรและวิธีพิจ ารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การ
อุทธรณ์และฎีกา) (ศย)
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่ มเติม
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย)
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย)
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ศย)
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (วาระการด้ารง
ต้าแหน่งผู้พิพากษาสมทบ) (ศย)
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ทก)
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ... (พน)
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (วท)
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการ
ศาลยุติธรรม) (ศย)
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติต้ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ต้ารวจกองประจ้าการ) (ตช)
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... (สธ)
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. ... (พณ)
๕๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มท)
๕๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 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. ร่ำงพระรำชบัญญัติโรงเรียนนำยร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตช)
๕๙. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตำมตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วครำวหลักเกณฑ์กำรบัง คับคดีผู้ประกันและกำรอุทธรณ์คำสั่งศำลที่ไม่
อนุญำตให้ปล่อยชั่วครำว) (ศย)
๖๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (ทก)
๖๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (ทก)
๖๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกำรอุทธรณ์ฎีกำ) (ศย)
๖๓. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (สปน)
๖๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (กค)
๖๕. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (มท)
๖๖. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยธ)
๖๗. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (กำรบังคับปรับโทษ กำรรอกำรกำหนดโทษ
และรอกำรลงโทษและแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้) (ศย)
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๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา
(28 ฉบับ)
๑. ร่างพระราชบัญญัติการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (สคก)
๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... (สคก)
๓. ร่างพระราชบั ญ ญั ติแ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ
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. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... (ทส)
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดี) (ยธ)
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดี
ตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง) (ยธ)
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... (ยธ)
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยธ)
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ทส)
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ... (คค)
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (มท)
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ้าหน่ายเนือสัตว์ 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. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญั ติคุ้มครองการด้าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พ.ศ. 2551 พ.ศ. ... (กต)
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ้าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ยธ)
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่..) พ.ศ. (กท)
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ศธ)
อยู่ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงาน
(4 ฉบับ)
๑. ร่างพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิ น อากาศ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (ปรั บ ปรุง คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ข อใบอนุ ญ าตผลิ ต และด้ าเนิ น การ
หน่วยซ่อมอากาศยาน) (คค)
๒. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พณ)
๓. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รง)
๔. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รง)
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๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งรวดเร็ว สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ภ าคเอกชนและประชาชนได้ ต าม
หลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การดาเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
11.2.1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานทางกฎหมาย จั ด อบรม
กฎหมายมหาชนบู ร ณาการร่ ว มกั บ กระทรวงมหาดไทย ส้ า นั ก งานศาลปกครอง วิ ท ยาลั ย การต้ า รวจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ จ้านวน 13
หลักสูตร ผู้เข้าร่วม 698 คน
หลักสูตร
1. หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย
2. หลักสูตรกฎหมายปกครองส้าหรับผู้บริหารระดับสูง (2 คน)
3. หลักสูตรผู้ก้ากับการ
4. หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5. หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
6. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น
7. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง
8. กฎหมายปกครองและการบริหารภาครัฐสมัยใหม่
9. หลักสูตรนักบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ 360 องศา
10. หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
11. หลักสูตรฝึกอบรมผู้น้าทีมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลในกระบวนทัศน์ใหม่
12. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่
13. การท้าค้าสั่งทางปกครองภายใต้บริบทของกฎหมายว่าด้วยการอ้านวยความสะดวกฯ
รวม

จานวน (คน)
1
2
1
69
50
50
55
200
94
80
94
2
698

๑๑.๓ ในระยะต่ อ ไป จะจั ด ตั้ ง องค์ ก รปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ป ราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
น้าเสนอสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ครังที่ 6 (วันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2558) ต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม “การจัดตังองค์ กร
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลข้อ 11.3 เป็นเรื่องที่จะต้อง
อาศั ย ความร่ ว มมื อ ในการด้ า เนิ น การร่ ว มกั บ องค์ ก รของฝ่ า ยตุ ล าการ (ศาลยุ ติ ธรรมและอั ย การสู ง สุ ด )
จึงเห็นสมควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปพิจารณาแนวทางการด้าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงยุติธรรมรับไปหารือร่วมกันเพื่อพิจารณา
ด้าเนินการในเรื่องดังกล่าวและรายงานให้ทราบต่อไป”
หนังสือส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด
ที่ ยธ 02008.4/1415 ลงวั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2558 ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมได้ รั บ ทราบและมอบให้
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ผู้อ้ านวยการส้านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ แจ้ ง ผู้ เกี่ ย วข้ องด้ าเนิ น การตามเสนอ (ข้อ เสนอเพื่ อพิ จารณา
ด้าเนินการในส่วนกระทรวงยุติธรรม) ดังนี
1. กระทรวงยุติธรรม ควรด้าเนินการศึกษาและจัดท้าแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอ
ในการปฏิ รู ป การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต คอรัป ชั่ น อย่ างเป็ น รูป ธรรมในกรอบหรือ มุ ม มองของ
กระทรวงยุติธรรมซึ่งรับผิดชอบโดยส้านักงาน ป.ป.ท.
2. กระทรวงยุติธรรม ควรจัดการปฏิรูปกฎหมายกระบวนการยุติธรรมในบริบทของ
กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะการปรับปรุงแนวทางบริหารองค์ กรก่อนชันศาลให้เหมาะสม ในกรอบของส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
3. กระทรวงยุติธรรม ควรร่วมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือผู้เกี่ยวข้องกับปัญ หา
การค้ามนุษย์ กรณีแรงงานประมง และกรณีการอพยพย้ายถิ่นผิดปกติ ในกรอบของกระทรวงยุติธรรม เช่น
ในกรอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ และส้านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงส้านักงาน ปปง.
4. กระทรวงยุติ ธ รรม ควรเร่ง รั ด หรือ ร่ว มด้ าเนิ น การในการจั ด ตั งองค์ ก รปฏิ รู ป
กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลข้อ 11.3 ประกอบกับยังไม่มีผล
การด้าเนินงานที่เป็นรูปธรรมแต่ประการใด
๑๑.๔ การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ ฯ และมีระบบ
ข้อ มูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและนาไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิ ภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
๑๑.๔.๑ สนับสนุนการอานวยความยุติธรรม การตรวจพิสูจน์และจัดการข้อมูล
ด้านนิ ติวิท ยาศาสตร์ในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ 251 ครัง ตรวจพิ สูจ น์ท างนิ ติ วิทยาศาสตร์ เพื่ อสนั บสนุ น
การด้าเนินคดี 201 เรื่อง ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อคืนสิทธิสัญ ชาติให้กับประชาชนโดยการเพิ่ม ชื่อใน
ทะเบียนราษฎร์อ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย 1,477 ราย รายงานการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อคืนสิทธิ
สัญชาติให้กับประชาชนโดยการเพิ่ม ชื่อในทะเบียนราษฎร์อ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย แล้วเสร็จ 741 ราย
ตรวจพิ สู จน์ ส ารพั น ธุก รรม (DNA) ผู้ไม่ มี สถานะทางทะเบี ย นเพื่ อ ให้ เข้ าถึง การตรวจพิ สู จน์ สั ญ ชาติ ข องรั ฐ
อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๕๙ ราย บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยรังสิต
ตรวจร่างกายประชาชนรอบเหมืองแร่ทองค้า อ้าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๗๙๘ ราย รับแจ้งบุคคลสูญหายเพื่อ
ด้ าเนิ น การตรวจพิ สู จ น์ ท างนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ 37 ราย ตรวจสารพั น ธุ ก รรม (ชาวมอแกน) อ้ า เภอคุ ระบุ รี
จั งหวัด พั งงา 36 ราย สถาบั น นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์จั ด ท้ า MOU ร่ วมกั บ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ด้านการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อสนับสนุนงานทะเบียนราษฎร์ 1 ครัง กรมการปกครองจัดส่งรายชื่อ
บุ ค คลเพื่ อ ขอรับ การตรวจสารพั น ธุ ก รรม 567 ราย สามารถสร้างความเป็ นธรรมและความเชื่ อมั่ นให้ กั บ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของภาครัฐ
๑๑.๔.๒ นาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทาผิดในระบบงานคุมประพฤติ
เพื่อให้ผู้กระท้าผิดสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมอย่างปกติสุขและเป็นการลดความแออัดของเรือนจ้า
ผู้กระท้าผิดในระบบงานคุมประพฤติติดเครื่องมือ 2,935 ราย ถอดเครื่องมือออกแล้ว 2,315 ราย
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๑๑.๕ การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย
๑๑.๕.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม
๑๑.๕.๑.๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด
จากประชาชน 21,156 เรื่อ ง ยุติ 8,235 เรื่อง อยู่ ระหว่างด้าเนิ นการ 12,921 เรื่อง ส่ง ต่อ หน่ วยงาน
ภายนอก 375 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายใน 1,042 เรื่อง ด้าเนินการเอง 5,484 เรื่อง เรื่องอื่นๆ 311 เรื่อง
และอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงาน 5,709 เรื่อง ท้าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเข้าถึง
การให้บริการจากภาครัฐ
๑๑.๕.๑.๒ ช่ว ยเหลื อ ประชาชนตามกฎหมาย กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละ
เสรีภ าพร่ วมมื อ กั บส้ านั กงานต้ารวจแห่ งชาติ ให้ พนั กงานสอบสวนทั่ วประเทศแจ้ งสิ ทธิตามพระราชบั ญ ญั ติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และจัดท้าบันทึกแจ้งสิทธิ ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนคดีอาญาเบืองต้นให้แก่ผู้เสียหาย
หรือทายาทเพื่อน้าไปยื่นค้าขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติได้แจ้งให้กองบังคับการ
ต้ารวจภูธรจังหวัดและสถานีต้ารวจภูธรและนครบาล ด้าเนินการตามแนวทางรับค้าขอเงินเยียวยาตาม พ.ร.บ.
ค่าตอบแทนผู้เสี ยหายฯ ช่วยเหลือ เยียวยาผู้ เสียหายและจ้ าเลยในคดี อาญา จ้านวน 6,865 ราย เป็น เงิน
375.116 ล้ านบาท ประชาชนยื่ น ขอรับ การสนั บ สนุ น กองทุ น ยุ ติ ธรรม 3,591 ราย จ่า ยเงิน ช่ว ยเหลื อ
160.103 ล้ านบาท และให้ ค้ าปรึก ษาทางกฎหมายแก่ ป ระชาชน 23,803 ราย ท้ าให้ ป ระชาชนได้รั บ
การช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและมีความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นการป้องกัน
มิให้กระท้าผิดกฎหมาย
11.5.1.3 จัดตัง “คลินิกให้ค้าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น” เพื่อบริการ
ให้ ค้ าปรึ กษาปั ญหาด้ านพฤติ กรรมเด็ ก ปั ญหาครอบครัวและปั ญหาทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง จ้ านวน 95 แห่ ง
ผู้ขอรับบริการ จ้านวน 913 ราย แบ่งเป็นขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก จ้านวน 795 ราย และขอรับบริการ
ทางโทรศัพท์ จ้านวน 118 ราย
๑๑.๕.๒ การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.)
ระดับ ตำบล จำนวน ๓๑๒ แห่ง กำรพัฒ นำกำรปฏิ บัติง ำนคณะกรรมกำรศูน ย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อ ง
จำนวน ๗๘๐ คน ประชุ มปฏิบั ติก ำรเพื่ อชี้แ จงแนวทำงกำรรับและจัด กำรเรื่อ งรำวร้องทุ กข์ระดั บ หัวหน้ ำ
ส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จำนวน ๕๔๕ คน บันทึกข้อตกลงร่วมมือ
(MOU) ว่ ำด้ ว ยกำรขั บ เคลื่ อ นนโยบำยกำรอ ำนวยควำมยุ ติ ธ รรมเพื่ อ ลดควำมเหลื่ อ มล้ ำในสั ง คมระหว่ ำ ง
กระทรวงยุติ ธ รรม ส ำนั ก งำนอั ย กำรสู งสุด สำนั ก งำนปลั ด สำนั กนำยกรัฐ มนตรี และกระทรวงมหำดไทย
อบรมกำรไกล่เกลี่ยและระงับข้อ พิพำทในชุมชน จำนวน ๑๕๔ คน การเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้ บริการ
ประชาชน รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสของประชาชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนน้าร่องทั่วประเทศ
312 แห่ ง จ้านวน 22,825 เรื่อ ง สำเร็ จ จำนวน 14,194 เรื่อ ง ไม่ส้ าเร็จ จ้านวน 397 เรื่อ ง และอยู่
ระหว่างด้าเนินการ จ้านวน 8,234 เรื่อง
๑๑.๕.๓ การคุ้มครองพยาน ยื่นค้าร้อง 252 ราย ตรวจสอบข้อเท็จจริง 18 ราย
ยกค้าร้อง 68 ราย ด้าเนินการคุ้มครองพยาน 166 ราย สินสุดการคุ้มครอง 8 ราย
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๑๐

