
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๑ 

 

สรุปรายงาน 
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) 

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

 ๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ได้ด าเนินการดังนี้ 
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๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี๓๘)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓) 
๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ก.ศป.) 
๕. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖. พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔  
     พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับท่ี ๑๗)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้ าหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) 
๙. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงนิยามการขนส่งส่วนบุคคล) 
๑๐. พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเช่ือมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษ      

สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๒. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง

ข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน) 
๑๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงิน              

ได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) 
๑๔. พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๕. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๖. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเว้นภาษีประจ าปีของหน่วยงานภาครัฐ) 
๑๗. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๘. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๙. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (การส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) 
๒๐. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี  ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจร และข้อสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสุรา) 
๒๑. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) 
๒๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๔. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๕. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฏ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค้ าประกัน) 
๒๗. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยาม “เจ้าพนักงาน”) 
๒๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 
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๓๐. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๑. พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ       

บางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๓. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๔. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่  ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักเกณฑ์การน าของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือถ่ายล า                         

ออกนอกราชอาณาจักร) 
๓๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๖. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... 
๓๗. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๘. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๙. พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์) 
๔๑. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๒. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๓. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐          

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๕. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๖. พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๘. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๙. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูลการบริหารสิทธิ) 
๕๐. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การท าซ้ าในโรงภาพยนตร์) 
๕๑. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๒. พระราชบัญญัติการจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๓. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๔. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๕. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๘. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
๕๙. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
๖๐. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 
๖๑. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
๖๒. พระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 
๖๓. พระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ. 2558 
๖๔. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2558 
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๖๕. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
๖๖. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. 2558 
๖๗. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 
๖๘. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
๖๙. พระราชบัญญัติจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558   
๗๐. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 
๗๑. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
๗๒. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
๗๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี 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 (ฉบับท่ี 40) พ.ศ. 2558 
๘๐. พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 
๘๑. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2558 
๘๒. พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
๘๓. พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 
๘๔. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 
๘๕. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
๘๖. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
๘๗. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
๘๘. พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 
๘๙. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
๙๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 
๙๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
๙๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 
๙๓. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
๙๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟโครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการในท้องที่

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558 
๙๕. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 
๙๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 24) พ.ศ. 2558 
๙๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 27) พ.ศ. 2558 
๙๘. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
๙๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๐๐.  พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๑.  พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๔ 

 
 

 

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา                                                                                                          (103 ฉบับ) 
๑๐๒.  พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุน

ประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๓.  พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                                          (74 ฉบับ) 
๑.  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .... (สปน/มท)  
๒.  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... (กค) 
๓.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (จ าน า จ านอง) (กค) 
๔.  ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการรับการให้ พ.ศ. .... (กค)  
๕.  ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ทก) 
๖.  ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (สธ) 
๗. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... (ตช)  
๘. ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ตช)  
๙.  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. .... (ศธ) 
๑๐.  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... (ศธ) 
๑๑.  ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีภาษีอากร พ.ศ. .... (กค) 
๑๒.  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... (รง) 
๑๓.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (วิธีการอุทธรณ์ฎีกา) (ศย) 
๑๔.  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบัญญัติปูองกันการกระท า

บางอย่างในการขนส่งสินค้าออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑ พ.ศ. .... (พณ) 
๑๕.  ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กพร) 
๑๖.  ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... (สธ) 
๑๗.  ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมป์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... (พส) 
๑๘.  ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปปง) 
๑๙.  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปปง) 
๒๐.  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. .... (ทส) 
๒๑.  ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟูองคดีอาญา พ.ศ. .... (ยธ) 
๒๒.  ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในช้ันการสอบสวนของเจ้าพนักงานต ารวจ พ.ศ. .... (ตช) 
๒๓.  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ก าหนดให้มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ทก) 
๒๔.  ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กค) 
๒๕.  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (กค) 
๒๖.  ร่างพระราชบัญญัติก าลังส ารอง พ.ศ. ... (กห) 
๒๗.  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวง (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (อส) 
๒๘.  ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (อส)      
๒๙.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การโอนคดีที่มีผลต่อการ

อนุรักษ์หรือการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวมหรือประโยชน์  
สาธารณะอย่างอ่ืนไปยังศาลแพ่ง) (ศย) 

๓๐.  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... (ทก)      
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... (วธ) 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๕ 

 
 

 

 

เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                                          (74 ฉบับ) 
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... (ยธ) 
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (มาตรา 309) (ยธ) 
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. ... (ศย) 
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (ศย) 
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ

และฎีกา) (ศย) 
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์

การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย) 
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การ

อุทธรณ์และฎีกา) (ศย) 
๓๙.  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การ

อุทธรณ์และฎีกา) (ศย) 
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย) 
๔๑.  ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และ  ฎีกา) (ศย) 
๔๒.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (ศย) 
๔๓.  ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..)  พ.ศ. ... (วาระการ

ด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบ) (ศย) 
๔๔.  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (ทก) 
๔๕.  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ...  (พน) 
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (วท) 
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการศาล

ยุติธรรม) (ศย) 
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... (สธ) 
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (ต ารวจกองประจ าการ) (ตช) 
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. ... (พณ) 
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ  โทรทัศน์และกิจการ 

โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กท) 
๕๒.  ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พน) 
๕๓.  ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พน) 
๕๔.  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (ทก) 
๕๕.  ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต ารวจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ตช) 
๕๖.  ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (สปน) 
๕๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยช่ัวคราวหลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกันและการอุทธรณ์ค าสั่งศาลที่ไม่
อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว) (ศย) 

๕๘.  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (ทก) 
๕๙.  ร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (ทก) 
๖๐.   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการ  อุทธรณ์ฎีกา) (ศย) 
๖๑.  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (กค) 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๖ 

 
 

 

 

เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                                          (74 ฉบับ) 
๖๒.  ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (มท) 
๖๓.  ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ยธ) 
๖๔.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (การบังคับปรับโทษ การรอ การก าหนดโทษ 

และรอการลงโทษและแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้) (ศย) 
๖๕.  ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... (ทส) 
๖๖.  ร่างพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... (ทส) 
๖๗.  ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ. ... และร่าง

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ (ปปท.) 
๖๘.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้        

พ.ศ. 2551 พ.ศ. ... (กต) 
๖๙.  ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (กค) 
๗๐.  ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (พิธีสารแมดริด) (พณ)  
๗๑.  ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขยายขอบเขตความคุ้มครองการคุ้มครอง 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงค่าธรรมเนียม) (พณ)  
๗๒.  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... (ยธ)        
๗๓.  ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (ยธ.) 
๗๔.  ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (เพ่ิมช่องทางช าระค่าปรับ) 

 
อยูร่ะหว่างการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                       (16 ฉบับ) 
๑.  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... (สคก)  
๒.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... . (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

รวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) (สคก) 
๓.  ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สคก) 
๔.  ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... (กษ) 
๕.  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... (กษ) 
๖.  ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (มท) 
๗.  ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับท่ี..)    พ.ศ. .... (มท) 
๘.  ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... (ตช) 
๙.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดี 

    ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) (ยธ) 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี .. ) พ.ศ. ... (คค) 
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สธ) 
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... (กค)       
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... (ยธ) 
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (ยธ) 
๑๕.  ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่..) พ.ศ. (กท) 
๑๖.  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ศธ) 

 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๗ 

 
 

 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงาน                                                                                      (3 ฉบับ) 
๑. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พณ) 
๒.  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (รง) 
๓.  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (รง) 

 
 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
  11.2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมาย จัดอบรม 
กฎหมายมหาชนบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานศาลปกครอง วิทยาลัยการต ารวจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 14  
หลักสูตร ผู้เข้าร่วม 809 คน  

หลักสูตร จ านวน (คน) 
1. หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย 1 
2. หลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหารระดับสูง (2 คน)  2 
3. หลักสูตรผู้ก ากับการ 1 
4. หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  69 
5. หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 50 
6. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น 50 
7. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง 55 
8. กฎหมายปกครองและการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ 200 
9. หลักสูตรนักบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ 360 องศา 94 
10. หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) - 
11. หลักสูตรฝึกอบรมผู้น าทีมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลในกระบวนทัศน์ใหม่ 80 
12. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่  94 
13. การท าค าสั่งทางปกครองภายใต้บริบทของกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกฯ 2  
14. การฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่วนที่ 3 

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 15  
111 

รวม 809 
 
 ๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้ งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก 
การแทรกแซงของรัฐ 
  น าเสนอสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
ครั้งที่ 6 (วันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2558) ต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม “การจัดตั้งองค์กร
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลข้อ 11.3 เป็นเรื่องที่จะต้อง



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๘ 

 
 

 

 

อาศัยความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกับองค์กรของฝุายตุลาการ (ศาลยุติ ธรรมและอัยการสูงสุด) 
จึงเห็นสมควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปพิจารณาแนวทางการด าเนินการ  
ในเรื่องดังกล่าว เพือ่ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงยุติธรรมรับไปหารือร่วมกันเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวและรายงานให้ทราบต่อไป”  

 หนังสือส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด 
ที่ ยธ 02008.4/1415 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบและมอบให้
ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามเสนอ (ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในส่วนกระทรวงยุติธรรม) ดังนี้ 

 1. กระทรวงยุติธรรม ควรด าเนินการศึกษาและจัดท าแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอ
ในการปฏิรูปการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรมในกรอบหรือมุมมองของ
กระทรวงยุติธรรมซึ่งรับผิดชอบโดยส านักงาน ป.ป.ท. 

 2. กระทรวงยุติธรรม ควรจัดการปฏิรูปกฎหมายกระบวนการยุติธรรมในบริบทของ
กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะการปรับปรุงแนวทางบริหารองค์กรก่อนชั้นศาลให้เหมาะสม ในกรอบของส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง 

 3. กระทรวงยุติธรรม ควรร่วมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือผู้เกี่ยวข้องกับปัญหา
การค้ามนุษย์ กรณีแรงงานประมง และกรณีการอพยพย้ายถิ่นผิดปกติ ในกรอบของกระทรวงยุติธรรม เช่น  
ในกรอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ และส านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงส านักงาน ปปง. 