๑๑.๕.๔ การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้
๑๑.๕.๔.๑ การไกล่เกลี่ยข้อ พิ พาทชั้นบังคับคดี การไกล่เกลี่ยร่วมกับ
บริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ้ากัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
กองทุนเงิน ให้กู้ ยืมเพื่ อการศึกษา (กยศ.) และบริษั ทบริหารสิ นทรัพย์สุขุมวิท จ้ากัด 3,934 เรื่อง ทุน ทรัพ ย์
1,562,654,699.78 ล้านบาท การขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถผลักดันทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
จ้านวน 82,514,922,313 ล้านบาท ซึ่งเป็นการยุติข้อพิพาทในชันบังคับคดีและเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
๑๑.๕.๔.๒ ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ไกล่ เกลี่ย ชันบั งคั บ คดี จ้านวน ๑๑๘ คน ให้ ความรู้ด้ านกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธรรมแก่ป ระชาชน
(กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนีนอกระบบ) จ้านวน ๗,703 ราย ฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเครือข่าย จ้านวน ๔๔๒
คน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ไกล่เกลี่ย จ้านวน ๑๑๗ คน จัดโครงการดรีมอีสาน (การเข้าถึงความยุติธรรม
อย่างยั่งยืน) จ้านวน 825 คน อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภารกิจด้านการบังคับคดี จ้านวน ๕๙๑ คน
จัดท้าคู่มือ ประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูก หนีที่ ไม่ ได้รับความเป็น ธรรม จ้านวน ๗,๗๙๐ เล่ม แผ่นพั บ จ้านวน
๖,๔๐๐ แผ่น เผยแพร่รายงานการวิจัยพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนีนอกระบบและการพัฒนา
นโยบายการยุ ติ ธ รรมเพื่ อ แก้ ปั ญ หาหนี นอกระบบ จ้ า นวน ๑๔๓ เล่ ม ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นรายการที วี
เพื่อสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนีสิน ๑๐ ครัง ท้าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาขนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรม
๑๑.๕.๕ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
๑๑.๕.๕.๑ การป้ อ งกั นการกระท าผิ ด การจั ดท้ าวี ดิ ทั ศน์ เพื่ อป้ องกั น
พฤติกรรมและการกระท้าผิดของเด็กและเยาวชนโดยบูรณาการร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
จัดท้าสื่อการเรียนรู้ส้าหรับผู้ปกครองในหัวข้อบทบาทพ่อแม่กับการเข้าใจวัยรุ่น และการ์ตูนแอนนิเมชันส้าหรับเด็ก
และเยาวชนในหัวข้อการใช้เวลาว่างและข้อกฎหมายที่เด็กควรรู้ การใช้สื่อนิทานส้าหรับเด็กประถมวัยเพื่อแจกจ่าย
ให้ กั บโรงเรี ยนอนุ บาลและศู นย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ กทั่ วประเทศ จ้ านวน 54,346 แห่ ง สถานศึ กษาจั ดกิ จกรรม
การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จ้านวน 9,074 แห่ง นักเรียน ป.4 – ป.6 ทั่วประเทศได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้ มกันและป้องกันยาเสพติด จ้านวน 3,176,685 คน สถานศึกษาจัดตั งหน่วยลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด
ต้านภั ยยาเสพติด จ้านวน 13,624 แห่ง ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดต้านภั ยยาเสพติด จ้านวน 664,619 คน
จัดอบรมหลั กสู ตรพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรส้ าคั ญ เพื่ อป้ องกั นยาเสพติ ดในเยาวชนกลุ่ มเสี่ ยงนอกสถานศึ กษา
จัดสรรงบประมาณให้ที่ ท้าการปกครองอ้าเภอ จ้านวน 878 อ้าเภอ เพื่ อสนั บสนุนให้เด็ กและเยาวชนเสี่ ยงนอก
สถานศึกษาในพืนที่มีกิจกรรมกีฬาฟุตซอลและกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์
๑๑.๕.๕.๒ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในเรือนจา การจัดระเบียบเรือนจ้า/
ทัณฑสถานให้เหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภท 8 แห่ง จัดระบบการจ้าแนกลักษณะผู้ต้องขัง
ให้เหมาะสมกับเรือนจ้า/ทัณฑสถาน ๑๔๓ แห่ง ผู้ต้องขัง รายส้าคัญที่ผ่านการจ้าแนกทั่วประเทศ 7,302 ราย
ย้ายผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ้าชายไปทัณฑสถานหญิง 3,086 ราย เกลี่ยผู้ต้องขัง จากเรือนจ้าแออัดมากไปสู่
เรือนจ้าแออัดน้อย 6,849 ราย ด้าเนินการตามมาตรฐานด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัยเรือนจ้า/
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๑๑