 4. กระทรวงยุติธรรม ควรเร่งรัดหรือร่วมด าเนินการในการจัดตั้งองค์กรปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลข้อ 11.3 ประกอบกับยังไม่มีผล
การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมแต่ประการใด 
 ๑๑.๔ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ฯ และมีระบบ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  ๑๑.๔.๑ สนับสนุนการอ านวยความยุติธรรม การตรวจพิสูจน์และจัดการข้อมูล
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 261 ครั้ง ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุน     
การด าเนินคดี 201 เรื่อง ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพ่ือคืนสิทธิสัญชาติให้กับประชาชนโดยการเพ่ิมชื่อใน
ทะเบียนราษฎร์อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย 1,477 ราย รายงานการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพ่ือคืนสิทธิ
สัญชาติให้กับประชาชนโดยการเพ่ิมชื่อในทะเบียนราษฎร์อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย แล้วเสร็จ 741 ราย            
ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพ่ือให้เข้าถึงการตรวจพิสูจน์สัญชาติของรัฐ    
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๕๙ ราย บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยรังสิต     
ตรวจร่างกายประชาชนรอบเหมืองแร่ทองค า อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๗๙๘ ราย ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม
จังหวัดชัยภูมิ 83 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ 128 ราย รับแจ้งบุคคลสูญหายเพ่ือด าเนินการตรวจพิสูจน์ทาง              
นิติวิทยาศาสตร์ 38 ราย ตรวจสารพันธุกรรม (ชาวมอแกน) อ าเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 36 ราย สถาบัน        
นิติวิทยาศาสตร์จัดท า MOU ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยด้านการให้บริการตรวจสารพันธุกรรม
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เพ่ือสนับสนุนงานทะเบียนราษฎร์ 1 ครั้ง กรมการปกครองจัดส่งรายชื่อบุคคลเพ่ือขอรับการตรวจสารพันธุกรรม 
567 ราย สามารถสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มีต่อการให้บริการของภาครัฐ 
  ๑๑.๔.๒ น าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท าผิดในระบบงานคุมประพฤติ 
เพ่ือให้ผู้กระท าผิดสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมอย่างปกติสุขและเป็นการลดความแออัดของเรือนจ า  
ผู้กระท าผิดในระบบงานคุมประพฤตติิดเครื่องมือ 3,344 ราย ถอดเครื่องมือออกแล้ว 2,860 ราย 
 ๑๑.๕ การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย 
  ๑๑.๕.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 
   ๑๑.๕.๑.๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด
จากประชาชน 23,337 เรื่อง ยุติ 9,576 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 13,761 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงาน
ภายนอก 411 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายใน 6,136 เรื่อง ด าเนินการเอง 5,521 เรื่อง และเรื่องอ่ืนๆ 1,693 เรื่อง 
ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเข้าถึงการให้บริการจากภาครัฐ 
   ๑๑.๕.๑.๒ ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพร่วมมือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติให้พนักงานสอบสวนทั่วประเทศแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และจัดท าบันทึกแจ้งสิทธิ ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนคดีอาญาเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหาย
หรือทายาทเพ่ือน าไปยื่นค าขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้แจ้งให้กองบังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดและสถานีต ารวจภูธรและนครบาล ด าเนินการตามแนวทางรับค าขอเงินเยียวยาตาม พ.ร.บ. 
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา จ านวน 8,348 ราย เป็นเงิน 
454.106 ล้านบาท ประชาชนยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม 3,919 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ 
173.425 ล้านบาท และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน 26,978 ราย ท าให้ประชาชนได้รับ      
การช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและมีความรู้ความเข้าใจกบักฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นการปูองกัน
มิให้กระท าผิดกฎหมาย 
   11.5.1.3 จัดตั้ง “คลินิกให้ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น” เพ่ือบริการ
ให้ค าปรึกษาปัญหาด้านพฤติกรรมเด็ก ปัญหาครอบครัวและปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 95 แห่ง       
ผู้ขอรับบริการ จ านวน 1,237 ราย แบ่งเป็นขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก จ านวน 1,100 ราย และขอรับ
บริการทางโทรศัพท์ จ านวน 135 ราย 
  ๑๑.๕.๒ การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) 
ระดับต าบล จ านวน ๓๑๒ แห่ง การพัฒนาการปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง 
จ านวน ๗๘๐ คน ประชุมปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงแนวทางการรับและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ระดับหัวหน้า     
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน ๕๔๕ คน บันทึกข้อตกลงร่วมมือ 
(MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมระหว่าง
กระทรวงยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย      
อบรมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน จ านวน ๑๕๔ คน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสของประชาชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนน าร่องทั่วประเทศ 
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312 แห่ง จ านวน 25,145 เรื่อง ส าเร็จ จ านวน 15,584 เรื่อง ไม่ส าเร็จ จ านวน 427 เรื่อง และอยู่
ระหว่างด าเนินการ จ านวน 9,134 เรื่อง 
  ๑๑.๕.๓ การคุ้มครองพยาน ยื่นค าร้อง 325 ราย ตรวจสอบข้อเท็จจริง 19 ราย 
ยกค าร้อง 90 ราย ด าเนินการคุ้มครองพยาน 216 ราย 
  ๑๑.๕.๔ การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ 
   ๑๑.๕.๔.๑ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การไกล่เกลี่ยร่วมกับ
บริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด 3,934 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
1,562,654,699.78 บาท การขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถผลักดันทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
จ านวน 82,514,922,313 บาท ซึ่งเป็นการยุติข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีและเพ่ิมปริมาณเงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 
   ๑๑.๕.๔.๒ ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี จ านวน ๑๑๘ คน ให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน 
(กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ) จ านวน ๗,750 ราย ฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเครือข่าย จ านวน ๔๔๒ 
คน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ย จ านวน ๑๑๗ คน จัดโครงการดรีมอีสาน (การเข้าถึงความยุติธรรม
อย่างยั่งยืน) จ านวน 825 คน อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภารกิจด้านการบังคับคดี จ านวน ๕๙๑ คน 
จัดท าคู่มือประชาชนเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จ านวน ๗,๗๙๐ เล่ม แผ่นพับ จ านวน 
๖,๔๐๐ แผ่น เผยแพร่รายงานการวิจัยพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนา
นโยบายการยุติธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ จ านวน ๑๔๓ เล่ม ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการทีวี            
เพ่ือสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ๑๐ ครั้ง ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาขนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรม 
  ๑๑.๕.๕ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
   ๑๑.๕.๕.๑ การป้องกันการกระท าผิด การจัดท าวีดิทัศน์เพ่ือปูองกัน
พฤติกรรมและการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนโดยบูรณาการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จัดท าสื่อการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองในหัวข้อบทบาทพ่อแม่กับการเข้าใจวัยรุ่น และการ์ตูนแอนนิเมชันส าหรับเด็ก
และเยาวชนในหัวข้อการใช้เวลาว่างและข้อกฎหมายที่เด็กควรรู้ การใช้สื่อนิทานส าหรับเด็กประถมวัยเพ่ือแจกจ่าย
ให้กับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ จ านวน 50,000 แห่ง สถานศึกษาจัดกิจกรรม          
การปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติด จ านวน 10,575 แห่ง นักเรียน ป.4 – ป.6 ทั่วประเทศได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด จ านวน 3,782,377 คน สถานศึกษาจัดตั้งหน่วยลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด  
ต้านภัยยาเสพติด จ านวน 13,624 แห่ง ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด จ านวน 664,619 คน       
จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรส าคัญเพ่ือปูองกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา        
จัดสรรงบประมาณให้ที่ท าการปกครองอ าเภอ จ านวน 878 อ าเภอ เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเสี่ยงนอก
สถานศึกษาในพ้ืนที่มีกิจกรรมกีฬาฟุตซอลและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
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   ๑๑.๕.๕.๒ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในเรือนจ า การจัดระเบียบเรือนจ า/
ทัณฑสถานให้เหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภท 8 แห่ง จัดระบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง    
ให้เหมาะสมกับเรือนจ า/ทัณฑสถาน ๑๔2 แห่ง ผู้ต้องขัง รายส าคัญที่ผ่านการจ าแนกทั่วประเทศ 7,302 ราย 
ย้ายผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าชายไปทัณฑสถานหญิง 3,720 ราย เกลี่ยผู้ต้องขังจากเรือนจ าแออัดมากไปสู่
เรือนจ าแออัดน้อย 20,975 ราย ด าเนินการตามมาตรฐานด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัยเรือนจ า/
ทัณฑสถาน ๑๓๑ แห่ง จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสายอาชีพและอุดมศึกษา 73,038 ราย ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ
ตามหลักศาสนา ๓๓๐,๘๘๙ ราย จัดกิจกรรมชุมชนบ าบัด (Care Model) ให้กับผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด     
เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิด อารมณ์และพฤติกรรม ๘5 แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม (Care Model) 14,310 คน 
จัดโปรแกรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ ๓ รุ่น ๑๓๗ แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรมปฐมนิเทศ ๑๒,๓๓๐ คน 
จัดโปรแกรมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (กลุ่มเรือนจ าความมั่นคงสูง) ๑๓๖ แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรม 
สร้างความเข้มแข็งทางใจ ๑,๒๐๐ คน จัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง ๕๒ แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรม
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง ๓,๑๒๐ คน บริหารโทษ พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 29,263 ราย พัฒนาเรือนจ า 
ความมั่นคงต่ าให้รองรับผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยคัดเลือกและย้ายผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตรง
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดไปยังทัณฑสถานเปิดหรือเรือนจ าชั่วคราวที่ตั้งอยู่เรือนจ านั้นๆ หรือ
ใกล้เคียงให้เต็มอัตราความจุ ผู้ต้องขังท่ีได้รับการคัดเลือกส าหรับ การย้าย จ านวน 3,607 คน  
   ๑๑.๕.๕.๓ การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนงานบ าบัด
แก้ไขเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม ๑๒ ประการ/ จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๑๘ แห่ง และสถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน ๓๔ แห่ง สืบเสาะและจัดท ารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีอาญา 29,900 ราย
สืบเสาะและจัดท ารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีครอบครัว 8,890 ราย จัดท าแนวทางและ      
ยุทธวิธีการลดจ านวนเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือบูรณาการ
แก้ไขปัญหาสังคมท่ีมีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบสุขของบ้านเมือง 
   ๑๑.๕.๕.๔ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในชุมชน  การคุมประพฤติ      
306,350 ราย แบ่งเป็น (การสืบเสาะและพินิจ 103,288 ราย/การควบคุมและสอดส่อง 203,062 ราย) 
ส ารวจแหล่งงานในพ้ืนที่ของส านักงานคุมประพฤติทั่วประเทศที่ประสงค์รับผู้กระท าผิดของกรมคุมประพฤติ  
เข้าท างาน จ านวน 3,880 แห่ง ส ารวจความพร้อมและความถนัดของผู้รับบริการและท าแผนบูรณาการ 
จ านวน 42,695 ราย การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ านวน 238,748 คน 
และการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด จ านวน 10,935 คน 
   ๑๑.๕.๕.๕ การป้องกันการกระท าผิดซ้ า ช่วยเหลือผู้พ้นโทษไม่ให้กลับไป
กระท าผิดซ้ าด้วยการสงเคราะห์อาชีพ แหล่งทุนผู้พ้นโทษ จ านวน 2,017 ราย จ้างงานผู้พ้นโทษ จ านวน 676 ราย 
การฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาพฤตินิสัยโดยประชุมติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้พ้นโทษ       
การฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จ านวน ๑๙๘ ราย (ค่ายคืนคนดีสู่สังคม) สร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
ผู้ที่อยู่ในการดูแลของคุมประพฤติโดยบูรณาการร่วมกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสโมสรโรตารีประเทศ
ไทยให้เข้าร่วมมหกรรมอาชีพ (Thai Rotary Day) ๒๘๙ ราย ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการช่าง จ านวน 16,567 ราย 
สนับสนุนการศึกษาต่อระดับประถมและมัธยมศึกษา จ านวน 906 ราย พัฒนาและยกระดับทักษะด้าน          