ทัณฑสถาน ๑๓๑ แห่ง จัดการศึกษาขันพืนฐานสายอาชีพและอุดมศึกษา 73,038 ราย ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ
ตามหลั ก ศาสนา ๓๓๐,๘๘๙ ราย จั ด กิจ กรรมชุ ม ชนบ้ าบั ด (Care Model) ให้ กั บ ผู้ ต้ อ งขั ง ที่ ติ ด ยาเสพติ ด
เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด 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
แก้ไขฟื้ นฟูผู้ต้องขัง ๓,๑๒๐ คน บริหารโทษ พั กการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 22,275 ราย พัฒ นาเรือนจ้า
ความมั่นคงต่้าให้รองรับผู้ ต้อ งขังเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยคัดเลือกและย้ายผู้ต้องขัง ที่มีคุณ สมบั ติ
ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์ก้าหนดไปยังทัณฑสถานเปิดหรือเรือนจ้าชั่วคราวที่ตังอยู่เรือนจ้านันๆ หรือ
ใกล้เคียงให้เต็มอัตราความจุ ผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดเลือกส้าหรับ 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
สืบ เสาะและจั ด ท้ ารายงานข้ อเท็ จ จริงเด็ ก และเยาวชนในคดี ค รอบครั ว 8,890 ราย จั ด ท้ า แนวทางและ
ยุทธวิธีการลดจ้านวนเด็กและเยำวชนในศูนย์ฝึกฯ แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อจัดทำแผนยุทธศำสตร์เพื่อบูรณำกำร
แก้ไขปัญหำสังคมที่มีผลกระทบรุนแรงต่อควำมสงบสุขของบ้ำนเมือง
๑๑.๕.๕.๔ การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชน การคุ ม ประพฤติ
269,026 ราย แบ่งเป็น (การสืบเสาะและพินิจ 87,479 ราย/การควบคุมและสอดส่อง 181,547 ราย)
ส้ารวจแหล่งงานในพืนที่ของส้านักงานคุมประพฤติทั่วประเทศที่ประสงค์รับผู้กระท้าผิดของกรมคุมประพฤติ
เข้าท้างาน จ้านวน 2,104 แห่ง ส้ารวจความพร้อ มและความถนั ดของผู้รับบริการและท้าแผนบู รณาการ
จ้านวน 37,529 ราย การติดตามผู้ผ่านการบ้าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ้านวน 214,913 คน
และการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ้าบัด จ้านวน 8,590 คน
๑๑.๕.๕.๕ การป้องกันการกระทาผิดซ้า ช่วยเหลือผู้พ้นโทษไม่ให้กลับไป
กระท้าผิดซ้าด้วยการสงเคราะห์อาชีพ แหล่งทุนผู้พ้นโทษ จ้านวน ๙๗๖ ราย จ้างงานผู้พ้นโทษ จ้านวน 640 ราย
การฝึกอบรมวิชาชีพและพั ฒ นาพฤติ นิ สัยโดยประชุ มติ ดตามผลการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาศั กยภาพผู้ พ้ นโทษ
การฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จ้านวน ๑๙๘ ราย (ค่ายคืนคนดีสู่สังคม) สร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
ผู้ที่อยู่ในการคุมประพฤติ โดยบูรณาการร่วมกับกรมการจั ดหางานสโมสรโรตารีประเทศไทยเข้ าร่วมกิจกรรม
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
ความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประชุมจัดท้าหลักสูตรวิชาชีพระยะสันส้าหรับเด็กและเยาวชน จ้านวน ๔๐
คน ท้าให้ผู้กระท้าผิดใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ไม่หวนกลับไปกระท้าผิดซ้า
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๑๒

๑๑.๕.๖ การแก้ไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม จ้านวน ๓๔ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ
(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.)
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
(10 ฉบับ)
1. ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... (กคส.)
2. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค้า
พิพากษาหรือค้าสั่ง) (กบค.)
3. ร่าง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 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. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) (สกม.)
7. ร่าง พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. .... (คป.)
8. ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักการฟื้นฟูกิจการส้าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) (กบค.)
9. ร่าง พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กพน.)
10. ร่าง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ้าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กคส.)
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(1 ฉบับ)
1. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๓๐๙ จัตวา) (ก้าหนดหลักเกณฑ์
ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ซือจากการขายทอดตลาด) (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. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ กบค.
6. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ปปง.)
ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ
(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. .... (เกี่ยวกับการแจ้งสิทธิ
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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๑๓

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
(10 ฉบับ)
3. ร่าง พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบียเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศูนย์ลูกหนี สป.ยธ.)
4. ร่าง พ.ร.บ. การบริหารแก้ไขบ้าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท้าผิด พ.ศ. ....
5. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด (ป.ป.ส.)
6. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีการปล่อยชั่วคราวบุคคล
ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและกรณีการสอบปากค้าผู้เสียหายและสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน๑๘ ปี) (สกม.)
7. ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗ การแฝงตัว) (กสพ.)
8. ร่าง พ.ร.บ. โนตารี พ.ศ. .... (สกธ.)
9. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติโทษ) (สกธ.)
10. ร่าง พ.ร.บ. ทนายความ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับโนตารี) (สกธ.)

11.5.6.1 ลาดับเร่งด่วนกฎหมายที่มีปัญหา
คณะกรรมการขั บเคลื่ อนและเร่ งรั ดการด้ าเนิ นงานตามนโยบายรั ฐบาล
ครังที่ 8 (วันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558) กขร. ได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบและมีข้อสั่ง
การเพิ่มเติม 1) ให้จัดล้าดับเร่งด่วนกฎหมายที่มีปัญหา และ 2) จัดท้ารายการ (List) กฎหมาย/พระราชบัญญัติที่มี
ปัญหาความขั ดแย้งที่ ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สภานิติ บัญญั ติแห่ งชาติ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อหาข้อยุติ
กับทุกหน่วยงานโดยเร็ว กระทรวงยุติธรรมด้าเนินการแล้ว ดังนี
บั ญ ชี ร่ า งกฎหมายที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการตรวจพิ จ ารณาของส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จ้านวน 70 ฉบับ (ร่างกฎหมายของ ครม. ชุดปัจจุบัน 60 ฉบับ ร่างกฎหมายของ
ครม. ชุดก่อนหน้า 10 ฉบับ)
ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
(60 ฉบับ)
ร่างพระราชบัญญัติ
สาระสาคัญ
๑. ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ แก้ ไขเพิ่ มเติ มพระราชบั ญญั ติ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง
การประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. ... (กษ)
๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย
ดำเนิ น กำรตำมมำตรกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรค้ ำมนุ ษ ย์
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (ด ำเนิ น กำรตำมมำตรกำร ในรู ป แบบแรงงำนประมงและกำรท ำประมงผิด กฎหมำย (IUU
ป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรค้ ำมนุ ษ ย์ในรูป แบบ Fishing)
แรงงำนประมงและกำรท ำประมงผิ ด กฎหมำย
(IUU Fishing) (คค)
๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปรับปรุงโครงสร้ำงและอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเช่ำที่ดิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มท)
เพื่อเกษตรกรรมปรับปรุงระยะเวลำกำรเช่ำนำและอัตรำค่ำเช่ำนำ
๔. ร่ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ พ.ศ. ... ก ำหนดให้ ตรำกฎหมำยว่ ำด้ วยเขตพั ฒนำเศรษฐกิ จพิ เศษเพื่ อเพิ่ ม
(สคก)
ศักยภำพเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรค้ำเสรีภำยใต้
กรอบอำเซียนหรือข้อตกลงภำยใต้กรอบเศรษฐกิจอื่นหรือกำรค้ำบริเวณ
พรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้ำนเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
ในระยะยำว