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๑๒ 

 
 

 

 

การประกอบอาชีพ จ านวน 1,428 ราย จัดท าแนวทางการฝึกวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานโดยการประชุมจัดท าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นส าหรับเด็กและเยาวชน จ านวน ๔๐ คน ท าให้
ผู้กระท าผิดใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า 

  ๑๑.๕.๖ การแก้ไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม จ านวน ๓3 ฉบับ 
บัญชี 1 ร่างพระราชบัญญัติที่เขา้สู่กระบวนการนิติบัญญัติ                                                                       (20 ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

๑ ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ให้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                                                    (- ฉบับ) 

๒ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา                                                                                                                              (8 ฉบับ) 
2.1 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตาม

ค าพิพากษาหรือค าสั่ง) 
2.2 ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
2.3 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ความผิดเกี่ยวกับเพศที่มีเด็กเป็น

องค์ประกอบความผิด และแก้ไขค านิยาม “กระท าช าเรา”) 
2.4 ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... 
2.5 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักการฟื้นฟูกิจการส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 
2.6 ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
2.7 ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
2.8 ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแจ้ง

สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา) / แก้ไขจากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๑๒๔) 

๓ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                                        (๕ ฉบับ) 
3.1 ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
3.2 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..)พ.ศ. .... (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
3.3 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
3.4 ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
3.5 ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๑๓ 

 
 

 

 

บัญชี 1 ร่างพระราชบัญญัติที่เขา้สู่กระบวนการนิติบัญญัติ                                                                       (20 ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

๔ ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว                                                            (๗ ฉบับ) 
๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ                                                                               (4 ฉบับ) 

4.1.1 ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
4.1.2 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
4.1.3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. .... 
4.1.4 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (มาตรา ๓๐๙ จัตวา) 

๔.๒ พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว                                                         (๓ ฉบับ) 
4.2.1 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจร และข้อสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสุรา) 
4.2.2 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
4.2.3 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕ ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ                                                         (- ฉบับ) 
 

บัญชี 2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน                                                                   (1 ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

1 ร่างพระราชบัญญัติของ ครม. ชุดปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการทบทวน                                                          (๑ ฉบับ) 
1.1 ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในช้ันการสอบสวนของเจ้าพนักงานต ารวจ พ.ศ. .... 

และร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟูองคดีอาญา พ.ศ. .... 
2 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนหน้าที่อยู่ระหว่างการทบทวน                                                 (- ฉบับ) 

 
บัญชี 3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง                                                                        (1 ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

1 ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ                                                                    (๑ ฉบับ) 
1.1 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีการปล่อยตัวช่ัวคราว

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและกรณีการสอบปากค าผู้เสียหายและสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี) 
2 ร่างพระราชบัญญัติที่ยกร่างแล้วเสร็จ                                                                                                             (- ฉบับ) 

 
บัญชี 4 ร่างพระราชบัญญัติที่เกีย่วข้องกับกระบวนการปฏิรูปประเทศ                                                           (- ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

1 ร่างพระราชบญัญัติทีต่้องรอพิจารณาหลังรัฐธรรมนญูฉบับถาวร                                                                  (- ฉบับ) 
2 ร่างพระราชบญัญัติทีเ่กี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานภาครัฐและค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ                                                                                                    

(- ฉบับ) 
3 ร่างพระราชบญัญัติทีเ่สนอโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ                                                                                              (- ฉบับ) 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๑๔ 

 
 

 

 

บัญชี 5 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย                                 (๑๑ ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

1 ร่างพระราชบญัญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษา ยกร่าง                                                                                             (๘ ฉบับ) 
1.1 ร่างพระราชบัญญตัิว่าด้วยยตุธิรรมชุมชน พ.ศ. .... 
1.2 ร่างพระราชบัญญตัิข้อมูลสารพันธุกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
1.3 ร่างพระราชบัญญตัิว่าด้วยการบริหารการแกไ้ขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผดิ พ.ศ. .... 
1.4 ร่างพระราชบัญญตัิโนตารี พ.ศ. …. 
1.5 ร่างประมวลกฎหมายเกี่ยวกบัยาเสพติด 
1.6 ประมวลกฎหมายอาญา : ภาค ๑ บทบัญญตัิทั่วไป 
1.7 ร่างพระราชบัญญตัิทนายความ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
1.8 ร่างพระราชบัญญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

2 ร่างพระราชบญัญัติที่อยู่ระหว่างการทบทวนหลกัการหรือพจิารณาความเหมาะสมของการตรากฎหมาย                          (๓ ฉบับ) 
2.1 ร่างพระราชบัญญตัิปูองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. .... 
2.2 ร่างพระราชบัญญตัิส่งเสริมการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... 
2.3 ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... (ส านักงาน ป.ป.ส.) 

3 ร่างพระราชบญัญัตขิอง ครม. ชุดก่อนหน้าทีไ่มส่อดคล้องกบันโยบายปัจจุบัน                                                           (- ฉบับ) 

 
 11.5.6.1 ล าดับเร่งด่วนกฎหมายที่มีปัญหา 
   คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล      
ครั้งที่ 8 (วันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558) กขร. ได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบและมีข้อสั่ง
การเพ่ิมเติม 1) ให้จัดล าดับเร่งด่วนกฎหมายที่มีปัญหา และ 2) จัดท ารายการ (List) กฎหมาย/พระราชบัญญัติที่มี
ปัญหาความขัดแย้งที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ฝุายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพ่ือหาข้อยุติ
กับทุกหน่วยงานโดยเร็ว กระทรวงยุติธรรมด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
   บัญชีร่างกฎหมายที่อยู่ ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน 70 ฉบับ (ร่างกฎหมายของ ครม. ชุดปัจจุบัน 60 ฉบับ ร่างกฎหมายของ 
ครม. ชุดก่อนหน้า 10 ฉบับ) 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                                     (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคัญ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. ... (กษ) 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง 

๒. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ด าเนินการตามมาตรการปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและ
การท าประมงผิดกฎหมาย  (IUU Fishing) (คค) 

ด าเนินการตามมาตรการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์     
ในรูปแบบแรงงานประมงและการท าประมงผิดกฎหมาย ( IUU 
Fishing) 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๑๕ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                                     (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคัญ 