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑๔

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
(60 ฉบับ)
ร่างพระราชบัญญัติ
สาระสาคัญ
๕. ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... (ทส)
กำหนดให้ มีกฎหมำยแม่บ ทส ำหรับกำรใช้ ก ำรพั ฒ นำกำรบริห ำร
จัดกำรกำรบำรุงรักษำกำรฟื้นฟูและกำรอนุรักษ์ทรั พยำกรน้ำ โดยมี
องค์กรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำทั้งในระดับชำติ ระดับลุ่มน้ำและ
ระดับ ผู้ ใช้ น้ ำ ก ำหนดหลั กเกณฑ์ ก ำรจั ดสรรน้ ำที่ เป็ น ธรรมและ
เหมำะสม กำหนดมำตรกำรอนุรักษ์กำรพัฒนำตลอดจนกำรควบคุม
และตรวจตรำทรัพยำกรน้ำสำธำรณะ กำหนดควำมรับผิดทำงอำญำ
และทำงแพ่งต่อกรณีที่ทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรน้ำ
๖. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พ.ศ. .... ปรับ ปรุง กฎหมำยว่ำด้ วยกำรชลประทำนหลวงให้ส อดคล้ องกั บ
(กค)
สภำพกำรณ์ปัจจุบัน
๗. ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำ ก ำหนดให้ มี ก ฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยสถำบั น สำรสนเทศทรั พ ยำกรน้ ำ
แห่งชำติ พ.ศ. .... (วท)
แห่งชำติ
๘. ร่ำงพระรำชบัญญั ติเครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอรับควำมคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำย
พ.ศ. ... (ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรเข้ำเป็นภำคีพิธีสำร บริกำร เครื่องหมำยรับรองและเครื่องหมำยร่วมที่มีสัญชำติ มีภูมิลำเนำ
มำดริด) (พณ)
หรือมีสถำนประกอบอุตสำหกรรมหรือพำณิ ชยกรรมในประเทศภำคี
แห่งพิธีสำรมำดริดสำมำรถยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่ำงประเทศเพียง
ครั้ งเดี ยวเพื่ อขอรั บควำมคุ้ มครองเครื่องหมำยกำรค้ ำ เครื่ องหมำย
บริกำร เครื่องหมำยรับรองและเครื่องหมำยร่วมในประเทศต่ำงๆ ที่เป็น
ภำคีแห่งพิธีสำรมำดริดได้
๙. ร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ (ฉบั บที่ ..) แก้ไขเพิ่มเติมโดยขยำยขอบเขตกำรให้ควำมคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ ำ
พ.ศ. ... (ในส่ วนที่ เกี่ ยวกั บกำรขยำยขอบเขตควำม และปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและลดระยะเวลำกำร จดทะเบียนให้
คุ้มครองกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลำ ชั ดเจนและรวดเร็ ว รวมทั้ งปรั บปรุ งอั ตรำค่ ำธรรมเนี ยมให้ มี ควำม
กำรจดทะเบียนกำรปรับปรุงค่ำธรรมเนียม) (พณ)
เหมำะสมยิ่งขึ้น
๑๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติ เนื่ องจำกรั ฐบำลไทยได้ ลงนำมควำมตกลงว่ ำด้ วยเอกสิ ทธิ์ และควำม
คุ้มครองกำรดำเนินงำนของสมำคมประชำชำติ คุ้ มกั นของอำเซี ยน เมื่ อวั นที่ ๒๕ ตุ ลำคม ๒๕๕๒ ซึ่ งเป็ นข้ อผู กพั น
แห่ งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มเติมจำกกฎบัตรของสมำคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รัฐบำลไทยได้ให้
พ.ศ. .... (กต)
ควำมเห็นชอบแล้วโดยกำหนดรำยละเอียดกำรให้เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกัน
แห่งอำเซียน เลขำธิกำรอำเซียน รองเลขำธิกำรอำเซียนพนักงำนของสำนัก
เลขำธิกำรอำเซียน ฯลฯ ตลอดจนควำมละเมิ ดมิได้ ในสถำนที่ทรัพย์สิ น
สินทรัพย์ของอำเซียน กำรสื่อสำรในทุกรูปแบบและบรรณสำรของอำเซียน
อนุวัติกำรอนุสัญญำมอนตริออลและกำหนดขอบเขตบำงประกำร คือ
๑๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรับขนทำงอำกำศระหว่ำง
(๑) กำรรั บขนระหว่ำงประเทศทำงอำกำศที่ กระท ำและด ำเนิ นกำรโดย
ประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คค)
รัฐบำลโดยตรงเพื่อควำมประสงค์ที่ไม่ใช่ในเชิงพำณิชย์โดยเป็นเรื่องที่เป็น
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของรัฐในฐำนะเอกรำชและ/หรือ
(๒) กำรรับขนคนโดยสำรสัมภำระหรือของสำหรับหน่วยงำนรำชกำรมหำ
รของไทยในอำกำศยำนที่จดทะเบียนในไทยหรือเช่ำมำโดยรัฐบำลไทยซึ่ง
ระวำงทั้งหมดของอำกำศยำนนั้นได้สงวนไว้โดยหรือสงวนไว้ในนำมของ
หน่ วยรำชกำรดังกล่ำวจะไม่อยู่ภำยใต้บั งคับของระบบควำมรับผิดตำม
อนุสัญญำมอนตริออล

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑๕

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
(60 ฉบับ)
ร่างพระราชบัญญัติ
สาระสาคัญ
๑๒. ร่ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำร ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. .... (กค)
๑๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคง กำหนดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... (ทก)
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรทำงำนเพื่อผลักดันงำนด้ำนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
(๑) กำหนดให้ในกำรจัดให้มีหลักเขตและป้ำยหรือเครื่องหมำยอื่นแสดง
๑๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ ..)
เขตป่ำสงวนแห่งชำติ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันหรือ
พ.ศ. ... (ทส)
ผู้ใหญ่บ้ำนในท้องที่ที่เขตป่ำสงวนแห่งชำตินั้นตั้งอยู่ทรำบด้วย
(๒) กำหนดให้มีคณะกรรมกำรควบคุมและรักษำป่ำสงวนแห่งชำติประจำ
จังหวัดเพื่ อกำหนดมำตรกำรที่ จ ำเป็นในกำรควบคุ ม ดูแล และป้ องกั น
รักษำป่ำสงวนแห่งชำติ ตลอดจนดูแลกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำและฟื้นฟู
สภำพป่ ำสงวนแห่งชำติ รวมทั้งดำเนิ นกำรสอบสวนและวินิจฉัยค ำร้อง
เกี่ยวกับสิทธิหรือกำรได้ทำประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
(๓) กำหนดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติเพื่อเสนอแนะมำตรกำรและแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์ในเขต
ป่ำสงวนแห่งชำติพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติ
(๔) ก ำหนดให้ พ นั ก งำนเจ้ำ หน้ ำที่ มี อ ำนำจในกำรยึ ด หรื อ อำยั ด
บรรดำไม้ ข องป่ ำ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ สั ต ว์ พ ำหนะ
ยำนพำหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่บุคคลได้มำหรือได้ใช้ในกำร
กระทำควำมผิดและกำหนดวิธีดำเนินกำรเกี่ ยวกั บทรัพ ย์สินและ
ของกลำงที่ยึดหรืออำยัดไว้
(๕) กำหนดอัตรำโทษให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน
(๖) ก ำหนดอั ตรำค่ ำธรรมเนี ยม ค่ ำภำคหลวงและค่ ำบ ำรุ งป่ ำให้
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน
๑๕. ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ศุ ล กำกร พ.ศ. .... (แก้ ไ ข แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องกำรจ่ำยเงินสินบนและเงินรำงวัล
เพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องกำรจ่ำยเงินสินบนและเงิน
รำงวัล) (กค)
รวบรวมบทบั ญญั ติ แห่ งกฎหมำยว่ ำด้ วยภำษี สรรพสำมิ ต กฎหมำย
๑๖. ร่ำงประมวลกฎหมำยภำษีสรรพสำมิต (กค)
ว่ำด้วยไพ่ กฎหมำยว่ำด้วยสุรำ กฎหมำยว่ำด้วยยำสูบ กฎหมำยว่ำด้วย
พิ กั ดอั ตรำภำษี ส รรพสำมิ ต กฎหมำยว่ ำด้ วยกำรจั ดสรรเงิ นภำษี
สรรพสำมิตและกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรเงินภำษีสุรำไว้ในประมวล
กฎหมำยฉบับเดียวกัน
๑๗. ร่ำงพระรำชบัญ ญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยภำษี รวบรวมบทบัญญั ติแห่งกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต กฎหมำยว่ำ
ด้วยไพ่ กฎหมำยว่ำด้ วยสุ รำ กฎหมำยว่ำด้วยยำสูบ กฎหมำยว่ำด้วย
สรรพสำมิต พ.ศ. .... (กค)
พิ กั ดอั ตรำภำษี ส รรพสำมิ ต กฎหมำยว่ ำด้ วยกำรจั ดสรรเงิ นภำษี
สรรพสำมิต และกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรเงินภำษีสุรำ ไว้ในประมวล
กฎหมำยฉบับเดียวกัน