๓. ร่างพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มท) 

ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเช่าที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมปรับปรุงระยะเวลาการเช่านาและอัตราค่าเช่านา 

๔. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... (สคก) 
 

ก าหนดให้ตรากฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการค้าเสรีภายใต้
กรอบอาเซียนหรือข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่นหรือการค้าบริเวณ
พรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในระยะยาว 

๕. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... (ทส) ก าหนดให้มีกฎหมายแม่บทส าหรับการใช้การพัฒนาการบริหาร
จัดการการบ ารุงรักษาการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า โดยมี
องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน้ าและ
ระดับผู้ใช้น้ า ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรน้ าที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม ก าหนดมาตรการอนุรักษ์การพัฒนาตลอดจนการควบคุม
และตรวจตราทรัพยากรน้ าสาธารณะ ก าหนดความรับผิดทางอาญา
และทางแพ่งต่อกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ า 

๖. ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... (กค) ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน 

๗. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ พ.ศ. .... (วท) 

ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ 

๘. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...  
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด) (พณ) 

ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วมที่มีสัญชาติ มีภูมิล าเนา
หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมในประเทศภาคี
แห่งพิธีสารมาดริดสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเพียง
ครั้งเดียวเพื่อขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วมในประเทศต่างๆ ที่เป็น
ภาคีแห่งพิธีสารมาดริดได้ 

๙. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. ... 
(ในส่วนที่ เกี่ยวกับการขยายขอบเขตความคุ้มครองการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียนการ
ปรับปรุงค่าธรรมเนียม) (พณ) 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 
และปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและลดระยะเวลาการ จดทะเบียนให้
ชัดเจนและรวดเร็ว รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม เติมพระราชบัญญัติ
คุ้ มครองการด า เนินงานของสมาคมประชาชาติ          
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... (กต) 

เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ลงนามความตกลงว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความ      
คุ้มกันของอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นข้อผูกพัน
เพิ่มเติมจากกฎบัตรของสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รัฐบาลไทยได้ให้
ความเห็นชอบแล้วโดยก าหนดรายละเอียดการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
แห่งอาเซียน เลขาธิการอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนพนักงานของส านัก
เลขาธิการอาเซียน ฯลฯ ตลอดจนความละเมิดมิได้ในสถานที่ทรัพย์สิน 
สินทรัพย์ของอาเซียน การสื่อสารในทุกรปูแบบและบรรณสารของอาเซยีน 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๑๖ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                                     (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคัญ 

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คค) 

 

อนุวัติการอนุสัญญามอนตริออลและก าหนดขอบเขตบางประการ คือ 
(๑) การรับขนระหว่างประเทศทางอากาศที่กระท าและด าเนินการโดย
รัฐบาลโดยตรงเพื่อความประสงค์ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์โดยเป็นเรื่องที่เป็น
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของรัฐในฐานะเอกราชและ/หรือ 
(๒) การรับขนคนโดยสารสัมภาระหรือของส าหรับหน่วยงานราชการมหา
รของไทยในอากาศยานที่จดทะเบียนในไทยหรือเช่ามาโดยรัฐบาลไทยซึ่ง
ระวางทั้งหมดของอากาศยานนั้นได้สงวนไว้โดยหรือสงวนไว้ในนามของ
หน่วยราชการดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของระบบความรับผิดตาม
อนุสัญญามอนตริออล 

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. .... (กค) 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติว่ าด้ วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... (ทก) 

ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการท างานเพื่อผลักดันงานด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาต ิ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ทส) (๑) ก าหนดให้ในการจัดให้มีหลักเขตและปูายหรือเครื่องหมายอื่นแสดง
เขตปุาสงวนแห่งชาติ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ท่ีเขตปุาสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่ทราบด้วย 
(๒) ก าหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมและรักษาปุาสงวนแห่งชาติประจ า
จังหวัดเพื่อก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการควบคุม ดูแล และปูองกัน
รักษาปุาสงวนแห่งชาติ ตลอดจนดูแลการส่งเสริมการปลูกปุาและฟื้นฟู
สภาพปุาสงวนแห่งชาติ รวมทั้งด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยค าร้อง
เกี่ยวกับสิทธิหรือการได้ท าประโยชน์ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ  
(๓) ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตปุาสงวน
แห่งชาติเพื่อเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใช้ประโยชน์ในเขต
ปุาสงวนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้พื้นท่ีในเขตปุาสงวน
แห่งชาติ 
(๔) ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจในการยึดหรืออายัด
บรรดาไม้ของปุาอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ 
ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการ
กระท าความผิดและก าหนดวิธีด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและ  
ของกลางท่ียึดหรืออายัดไว้ 
(๕) ก าหนดอัตราโทษให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
(๖) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบ ารุงปุาให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

๑๕. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเรื่องการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล) (กค) 

แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๑๗ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                                     (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคัญ 

๑๖. ร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต (กค) 
 

รวบรวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมาย    
ว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษี
สรรพสามิตและกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุราไว้ในประมวล
กฎหมายฉบับเดียวกัน 

๑๗. ร่ างพระราชบัญญัติ ให้ ใ ช้ประมวลกฎหมายภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. .... (กค) 

รวบรวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่า
ด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่ าด้วยการจัดสรรเงินภาษี
สรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา ไว้ในประมวล
กฎหมายฉบับเดียวกัน 

๑๘. ร่างพระราชบญัญัตลิ้มละลาย (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....          
(การฟื้นฟูกิจการ) (ยธ) 

แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่
เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่ งมีทั้ งบุคคลธรรมดา           
คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ        
นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือบริษัท จ ากัด 

๑๙. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กค) 

ปรับปรุงบทบัญญตัิของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ลดอุปสรรคในการเข้ามาประกอบธุรกิจในตลาดทุน รวมทั้งปรับปรุง
ช่องทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาด
ทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีความชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น 
ตลอดจนรองรับให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนรวมตัวกันจัดตั้งองค์กร
ก ากับดูแลตนเอง 

๒๐. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กค) 

ปรับปรุงมาตรการลงโทษทางอาญาควบคู่ไปกับมาตรการลงโทษ
ทางแพ่งเพื่อให้รัฐสามารถปูองปราบผู้กระท าผดิตามกฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

๒๒. ร่ างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง           
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กค) 

ทบทวนหลักการร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามความเห็นของคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ 

๒๓. ร่ า งพระราชบัญญัติ การขนส่ งทางบก พ .ศ .  . . . .         
(รวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ เป็นฉบับ
เดียวกัน) (คค) 

รวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เป็นฉบับเดียวกัน 

๒๔. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ยธ) 

แก้ไขเพิ่มเติมความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญาเกี่ยวกับ
กระบวนการค้น อายัดหรือค้นทรัพย์สิน การริบทรัพย์สิน การรวบรวม
พยานหลักฐาน รวมทั้งการโอนตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพื่อช่วยเหลือในการ
ด าเนินคดีชั้นเจ้าพนักงานและช้ันศาล 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๑๘ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                                     (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคัญ 

๒๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับการรอการก าหนด
โทษและรอการลงโทษและแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของ
ผู้ใช้และผู้ถูกใช้) 

ก าหนดวิธีการยดึหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับ แก้ไขปรับปรุงอัตรา
เงินในการกักขังแทนค่าปรับยกเลิกข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนค่าปรับที่
อาจขอท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 

๒๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 

แก้ไขนิยามค าว่า “กระท าช าเรา” ตามมาตรา ๒๗๖ และมาตรา ๒๗๗ 
ก าหนดความผิดฐาน “คุกคามทางเพศ” (เพิ่มมาตรา ๒๘๕/๓) แก้ไข
ลักษณะความผิดเกี่ยวกับสิ่งอันลามก (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๗ 
(๑)) และแก้ไขโทษปรับอาญาในลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

๒๗. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ        
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

แก้ไขบทนิยามค าว่า “เด็ก” ให้มีอายุขั้นต่ าและขั้นสูง เพิ่มเติม
บทบัญญัติให้อ านาจผู้อ านวยการสถานพินิจ พนักงานคุมประพฤติ
หรือนักสังคมสงเคราะห์ที่จะกระท าการนอกเขตศาลได้ ปรับปรุง
บทบัญญัติ เกี่ ย วกับ เด็ กหรื อ เยาวชนที่ ไม่ จ า เป็นต้ องเข้ าสู่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

๒๘. ร่ างพระราชบัญญัติ วิ ธี ปฏิบัติ เกี่ ยวกับการกักขั ง         
ตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ยธ) 
 

ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจใช้เครื่องพันธนาการแก่
ผู้ต้องขังบางกรณีและมีอ านาจตรวจสอบจดหมายเอกสาร พัสดุ
ภัณฑ์หรือสิ่งสื่อสารอื่นซึ่งมีถึงหรือจากผู้ต้องขังได้ ก าหนดการ
รับรองสิทธิของผู้ตองขังที่จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ หรือยื่นเรื่องราว
ใดๆ หรือถวายฎีกาก าหนดการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่มีครรภ์ให้
ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเพิ่มอัตราโทษของผู้ต้องขังที่ถูกปล่อย
ตัวไปกรณีเหตุฉุกเฉินไม่ปลอดภัยแก่ผู้ต้องขังแล้วไม่กลับมารายงาน
ตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่มี เหตุอันสมควรและเพิ่มฐาน
ความผิดและก าหนดโทษของผู้กระท าความผดิเกี่ยวกับสถานที่กักขัง
ให้หนักขึ้นและก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าบังคับ
บัญชาสถานที่กักขังมีอ านาจที่จะด าเนินการลงโทษทางวินัยแทน
การส่งเรื่องเพื่อด าเนินคดีอาญา 

๒๙. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... (ยธ) (๑) ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายราชทัณฑ ์
(๒) ก าหนดให้มีบทบัญญัตเิกี่ยวกบัเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงาน 
(๓) ก าหนดให้เจ้าพนักงานมีอ านาจหน้าที่พิเศษ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณไ์ม่ปกติ 
(๔) ก าหนดให้ทุกเรือนจ าใช้ค าขึ้นต้นว่า “เรือนจ า” เพื่อยกเลิก
ทัณฑสถาน และทัณฑนิคม 
(๕) ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง 
(๖) ก าหนดให้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

๓๐. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... (ยธ) ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีด าเนินการควบคุมความประพฤติตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและให้มีกฎหมายว่าด้วยคุมประพฤติ 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๑๙ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                                     (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคัญ 

๓๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝุายบริหารในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับท่ี ..)พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (ยธ) 

ให้น าค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗   
เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบมา
บัญญัติเพิ่มเติม 

๓๒. ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตช) ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการจัดตั้งส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
ปรับปรุงอัตราโทษให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง 

๓๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (คค) 

ก าหนดให้รัฐสามารถน าที่ดินที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์
ของการเวนคืนไปใช้เพื่อแก้ปัญหาทางสังคมหรือเพื่อประโยชน์ด้าน
สวัสดิการของรัฐได้ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่มีอ านาจยื่นค าร้องขอรังวัดต่อเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินแทนเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ที่ต้องค านึงถึงในการก าหนดค่าทดแทนให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 

๓๔. ร่างพระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. .... (สธ) ทบทวนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตร 
๓๕. ร่างพระราชบญัญัติแร่ พ.ศ. .... (อก) ปรับปรุงพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติพิกัด

อัตราภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์ครื่องใช้ไฟฟูา

และอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. .... (ทส) 
ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น 

๓๗. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการ
รถไฟฟูา โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์
บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ในท้องที่อ าเภอบางบัวทอง 
อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (คค) 

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟูา โครงการรถไฟฟูา   
สายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ในท้องที่
อ าเภอ บางบัวทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

๓๘. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... (สธ) ปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดย
ก าหนดมาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาสูบที่จะเกิด
ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้  ก าหนดบทบัญญัติที่
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับ
ก า รค้ า ส่ ง ผ ลิ ตภัณฑ์ ย าสู บ จ ากกา ร ห้ ามซื้ อขายผ่ านทาง                
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และการห้ามท ากิจกรรมที่เป็นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจยาสูบ 

๓๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การ
บังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) (ยธ) 

แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับคดี 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๒๐ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                                     (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคัญ 

๔๐. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา       (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค าว่า “ผู้ เสียหาย” เพื่อไม่ให้รวมถึง
ผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 
แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจของคณะกรรมการฯ  ในการมอบอ านาจ
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายให้แก่
คณะอนุกรรมการ (ยธ) 

๔๑. ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยการส่งเสริมการให้บริการ 
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... (ยธ) 

ก าหนดให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ในการ
ให้บริการและส่ งเสริมงานด้ านนิติ วิทยาศาสตร์  ก าหนดให้มี
คณะกรรมการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบัน
ก าหนดการเรียกเก็บ งด หรือลดค่าธรรมเนียมการให้บริการของสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ของสถาบัน 

๔๒. ร่างพระราชบญัญัตคิวบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. .... (กษ) 

การสร้างระบบการควบคุมการตรวจสอบภายในกระบวนการ      
ฆ่าสัตว์และกรมการขนส่งเนื้อสัตว์ต้องให้ไดม้าตรฐานและสอดคล้อง
มาตรฐานสุขอนามัยตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 

๔๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทาง
อาญา) (กค) 

แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผดิทางอาญา 
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ โดยการฝุาฝืน
หน้าที่ในการแนบเอกสารพร้อมการยื่นแบบแสดงรายการภาษี       
ต้องระวางโทษปรับ  
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมให้การกระท าความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการ
เสียภาษีอากรตามมาตรา ๓๗ ให้ครอบคลุมถึงการขอคืนภาษีอากร
อันเป็นเท็จ  
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมให้การกระท าอันเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
อากรตามมาตรา ๓๗ ทวิ มีอัตราโทษเดียวกับมาตรา ๓๗ คือต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาท
ถึงสองแสนบาทโดยยกเลิกมาตรา ๓๗ ทวิ  
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมให้บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มให้
ครอบคลุมถึงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอันเป็นเท็จ 

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

แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการ ธปท. คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินและคณะกรรมการระบบการ
ช าระเงินสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง หากมีกรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งนอกเหนือจากการ   พ้นจากต าแหน่งตามวาระและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการ
และกรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท. 