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑๖

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
(60 ฉบับ)
ร่างพระราชบัญญัติ
สาระสาคัญ
๑๘. ร่ำงพระรำชบัญญัติล้มละลำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนพิจำรณำเกี่ยวกับกำรฟื้นฟูกิจกำรของลูกหนี้ที่
เป็ น วิ ส ำหกิ จ ขนำดกลำงและขนำดย่ อ มซึ่ ง มี ทั้ ง บุ ค คลธรรมดำ
(กำรฟื้นฟูกิจกำร) (ยธ)
คณะบุ ค คล ห้ ำงหุ้ นส่ วนสำมั ญ ไม่ จ ดทะเบี ยนห้ ำงหุ้ นส่ วนสำมั ญ
นิติบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัท จำกัด
๑๙. ร่ ำ งพ ระรำช บั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตล ำด ปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค)
ลดอุปสรรคในกำรเข้ำมำประกอบธุรกิจในตลำดทุ น รวมทั้ งปรับปรุง
ช่องทำงกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในตลำด
ทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศให้มีควำมชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น
ตลอดจนรองรับให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลำดทุนรวมตัวกันจัดตั้งองค์กร
กำกับดูแลตนเอง
๒๐. ร่ ำ งพ ระรำช บั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตล ำด ปรับปรุงมำตรกำรลงโทษทำงอำญำควบคู่ไปกับมำตรกำรลงโทษ
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค)
ทำงแพ่งเพื่อให้รัฐสำมำรถป้องปรำบผู้กระทำผิดตำมกฎหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
๒๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ฉบับที่ ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำให้สอดคล้องกับกำร
..) พ.ศ. .... (กค)
แก้ไขกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
๒๒. ร่ำงพระรำชบัญ ญั ติขำยตรงและตลำดแบบตรง ทบทวนหลั กกำรร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ขำยตรงและตลำดแบบตรง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติ
๒๓. ร่ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรขนส่ ง ทำงบก พ.ศ. .... รวมพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระรำชบัญญัติ
(รวมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรขนส่ ง ทำงบก พ.ศ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เป็นฉบับเดียวกัน
๒๕๒๒ และพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ให้เป็นฉบับเดียวกัน) (คค)
๒๔. ร่ำงพระรำชบั ญญั ติควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศใน แก้ ไขเพิ่ มเติ มควำมร่ วมมื อระหว่ ำงประเทศในเรื่ องอำญำเกี่ ยวกั บ
เรื่องทำงอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ยธ)
กระบวนกำรค้น อำยัดหรือค้นทรัพย์สิน กำรริบทรัพย์สิน กำรรวบรวม
พยำนหลักฐำน รวมทั้งกำรโอนตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพื่อช่วยเหลือในกำร
ดำเนินคดีชั้นเจ้ำพนักงำนและชั้นศำล
๒๕. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำย กำหนดวิธีกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินเพื่อใช้ค่ำปรับ แก้ไขปรับปรุงอัตรำ
อำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรบังคับโทษปรับกำรรอ เงินในกำรกักขังแทนค่ำปรับยกเลิกข้อจ ำกัดเกี่ยวกับจำนวนค่ำปรับที่
กำรกำหนดโทษและรอกำรลงโทษและแก้ไขเพิ่มเติม อำจขอทำงำนบริกำรสังคมหรือทำงำนสำธำรณประโยชน์แทนค่ำปรับ
เกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)
๒๖. ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวล แก้ไขนิยำมคำว่ำ “กระทำชำเรำ” ตำมมำตรำ ๒๗๖ และมำตรำ ๒๗๗
กฎหมำยอำญำ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (ควำมผิ ด กำหนดควำมผิดฐำน “คุกคำมทำงเพศ” (เพิ่มมำตรำ ๒๘๕/๓) แก้ไข
เกี่ยวกับเพศ)
ลักษณะควำมผิดเกี่ยวกับสิ่งอันลำมก (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๘๗
(๑)) และแก้ไขโทษปรับอำญำในลักษณะ ๙ ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑๗

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
(60 ฉบับ)
ร่างพระราชบัญญัติ
สาระสาคัญ
๒๗. ร่ำงพระรำชบัญญั ติศำลเยำวชนและครอบครัวและ แก้ ไขบทนิ ย ำมค ำว่ำ “เด็ ก ” ให้ มี อ ำยุ ขั้ น ต่ ำและขั้น สู ง เพิ่ ม เติ ม
วิธี พิ จำรณำคดี เยำวชนและครอบครั ว (ฉบั บที่ ..) บทบัญญัติให้อำนำจผู้อำนวยกำรสถำนพินิจ พนักงำนคุมประพฤติ
พ.ศ. ....
หรือนักสังคมสงเครำะห์ที่จะกระทำกำรนอกเขตศำลได้ ปรับปรุง
บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ เด็ ก ห รื อ เยำวชนที่ ไ ม่ จ ำเป็ น ต้ อ งเข้ ำ สู่
กระบวนกำรยุ ติ ธ รรมทำงอำญำให้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ
อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก
๒๘. ร่ำงพระรำชบัญ ญั ติวิธีปฏิ บัติเกี่ยวกับกำรกักขั ง ก ำหนดให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ มี อ ำนำจใช้ เครื่อ งพั น ธนำกำรแก่
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผู้ต้องขัง บำงกรณี และมีอำนำจตรวจสอบจดหมำยเอกสำร พัส ดุ
(ยธ)
ภั ณ ฑ์ ห รือ สิ่ ง สื่อ สำรอื่น ซึ่ ง มี ถึ ง หรือ จำกผู้ต้ อ งขั ง ได้ ก ำหนดกำร
รับรองสิทธิของผู้ตองขังที่จะยื่นเรื่องรำวร้องทุกข์ หรือยื่นเรื่องรำว
ใดๆ หรือถวำยฎีกำกำหนดกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่มีค รรภ์ให้
ได้รับกำรดูแลรักษำพยำบำลเพิ่มอัตรำโทษของผู้ต้องขังที่ถูกปล่อย
ตัวไปกรณีเหตุฉุกเฉินไม่ปลอดภัยแก่ผู้ ต้องขังแล้วไม่กลับมำรำยงำน
ตั ว ต่ อ พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ โ ดยไม่ มี เหตุ อั น สมควรและเพิ่ ม ฐำน
ควำมผิดและกำหนดโทษของผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับสถำนที่กักขัง
ให้ห นักขึ้ นและก ำหนดให้พ นัก งำนเจ้ำหน้ำที่ ผู้เป็ นหัวหน้ำบัง คั บ
บัญ ชำสถำนที่กักขังมีอำนำจที่จะดำเนินกำรลงโทษทำงวินัยแทน
กำรส่งเรื่องเพื่อดำเนินคดีอำญำ
(๑) กำหนดให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยรำชทัณฑ์
๒๙. ร่ำงพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. .... (ยธ)
(๒) กำหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำพนักงำน
(๓) กำหนดให้เจ้ำพนักงำนมีอำนำจหน้ำที่พิเศษ
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือสถำนกำรณ์ไม่ปกติ
(๔) กำหนดให้ทุกเรือนจำใช้คำขึ้นต้นว่ำ “เรือนจำ” เพื่อยกเลิก
ทัณฑสถำน และทัณฑนิคม
(๕) กำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง
(๖) กำหนดให้มีกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนปล่อย
ปรั บปรุ งกฎหมำยว่ ำด้ วยวิ ธีด ำเนิ นกำรควบคุ มควำมประพฤติ ตำม
๓๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... (ยธ)
ประมวลกฎหมำยอำญำและให้มีกฎหมำยว่ำด้วยคุมประพฤติ
๓๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรใน ให้ น ำค ำสั่ ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวัน ที่ ๑๘ มิถุ น ำยน ๒๕๕๗
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ ..) เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบมำ
พ.ศ. .... และร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง บัญญัติเพิ่มเติม
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... รวม ๒
ฉบับ (ยธ)
๓๒. ร่ำงพระรำชบัญญั ติคนเข้ำเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกำรจัดตั้งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติและ
ปรับปรุงอัตรำโทษให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและ
(ตช)
สังคมที่เปลี่ยนแปลง

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑๘

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
(60 ฉบับ)
ร่างพระราชบัญญัติ
สาระสาคัญ
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 กำหนดให้รัฐสำมำรถนำที่ดินที่เหลือจำกกำรใช้ตำมวัตถุประสงค์
ของกำรเวนคืนไปใช้เพื่อแก้ปัญหำทำงสังคมหรือเพื่อประโยชน์ด้ำน
อสังหำริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คค)
สวัส ดิกำรของรัฐได้ กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย
จำกเจ้ ำ หน้ ำ ที่ มี อ ำนำจยื่ น ค ำร้ อ งขอรั ง วั ด ต่ อ เจ้ ำ พนั ก งำนตำม
ประมวลกฎหมำยที่ ดินแทนเจ้ำของหรือผู้ ค รอบครองได้ก ำหนด
หลักเกณฑ์ที่ต้องคำนึงถึงในกำรกำหนดค่ำทดแทนให้เหมำะสมและ
เป็นธรรมมำกยิ่งขึ้น
ทบทวนเกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ของกระทรวงเกษตร
๓๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. .... (สธ)
ปรับปรุงพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระรำชบัญญัติพิกัด
๓๕. ร่ำงพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... (อก)
อัตรำภำคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙
๓๖. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรซำกผลิตภัณฑ์ครื่อง กำหนดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดกำรซำกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
และอิเล็กทรอนิกส์และซำกผลิตภัณฑ์อื่น
ใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์และซำกผลิตภัณฑ์อื่น
พ.ศ. .... (ทส)
๓๗. ร่ำงพระรำชบัญญัติเวนคืนอสังหำริมทรัพย์เพื่อสร้ำง เวนคื นอสั งหำริมทรัพย์ เพื่ อสร้ ำงกิ จกำรรถไฟฟ้ ำ โครงกำรรถไฟฟ้ ำ
กิ จกำรรถไฟฟ้ ำ โครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสี ม่ วง บำง สำยสี ม่ วง บำงใหญ่ -รำษฎร์ บู รณะ ช่ วงบำงใหญ่ -บำงซื่ อ ในท้ องที่
ใหญ่ -รำษฎร์บูรณะ ช่วงบำงใหญ่ -บำงซื่อ ในท้องที่ อ ำเภอ บำงบั วทอง อ ำเภอบำงใหญ่ อ ำเภอเมื องนนทบุ รี จั งหวั ด
อ ำเภอบำงบั วทอง อ ำเภอบำงใหญ่ อ ำเภอเมื อง นนทบุรี และเขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร
นนท บุ รี จั งห วั ดน นท บุ รี และเขตบำงซื่ อ
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. .... (คค)
๓๘. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. .... ปรับปรุงพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดย
(สธ)
กำหนดมำตรกำรเยียวยำเกษตรกรผู้เพำะปลูกใบยำสู บที่ จ ะเกิ ด
ผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยฉบับนี้ กำหนดบทบัญญั ติที่
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ กำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับ
กำร ค้ ำส่ ง ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ย ำสู บ จ ำก ก ำร ห้ ำมซื้ อขำยผ่ ำนท ำง
สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ และกำรห้ ำมท ำกิ จ กรรมที่ เป็ น กำรสร้ ำงควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจยำสูบ
๓๙. ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวล แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบังคับคดี
กฎหมำยวิธีพิจ ำรณำควำมแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... (ลักษณะ ๒ กำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำหรือ
คำสั่ง) (ยธ)
๔๐. ร่ำงพระรำชบัญญั ติค่ ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ ำ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทนิ ย ำมค ำว่ ำ “ผู้ เสี ย หำย” เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ร วมถึ ง
ทดแทนและค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยแก่ จ ำเลยในคดี อ ำญำ ผู้ประสบภัยซึ่งได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมกำรฯ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม อ ำนำจของคณะกรรมกำรฯ ในกำรมอบอ ำนำจ
พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ค่ ำ ตอบแทน ค่ ำ ทดแทน หรื อ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยให้ แ ก่
คณะอนุกรรมกำร (ยธ)
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๑๙