๔๕. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กค) 

แก้ไขเพิ่มเติมวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔๖. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... (พม) ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทาน 
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

พ.ศ. .... (ตช) 
ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๒๑ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                                     (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคัญ 

๔๘. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(เพิ่มช่องทางช าระค่าปรับ) (ตช) 

แก้ไขบทนิยามค าว่า “อธิบดี” ให้หมายถึง “ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ” และเพิ่มช่องทางในการช าระค่าปรับเพื่อความสะดวกแก่
ประชาชน 

๔๙. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง) (ศป) 

ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออก
ระเบียบเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครอง การก าหนดมาตรการบังคับให้
การบังคับคดีบรรลุผล และการก าหนดให้ปฏิบัติตามค าบังคับตาม
ค าพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น รวมทั้งก าหนดให้ศาลปกครองมี
อ านาจออกค าสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐช าระ
ค่าปรับ กรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้
ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครอง 

๕๐. ร่างพระราชบญัญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (วท) 

ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ แก้ไข
เพิ่มเติมให้สถาบันมาตรวิทยาสามารถของบประมาณโดยตรงได้ 
แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของสถาบันให้สามารถด าเนินกิจกรรม
ทางด้านมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพได้ตามภารกิจ และสามารถ
มอบหมายให้หน่วยงานอื่นที่มีความสามารถเฉพาะด้านวิชาการ
มาตรวิทยาเป็นตัวแทนสถาบันมาตรวิทยาในนามของประเทศไทย 

๕๑. ร่างพระราชบญัญัติการวิจัยในคน พ.ศ. .... (วช) เพื่อก ากับดูแลการวิจัยในคน และคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้เข้าร่วม
การวิจัย  

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

 

แก้ไขเพิ่มเติมนิยามค าว่า “ผู้อนุญาต” ให้หมายถึงอธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจของรัฐมนตรีในการ
ก าหนดลักษณะของสถานพยาบาล 

๕๓. ร่างพระราชบญัญัตริาชวิทยาลยัจฬุาภรณ์       พ.ศ. .... 
(ศธ) 

รวมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เข้าด้วยกัน 

๕๔. ร่างพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ศธ) 

แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจในการตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.พ.อ.         
ให้ชัดเจนขึ้นและแก้ไขบทบัญญัติอ านาจของคณะอนุกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีแทน ก.พ.อ. ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

๕๕. ร่างพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. .... (ศธ) ก าหนดให้มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
๕๖. ร่างพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ. 

.... (ศธ) 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่
ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ 

๕๗. ร่างพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
พ.ศ. .... (ศธ) 

ก าหนดให้มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 

๕๘. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .. . . และหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่
ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ า
ของอัตราเงินเดือน (กห) 

ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการเยยีวยาให้แก่ข้าราชการทหารผูไ้ด้รบั
ผลกระทบจากความเหลื่อมล้ าของอัตราเงินเดือน 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๒๒ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน                                                              (60 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคัญ 

๕๙. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... (แก้ไขจาก
ร่างของ ครม. ชุดที่ผ่านมา : ร่างพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) (วท) 

ยกเลิกพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
และก าหนดให้มีคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์มีอ านาจหน้าที่ใน
การก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ ก ากับดูแล
ทางนิวเคลียร์และรั งสีให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี ในการออก
กฎกระทรวง วางระเบียบควบคุมและด าเนินกิจการให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขในใบอนุญาต ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ก าหนดมาตรฐาน
ต่างๆ อันพึงใช้โดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งก าหนด
แผนเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

๖๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปูองกันการก าหนดราคา
โอนระหว่างบริษัทหรือห้ างหุ้นส่ วนนิติบุ คคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)) (กค) 

ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเ งินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ก าหนดราคาในการโอนสินค้า
หรือให้บริการระหว่างกัน แตกต่างไปจากที่พึงก าหนดหากบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้ด าเนินการโดยอิสระโดยไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

 
ส่วนที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนหน้า                                                                    (10 ฉบับ) 

ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคัญ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า 

พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... (สคก) 
ยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื่องจากเป็น
บทบัญญัติที่เป็นการจ้ากัดสิทธิหรือเสรีภาพหรือที่ก่อให้เกิดภาระแก่
การประกอบอาชีพหรือธุรกิจของบุคคลโดยไม่จ าเป็น 

๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
รวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) (สคก) 

เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า      
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓. ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน    
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคมและ
มูลนธิิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สคก) 

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

๔. ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กค) ก าหนดฐานเพื่อใช้ในการค านวณค่าแสตมป์ยาสูบตามมูลค่าส าหรับ
ยาเส้นและยาสูบที่ท า ในราชอาณาจักรและที่น า เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร 

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

ปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน 

๖. ร่างพระราชบัญญัติการใหร้างวัลด้วยการเสี่ยงโชค    พ.ศ. .... 
(มท)  

ก าหนดแยกการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลดว้ยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ 
ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพออกจากกฎหมายว่าด้วยการพนันเพื่อ
คุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบ หลอกลวงหรือมอมเมา 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๒๓ 

 
 

 

 

ส่วนที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนหน้า                                                            (10 ฉบับ) 
ร่างพระราชบัญญัติ สาระส าคัญ 

๗. ร่างพระราชบญัญัติการพนัน พ.ศ. .... (ตช) ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเพิ่มเติมและ
ปรับปรุงมาตรการควบคุม ตรวจสอบและอัตราโทษใหม่เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมาย 

๘.  ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
(พณ) 

เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น ห้ามมิให้มีการสลับหรือเพิ่มวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นฝุายข้างน้อยร้อยละ ๑๐ สามารถร้อง
ขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้เพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ 
เป็นต้น เพื่อให้มีธรรมาภิบาล เช่น การนัดประชุมคณะกรรมการให้
กรรมการสองคนสามารถนัดเรียกประชุมได้ สามารถประชุมโดยใช้
มติเวียนหรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ได้ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความ
คล่องตัวด้านจัดการ เช่น ลดเวลาการประกาศหนังสือพิมพ์จาก ๓ 
วัน เหลือ ๑ วัน ในกรณีลดทุน ควบบริษัท การแปรสภาพ สามารถ
แปรสภาพกลับเป็นบริษัทเอกชนได้และการควบบริษัท เพิ่ม
หลักการใหม่สามารถควบกันโดยให้บริษัทเดิมบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ยังคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล เป็นต้น 

๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พณ) 

ก าหนดให้ยื่นจดทะเบียนข้ามเขตได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ 
ก าหนดให้หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นผลเมื่อพ้น ๑๐ ปี ก าหนดให้ประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้และยกเลิกการประกาศ
หนังสือพิมพ์นัดประชุมผู้ถือหุ้น 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มท) 

แก้ไขนิยาม “เครื่องกระสุนปืน” “ดอกไม้เพลิง” และ “สิ่งเทียมอาวุธ
ปืน” เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ 

 
11.5.6.2 รายการ (List) กฎหมาย/พระราชบัญญัติที่มีปัญหาความขัดแย้งที่          

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อหาข้อยุติกับทุกหน่วยงาน 

ร่างพระราชบัญญัติ หน่วยงาน สถานะปัจจุบัน 
กลุ่มกฎหมายพลังงาน                                                                                                                 (3 ฉบับ) 
๑. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน 

พ.ศ. .... 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
- คณะกรรมาธิการพลังงานฯ  
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
- กระทรวงพลังงาน 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง 
- กระทรวงการคลัง 
 

 อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วย 
งานเจ้าของเรื่อง (ยังไม่ได้เสนอคณะรัฐมนตรี) 
  ห น่ ว ย ง า น เ จ้ า ข อ ง เ รื่ อ ง ส่ ง ใ ห้
คณะกรรมการกฤษฎี กาพิ จ ารณาให้
ความเห็น (ตรวจพิจารณาล่วงหน้า) 
 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๒๔ 

 
 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติ หน่วยงาน สถานะปัจจุบัน 
กลุ่มกฎหมายพลังงาน                                                                                                                (3 ฉบับ) 

 - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
พ.ศ. .... 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
- กระทรวงพลังงาน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
- คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน 
- สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย 
- กลุ่มผู้มีความเห็นต่าง 

  ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
พิจารณาเสร็จแล้ว อยู่ในช้ันพิจารณาของ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๓. ร่ า งพ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ภ าษี เ งิ น ไ ด้
ปิโตรเลียม พ.ศ. .... 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
- กระทรวงพลังงาน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมาธิการวสิามญัฯ 
- สภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
- คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน 
- สภาปฏริูปแห่งชาต ิ
- เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย 
- กลุ่มผู้มีความเห็นต่าง 

  ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
พิจารณาเสร็จแล้ว อยู่ในช้ันพิจารณาของ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

กลุ่มกฎหมายยาสูบ                                                                                                                             (2 ฉบับ) 
๔. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ พ.ศ. .... 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
- กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  อยู่ ระหว่ างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕. ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ...) 
พ.ศ. .... (ก าหนดฐานเพื่อใช้ในการ
ค านวณค่าแสตมป์) 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
- กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  อยู่ ระหว่ างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๒๕ 

 
 

 

 

กลุ่มกฎหมายดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม                                                                                        (3 ฉบับ) 
๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
- ส านักงานศาลยุติธรรม 
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๗. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
- ส านักงานส่งเสริมอตุสาหกรรม 
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
-  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน 
- ส านักงานศาลยุติธรรม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- ส านักงบประมาณ 
-  ส านักงานสภาความมั่นคง 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดส่ง
ร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติ บัญญัติ แห่ งชาติ
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. .... 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
กร ะทร ว ง เ ทค โ น โ ลยี ส า ร ส น เ ทศ 
และการสื่อสาร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  ส านักนายรัฐมนตรี ส านักงาน 
พัฒนาธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ 
(องค์การมหาชน) 

-  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
-  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

- ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดส่ง
ร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติ บัญญัติ แห่ งชาติ
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๒๖ 

 
 

 

 

กลุ่มกฎหมายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม                                                                                       (3 ฉบับ) 
 - กระทรวงการคลัง 

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ   

พลเรือน 
- ส านักงบประมาณ 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน 
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

กลุ่มกฎหมายป่าชุมชน                                                                                                                     (1 ฉบับ) 
๙. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ ดิน  

พ.ศ. ... 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
สถาบันบริหารจัดการที่ดิน 
(องค์การมหาชน)  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
- ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 
- ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  อยู่ ระหว่ างการพิจารณาของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

กลุ่มกฎหมายประมง                                                                                                                   (3 ฉบับ) 
๑๐. ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ป ร ะ ม ง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการ
ประมงผิดกฎหมาย 
- ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  อยู่ ระหว่ างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ าไทย (ฉบับที่  ..)  พ.ศ. ... . 
(ด าเนินการตามมาตรการปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบ
แรงงานประมงและการท าประมงผิด
กฎหมาย (IUU Fishing) 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
กระทรวงคมนาคม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๒๗ 

 
 

 

 

 

กลุ่มกฎหมายประมง                                                                                                           (3 ฉบับ)  

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

       พ.ศ. .... 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
สภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
- กระทรวงยุติธรรม 
- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน 
- กองทัพเรือ 

 อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

กลุ่มกฎหมายอื่นๆ                                                                                                              (5 ฉบับ) 
๑๓. ร่ างพระราชบัญญัติสถาบัน

ส า ร ส น เ ท ศ ท รั พ ย า ก ร น้ า
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. …. 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง (ยังไม่ได้เสนอ
คณะรัฐมนตรี) 
 หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งให้ 
คณะกรรมการกฤษฎี กาพิจ ารณา ให้
ความเห็น (ตรวจพิจารณาล่วงหน้า)  

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

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
มหาเถระสมาคม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
- คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
เห็นควรชะลอไว้ก่อนเพื่อน ามาทบทวนกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๒๘ 

 
 

 

 

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

เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงการคลัง 
- ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  อยู่ ระหว่ างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๗. กฎหมายเกี่ยวกับท่าเรือ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
กระทรวงคมนาคม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- 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 1,755 คดี มูลค่า 671.3 ล้านบาท รับมอบและ
เก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด 1,236 คดี มูลค่า 353.822 ล้านบาท ติดตาม/รับมอบซึ่งคดีที่ศาลมีค าสั่ง
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนยุติธรรม ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ จ านวน 1,327 คดี มูลค่า 
381.021 ล้านบาท และขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 1,251 รายการ มูลค่า 19,512.533 ล้านบาท        
การบังคับโทษปรับเพื่อยึดอายัด ๑50 คดี มูลค่า ๑๒.569 ล้านบาท 
  ๑๑.๖.๓ สนับสนุนและด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 
มูลฐานยาเสพติด การตรวจสอบธุรกรรมเบื้องต้น 5 ค าสั่ง ด าเนินการตามพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้  
   ๑๑.๖.๓.๑ ค าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ
ทรัพย์สิน (ค าสั่ง ม.) 271 ค าสั่ง 
   ๑๑.๖.๓.๒ ค า สั่ ง ยึ ดห รื ออายั ดท รั พย์ สิ น  ( ค า สั่ ง  ย . )  96 ค า สั่ ง  
มูลค่า 239,553,150.46 บาท 
   ๑๑.๖.๓.๓ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาล 90 เรื่อง  
มูลค่า 232,235,342.16 บาท 
   ๑๑.๖.๓.๔ พนักงานอัยการ พิจารณายื่ นค าร้ องต่อศาล 107 คดี  
มูลค่า 365,863,252.78 บาท  

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 – ๓0 กันยายน ๒๕๕๘) ๒๙ 

 
 

 

 

   ๑๑.๖.๓.๕ ศาลชั้นต้นมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 121 คดี 
มูลค่า 125,121,521.42 บาท 
 
  ๑๑.๖.๔ ด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน  
   ๑๑.๖.๔.๑ ค าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ
ทรัพย์สิน (ค าสั่ง ม.) 26 ค าสั่ง 
   ๑๑.๖.๔.๒ ส่งเรื่องต่อพนักงานอัยการและพนักงานอัยการพิจารณา       
ยื่นค าร้องต่อศาล 8 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน จ านวน 1,068,825,606.07 บาท 
 