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
(60 ฉบับ)
ร่างพระราชบัญญัติ
สาระสาคัญ
กำหนดให้สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม มีหน้ำที่ในกำร
๔๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
ให้ บริ ก ำรและส่ ง เสริ ม งำนด้ ำ นนิ ติ วิ ท ยำศำสตร์ ก ำหนดให้ มี
ให้บริกำร ด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. .... (ยธ)
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรให้บริ กำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ของสถำบัน
กำหนดกำรเรียกเก็บ งด หรือลดค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรของสถำบัน
นิติวิทยำศำสตร์ของสถำบัน
กำรสร้ ำงระบบกำรควบคุ ม กำรตรวจสอบภำยในกระบวนกำร
๔๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำร
ฆ่ำสัตว์และกรมกำรขนส่งเนื้อสัตว์ต้องให้ได้มำตรฐำนและสอดคล้อง
จำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... (กษ)
มำตรฐำนสุขอนำมัยตำมกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ
๔๓. ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวล แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมผิดทำงอำญำ
รั ษ ฎำกร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ... (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (๑) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กรณี ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมมำตรำ ๖๙ โดยกำรฝ่ ำ ฝื น
หน้ ำที่ ในกำรแนบเอกสำรพร้ อมกำรยื่น แบบแสดงรำยกำรภำษี
เกี่ยวกับควำมผิดทำงอำญำ) (กค)
ต้องระวำงโทษปรับ
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมให้กำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรหลีกเลี่ยงกำร
เสียภำษีอำกรตำมมำตรำ ๓๗ ให้ครอบคลุมถึงกำรขอคืนภำษีอำกร
อันเป็นเท็จ
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมให้กำรกระทำอันเป็นกำรหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษี
อำกรตำมมำตรำ ๓๗ ทวิ มีอัตรำโทษเดียวกับมำตรำ ๓๗ คือต้อง
ระวำงโทษจำคุกตั้งแต่สำมเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบำท
ถึงสองแสนบำทโดยยกเลิกมำตรำ ๓๗ ทวิ
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมให้บทกำหนดโทษเกี่ยวกับกำรหลีกเลี่ยงภำษีมูลค่ำเพิ่มให้
ครอบคลุมถึงกำรขอคืนภำษีมูลค่ำเพิ่มอันเป็นเท็จ
๔๔. ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ธ นำคำรแห่ ง ประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมกำร ธปท. คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน
คณะกรรมกำรนโยบำยสถำบั นกำรเงินและคณะกรรมกำรระบบกำร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค)
ชำระเงินสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงต่อเนื่อง หำกมีกรรมกำรพ้นจำก
ต ำแหน่ งนอกเหนื อจำกกำร พ้ นจำกต ำแหน่ งตำมวำระและแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรคัดเลือกประธำนกรรมกำร
และกรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร ธปท.
๔๕. ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรประกอบธุ ร กิ จ ข้ อ มู ล แก้ไขเพิ่มเติมวำระของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
เครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค)
๔๖. ร่ำงพระรำชบัญญั ติค วบคุมกำรขอทำน พ.ศ. .... ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรขอทำน
(พม)
๔๗. ร่ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ห มำยเลขโทรศั พ ท์ ฉุ ก เฉิ น กำหนดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยหมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชำติ
แห่งชำติ พ.ศ. .... (ตช)
๔๘. ร่ำงพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. แก้ไขบทนิยำมค ำว่ำ “อธิบ ดี ” ให้ห มำยถึง “ผู้บัญ ชำกำรตำรวจ
แห่งชำติ” และเพิ่มช่องทำงในกำรชำระค่ำปรับเพื่อควำมสะดวกแก่
.... (เพิ่มช่องทำงชำระค่ำปรับ) (ตช)
ประชำชน
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๒๐

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
(60 ฉบับ)
ร่างพระราชบัญญัติ
สาระสาคัญ
กำหนดให้ที่ป ระชุมใหญ่ ตุล ำกำรศำลปกครองสูง สุด มี อำนำจออก
๔๙. ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธี
พิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับกำรบังคับคดีปกครอง กำรกำหนดมำตรกำรบังคับให้
กำรบังคับคดีบรรลุผล และกำรกำหนดให้ปฏิบัติตำมคำบังคับตำม
คดีปกครอง) (ศป)
คำพิพำกษำของศำลปกครองชั้นต้ น รวมทั้งกำหนดให้ศำลปกครองมี
อำนำจออกคำสั่งให้หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐชำระ
ค่ำปรับ กรณี ที่ หน่ วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐมิได้
ปฏิบัติตำมคำบังคับของศำลปกครอง
ปรับปรุ งองค์ป ระกอบคณะกรรมกำรมำตรวิทยำแห่ งชำติ แก้ไข
๕๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติพัฒนำระบบมำตรวิทยำ
เพิ่มเติม ให้ส ถำบัน มำตรวิท ยำสำมำรถของบประมำณโดยตรงได้
แห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วท)
แก้ไขเพิ่มเติมอำนำจหน้ำที่ของสถำบันให้ส ำมำรถดำเนินกิจ กรรม
ทำงด้ ำนมำตรวิทยำเคมีและชีวภำพได้ตำมภำรกิจ และสำมำรถ
มอบหมำยให้ห น่วยงำนอื่นที่ มีค วำมสำมำรถเฉพำะด้ำนวิช ำกำร
มำตรวิทยำเป็นตัวแทนสถำบันมำตรวิทยำในนำมของประเทศไทย
๕๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรวิจัยในคน พ.ศ. .... (วช) เพื่อกำกับดูแลกำรวิจัยในคน และคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้เข้ำร่วม
กำรวิจัย
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม นิ ย ำมค ำว่ ำ “ผู้ อ นุ ญ ำต” ให้ ห มำยถึ ง อธิ บ ดี ก รม
๕๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล (ฉบับที่ ..)
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ แก้ไขเพิ่มเติมอำนำจของรัฐมนตรีในกำร
พ.ศ. .... (สธ)
กำหนดลักษณะของสถำนพยำบำล
รวมสถำบั น วิ จั ย จุ ฬ ำภรณ์ โรงพยำบำลจุ ฬ ำภรณ์ และสถำบั น
๕๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์
บัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์เข้ำด้วยกัน
พ.ศ. .... (ศธ)
๕๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อ ำนำจในกำรตั้ ง คณะอนุ ก รรมกำรของ ก.พ.อ.
สถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศธ)
ให้ชัดเจนขึ้นและแก้ไขบทบัญญัติอำนำจของคณะอนุกรรมกำรที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้ำที่แทน ก.พ.อ. ให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น
๕๕. ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. .... กำหนดให้มีฐำนะเป็นหน่วยงำนในกำกับของรัฐ
(ศธ)
๕๖. ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดให้มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหำวิทยำลัยของรัฐที่
ไม่เป็นส่วนรำชกำรแต่อยู่ในกำกับของรัฐ
พ.ศ. .... (ศธ)
๕๗. ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กำหนดให้มีฐำนะเป็นหน่วยงำนในกำกับของรัฐ
พ.ศ. .... (ศธ)
๕๘. ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรทหำร กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเยียวยำให้แก่ข้ำรำชกำรทหำรผู้ได้รับ
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และหลั กเกณฑ์ และวิ ธีกำร ผลกระทบจำกควำมเหลื่อมล้ำของอัตรำเงินเดือน
เยียวยำให้แก่ข้ำรำชกำรทหำรผู้ได้รับผลกระทบ
จำกควำมเหลื่อมล้ำของอัตรำเงินเดือน (กห)
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ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
(60 ฉบับ)
ร่างพระราชบัญญัติ
สาระสาคัญ
๕๙. ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งำนนิ วเคลี ยร์ พ.ศ. .... ยกเลิกพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ
(แก้ ไขจำกร่ ำ งของ ครม. ชุ ดที่ ผ่ ำ นมำ : ร่ ำ ง พระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพื่อสั นติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
พระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) และกำหนดให้มีคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์มีอำนำจหน้ำที่ใน
กำรกำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์จ ำกพลังงำนนิวเคลียร์ กำกับดูแล
พ.ศ. ....) (วท)
ทำงนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ใ ห้ ค ำแนะน ำแก่ รั ฐ มนตรี ใ นกำรออก
กฎกระทรวง วำงระเบียบควบคุมและดำเนินกิจกำรให้เป็นไปตำม
ข้อกำหนดหรือเงื่ อนไขในใบอนุญำต ส่งเสริมและเผยแพร่ค วำมรู้
เกี่ยวกับควำมปลอดภั ยจำกพลั งงำนนิวเคลียร์ กำหนดมำตรฐำน
ต่ำงๆ อันพึงใช้โดยเฉพำะเกี่ยวกับพลังงำนนิวเคลียร์ รวมทั้งกำหนด
แผนเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี
๖๐. ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวล ปรั บ ปรุ ง กำรจั ด เก็ บ ภำษี เงิน ได้ นิ ติ บุ ค คล กรณี บ ริ ษั ท หรื อ ห้ ำ ง
รัษ ฎำกร (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... (มำตรกำรป้องกัน หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กัน กำหนดรำคำในกำรโอนสินค้ำ
กำรก ำหนดรำคำโอนระหว่ ำ งบริ ษั ท หรื อ ห้ ำ ง หรือให้บริกำรระหว่ำงกัน แตกต่ำงไปจำกที่พึงกำหนดหำกบริษัท
หุ้นส่วนนิติบุค คลที่มีค วำมสัมพันธ์กัน (Transfer หรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่ำวได้ดำเนินกำรโดยอิส ระโดยไม่มี
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน
Pricing)) (กค)
ส่วนที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนหน้า
(10 ฉบับ)
ร่างพระราชบัญญัติ
สาระสาคัญ
๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกพระรำชบัญญัติส มำคม ยกเลิ กพระรำชบั ญ ญั ติ สมำคมกำรค้ ำ พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื่ องจำกเป็ น
กำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... (สคก)
บทบัญญัติที่เป็นกำรจ้ำกัดสิทธิหรือเสรีภำพหรือที่ก่อให้เกิดภำระแก่
กำรประกอบอำชีพหรือธุรกิจของบุคคลโดยไม่จำเป็น
๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรยกเลิ ก พระรำชบั ญ ญั ติ ส มำคมกำรค้ ำ
และพำณิ ช ย์ (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ ไขบทบั ญ ญั ติ พ.ศ. ๒๕๐๙
เกี่ยวกับกำรรวมกันเป็นสมำคมของบุคคล) (สคก)
๓. ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำหนดควำมผิ ดเกี่ ยวกั บห้ ำง เพื่ อให้ ส อดคล้อ งกับ กำรแก้ ไขร่ำงพระรำชบั ญ ญั ติ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
หุ้นส่วน จดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
สมำคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สคก)
๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติยำสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค) กำหนดฐำนเพื่อใช้ในกำรคำนวณค่ำแสตมป์ยำสูบตำมมูลค่ำสำหรับ
ยำเส้ น และยำสู บ ที่ ท ำในรำชอำณ ำจั ก รและที่ น ำเข้ ำ มำใน
รำชอำณำจักร
๕. ร่ำงพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุและกำรประเมินรำคำ ปรับปรุงกฎหมำยให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์
ทรัพย์สิน พ.ศ. .... (กค)
ปัจจุบัน
๖. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค
กำหนดแยกกำรจัดให้มีกำรแถมพกหรือรำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ
พ.ศ. .... (มท)
ในกำรประกอบกิจกำรค้ำหรืออำชีพออกจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันเพื่อ
คุ้มครองประชำชนไม่ให้ถูกเอำเปรียบ หลอกลวงหรือมอมเมำ
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ส่วนที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนหน้า
(10 ฉบับ)
ร่างพระราชบัญญัติ
สาระสาคัญ
๗. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพนัน พ.ศ. .... (ตช)
ปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันโดยเพิ่มเติมและ
ปรั บปรุ งมำตรกำรควบคุ ม ตรวจสอบและอั ตรำโทษใหม่ เพื่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพในกำรใช้บังคับกฎหมำย
๘. ร่ำงพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด (ฉบับที่ ..)
เพื่ อคุ้มครองผู้ถือหุ้ นรำยย่อย เช่น ห้ำมมิให้มีกำรสลับหรือเพิ่มวำระ
พ.ศ. ... (พณ)
กำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นฝ่ำยข้ำงน้อยร้อยละ ๑๐ สำมำรถร้อง
ขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้เพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
เป็นต้น เพื่อให้มีธรรมำภิบำล เช่น กำรนัดประชุมคณะกรรมกำรให้
กรรมกำรสองคนสำมำรถนัดเรียกประชุมได้ สำมำรถประชุมโดยใช้
มติ เวี ย นหรื อ ผ่ ำ นสื่ อ อิ เลคทรอนิ ก ส์ ไ ด้ เป็ น ต้ น เพื่ อ เพิ่ ม ควำม
คล่องตัวด้ำนจัดกำร เช่น ลดเวลำกำรประกำศหนังสือพิมพ์จำก ๓
วัน เหลือ ๑ วัน ในกรณีลดทุน ควบบริษัท กำรแปรสภำพ สำมำรถ
แปรสภำพกลั บ เป็ น บริ ษั ท เอกชนได้ แ ละกำรควบบริ ษั ท เพิ่ ม
หลักกำรใหม่สำมำรถควบกันโดยให้บริษัทเดิมบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ยังคงมีสภำพเป็นนิติบุคคล เป็นต้น
๙. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมำยแพ่งและ ก ำหนดให้ ยื่ น จดทะเบี ย นข้ ำ มเขตได้ ยกเว้ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มได้
พำณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พณ)
กำหนดให้หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นผลเมื่อพ้น ๑๐ ปี กำหนดให้ประชุม
คณะกรรมกำรผ่ ำ นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ แ ละยกเลิ กกำรประกำศ
หนังสือพิมพ์นัดประชุมผู้ถือหุ้น
๑๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ แก้ไขนิยำม “เครื่องกระสุนปืน” “ดอกไม้เพลิง” และ “สิ่งเทียมอำวุธ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน (ฉบับที่ ..) ปืน” เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสมัยใหม่
พ.ศ. .... (มท)

11.5.6.2 รายการ (List) กฎหมาย/พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี ปั ญ หาความขั ดแย้ งที่
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อหาข้อยุติกับทุกหน่วยงาน
ร่างพระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
กลุ่มกฎหมายพลังงาน
๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งาน หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ทดแทน พ.ศ. ....
- คณะกรรมาธิการพลังงานฯ
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กระทรวงพลังงาน
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงการคลัง

สถานะปัจจุบัน
(3 ฉบับ)
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วย
งานเจ้าของเรื่อง (ยังไม่ได้เสนอคณะรัฐมนตรี)
 ห น่ ว ย ง า น เจ้ า ข อ ง เรื่ อ ง ส่ ง ใ ห้
คณ ะกรรมการกฤษ ฎี กาพิ จ ารณ าให้
ความเห็น (ตรวจพิจารณาล่วงหน้า)
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ร่างพระราชบัญญัติ
กลุ่มกฎหมายพลังงาน

หน่วยงาน

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ปิ โ ตรเลี ย ม หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
พ.ศ. ....
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ
- กระทรวงพลังงำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ
- สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
- คณะกรรมำธิกำรปฏิรูปพลังงำน
- สภำปฏิรูปแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
- เครือข่ำยประชำชนปฏิรูปพลังงำนไทย
- กลุ่มผู้มีควำมเห็นต่ำง
๓. ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ภ ำษี เงิ น ได้ หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
ปิโตรเลียม พ.ศ. ....
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ
- กระทรวงพลังงำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ
- สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
- คณะกรรมำธิกำรปฏิรูปพลังงำน
- สภำปฏิรูปแห่งชำติ
- เครือข่ำยประชำชนปฏิรูปพลังงำนไทย
- กลุ่มผู้มีควำมเห็นต่ำง
กลุ่มกฎหมายยาสูบ
๔. ร่ ำ งพ ระรำช บั ญ ญั ติ ค วบ คุ ม หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. ....
- กระทรวงสำธำรณสุข
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๕. ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ย า สู บ หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (ก้าหนดฐาน - กระทรวงกำรคลัง
เพื่อใช้ในการค้านวณค่าแสตมป์) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สถานะปัจจุบัน
(3 ฉบับ)

 ส ำนั ก งำนคณ ะกรรมกำรกฤษ ฎี กำ
พิ จ ำรณำเสร็ จ แล้ ว อยู่ ในชั้ นพิ จ ำรณำของ
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

 ส ำนั ก งำนคณ ะกรรมกำรกฤษ ฎี กำ
พิ จ ำรณำเสร็ จ แล้ ว อยู่ ในชั้ นพิ จ ำรณำของ
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

(2 ฉบับ)
 อยู่ ร ะห ว่ ำ งกำรตรวจพิ จ ำรณ ำของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

 อยู่ ร ะห ว่ ำ งกำรตรวจพิ จ ำรณ ำของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘)

๒๔

กลุ่มกฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๖. ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ว่ ำ ด้ ว ยกำร หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
รั ก ษ ำค วำม มั่ น ค งป ล อ ด ภั ย - กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ไซเบอร์ พ.ศ. ....
กำรสื่อสำร
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชำติ
- สำนักงำนศำลยุติธรรม
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๗. ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรพั ฒ นำ หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
พ.ศ. ....
กำรสื่อสำร
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ
- สำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
- กระทรวงกำรคลัง
- กระทรวงคมนำคม
- กระทรวงอุตสำหกรรม
- สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
- สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน
- สำนักงำนศำลยุติธรรม
- กระทรวงศึกษำธิกำร
- สำนักงบประมำณ
- สำนักงำนสภำควำมมั่นคง
๘. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
ส่วนบุคคล พ.ศ. ....
กระท รวงเท ค โน โล ยี ส ำรส นเท ศ
และกำรสื่อสำร
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- สำนักนำยรัฐมนตรี สำนักงำน
พั ฒ นำธุ ร กรรมทำงอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(องค์กำรมหำชน)
- ธนำคำรแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง
กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ
- สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

(3 ฉบับ)
 อยู่ระหว่ำงกำรตรวจพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

 สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้จัดส่ง
ร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวไปยัง คณะกรรมกำร
ประส ำนงำนสภ ำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชำติ
พิจำรณำเรียบร้อยแล้ว

 สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้จัดส่ง
ร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวไปยัง คณะกรรมกำร
ประส ำนงำนสภ ำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชำติ
พิจำรณำเรียบร้อยแล้ว

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘)

๒๕

กลุ่มกฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส้านั กงานคณะกรรมการข้ า ราชการ
พลเรือน
- ส้านักงบประมาณ
- ส้ า นั ก งานคณ ะกรรมการส่ ง เสริ ม
การลงทุน
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กลุ่มกฎหมายป่าชุมชน
๙. ร่ำงพระรำชบัญญัติธนำคำรที่ดิน หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
พ.ศ. ...
สถำบันบริหำรจัดกำรที่ดิน
(องค์กำรมหำชน)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- สำนักงำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร
- ธนำคำรแห่งประเทศไทย
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กลุ่มกฎหมายประมง
๑๐. ร่ า งพ ร ะ ร าช ก้ าห น ด แก้ ไข หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก าร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
- ศูน ย์บั ญ ชาการแก้ไขปั ญ หาการท้ า
การประมงผิดกฎหมาย
- ส้านั กงานคณะกรรมการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือใน หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
น่ านน้ าไทย (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงคมนาคม
(ด้าเนินการตามมาตรการป้องกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และปราบปรามการค้ ามนุษย์ใน - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รูปแบบแรงงานประมงและการ
ท้ าประมงผิ ดกฎหมาย (IUU
Fishing)

(3 ฉบั บ)

(1 ฉบับ)
 อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรพิ จ ำรณ ำของส ำนั ก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

(3 ฉบับ)
 อยู่ ร ะห ว่ า งการตรวจพิ จ ารณ าของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา

 อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘)

๒๖

กลุ่มกฎหมายประมง
๑๒. ร่างพระราชบั ญ ญั ติ ก ารรัก ษา หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. ....
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ส้านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- กระทรวงยุติธรรม
- ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
- กองทัพเรือ
กลุ่มกฎหมายอื่นๆ
๑๓. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส าร ส น เท ศ ท รั พ ย าก ร น้ า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ พ.ศ. ....
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการบริหาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
จัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ….
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงมหาดไทย
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๕. ร่างพระราชบั ญญัติอุปถัมภ์และ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
คุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มหาเถระสมาคม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงวัฒนธรรม
- ส้านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

(3 ฉบับ)
 อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา

(5 ฉบับ)
 อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา

 อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของหน่ ว ยงานเจ้า ของเรื่อ ง (ยั งไม่ ได้ เสนอ
คณะรัฐมนตรี)
 หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งให้
คณ ะกรรมการกฤษ ฎี กาพิ จารณ าให้
ความเห็น (ตรวจพิจารณาล่วงหน้า)
 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เห็นควรชะลอไว้ก่อนเพื่อน้ามาทบทวนกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘)

๒๗

กลุ่มกฎหมายอื่นๆ
๑๖. ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ เข ต หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการคลัง
- ส้านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๗. กฎหมายเกี่ยวกับท่าเรือ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย

(5 ฉบับ)
 อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรตรวจพิ จ ำรณ ำของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

 นายกรั ฐ มนตรีมี บั ญ ชามอบหมายให้
รองนายกรัฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ เครื องาม)
เป็นประธานการขับเคลื่อน

๑๑.๖ การน ามาตรการทางการเงิ น ภาษี และการป้ อ งกั น การฟอกเงิ น มาใช้ ใ นการ
ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิด
๑๑.๖.๑ ขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับคดียาเสพติด มูลค่า 784.54 ล้านบาท
๑๑.๖.๒ ตรวจสอบทรัพย์สิน 1,576 คดี มูลค่า 548.23 ล้านบาท รับมอบและ
เก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด 1,217 คดี มูลค่า 348.652 ล้านบาท ติดตาม/รับมอบซึ่งคดีที่ศาลมีค้าสั่ง
ให้ ท รั พ ย์ สิ น ตกเป็ น ของกองทุ น ยุ ติ ธ รรม ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ จ้ า นวน 1,172 คดี มู ล ค่ า
352.091 ล้านบาท และขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ้านวน 1,027 รายการ มูลค่า 19,485.603 ล้านบาท
การบังคับโทษปรับเพื่อยึดอายัด ๑50 คดี มูลค่า ๑๒.569 ล้านบาท
๑๑.๖.๓ สนับสนุนและด้าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท้า ความผิด
มู ล ฐานยาเสพติ ด การตรวจสอบธุ ร กรรมเบื องต้ น 5 ค้ าสั่ ง ด้ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี
๑๑.๖.๓.๑ ค้ าสั่ ง มอบหมายพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ต รวจสอบธุ รกรรมหรื อ
ทรัพย์สิน (ค้าสั่ง ม.) 258 ค้าสั่ง
๑๑.๖.๓.๒ ค้ า สั่ งยึ ดห รื อ อ ายั ด ท รั พ ย์ สิ น (ค้ าสั่ ง ย .) 8 8 ค้ าสั่ ง
มูลค่า 224,293,685.84 ล้านบาท
๑๑.๖.๓.๓ ส่ ง เรื่ อ งให้ พ นั ก งานอั ย การยื่ น ค้ า ร้ อ งต่ อ ศาล 97 เรื่ อ ง
มูลค่า 292,687,137.22 ล้านบาท

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘)

๒๘

๑๑.๖.๓.๔ พ นั ก งาน อั ยก ารพิ จารณ ายื่ น ค้ า ร้ อ งต่ อ ศาล 8 7 คดี
มูลค่า 290,612,154.10 ล้านบาท
๑๑.๖.๓.๕ ศาลชั นต้ น มี ค้ าสั่ ง ให้ ท รั พ ย์ สิ น ตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น 90 คดี
มูลค่า 84,820,560.68 ล้านบาท
๑๑.๖.๔ ด้าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท้าความผิดต่อต้าแหน่งหน้าที่
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน
๑๑.๖.๔.๑ ค้าสั่ ง มอบหมายพนั กงานเจ้ าหน้าที่ ต รวจสอบธุรกรรมหรื อ
ทรัพย์สิน (ค้าสั่ง ม.) 21 ค้าสั่ง
๑๑.๖.๔.๒ ส่ ง เรื่ อ งต่ อ พนั ก งานอั ย การและพนั ก งานอั ย การพิ จ ารณา
ยื่นค้าร้องต่อศาล 8 คดี มูลค่าทรัพย์สิน จ้านวน 776,975,648.64 บาท

