
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๑ 

 

สรุปรายงาน 
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) 

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

 ๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม จ ำนวน 497 ฉบับ ด ำเนินกำรดังนี้ 
11.1.1 ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ จ ำนวน 300 ฉบับ 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน 9 ฉบับ 
1. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. .... กระทรวงพำณิชย์ 
2. ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (ก ำหนดให้มี ก.บ.ศป. ปรับปรุงอ ำนำจ ก.ขป. และ กศป. เพ่ิมต ำแหน่ง
ผู้ช่วยตุลำกำรศำลปกครองชั้นต้น แก้ไขกำรเปิดท ำกำรศำลปกครองในภูมิภำค 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนศำลปกครองสู งสุดและวินั ยตุลำกำร            
ศำลปกครอง) 

ส ำนักงำนศำลปกครอง 

3. ร่ำงพระรำชบัญญัติควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ/ ป.ป.ช. 

4. ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขจำกร่ำงพระรำชบัญญัติหมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชำติ พ.ศ. ....) 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

 
พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน 66 ฉบับ 
1. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. .... (รวมพระรำชบัญญัติกำรขนส่ง

ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เป็นฉบับ
เดียวกัน) 

กระทรวงคมนำคม 

2. ร่ำงพระรำชบัญญัติเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ เพ่ือสร้ำงทำงพิเศษสำยบำงพลี – สุขสวัสดิ์ 
ในท้องที่อ ำเภอบำงพลี อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร และอ ำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปรำกำร พ.ศ. .... 

   *หมายเหตุ : ครม. ให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้งก่อนส่งวิปพิจารณา 

กระทรวงคมนำคม 

3. ร่ำงพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุและกำรประเมินรำคำทรัพย์สินพ.ศ. ....  กระทรวงกำรคลัง 
4. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พ.ศ. ....  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๒ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
5. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ..)      

พ.ศ. .... (ก ำหนดให้จดทะเบียนข้ำมเขตได้ก ำหนดให้หนังสือบริคณห์สนธิ     
สิ้นผลเมื่อพ้น ๑๐ ปี)  

กระทรวงพำณิชย์ 

6. ร่ำงพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กระทรวงพำณิชย์ 
7. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... กระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
8. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรวิจัยในคน พ.ศ. .... ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน 

กำรวิจัย 
9. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ . .) พ.ศ. .... 

(มำตรกำรป้องกันก ำหนดรำคำโอน (Transfer Pricing)) 
กระทรวงกำรคลัง 

10. ร่ ำ งพระรำชบัญญัติ กำรจัดกำรซำกผลิตภัณฑ์ เครื่ อง ใช้ ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์และซำกผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ. .... 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

11. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ควำมผิดเกี่ยวกับเพศที่มีเด็กเป็นองค์ประกอบควำมผิด และแก้ไขค ำนิยำม 
“กระท ำช ำเรำ”) 

กระทรวงยุติธรรม 

12. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงคมนำคม 
13. ร่ำงพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... (ต ำรวจกอง

ประจ ำกำร) 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

14. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเรียกเงินสมทบเข้ำกองทุนระหว่ำงประเทศเพ่ือชดใช้          
ควำมเสียหำยจำกมลพิษน้ ำมันอันเกิดจำกเรือ พ.ศ. .... 

กระทรวงคมนำคม 

15. ร่ำงพระรำชบัญญัติเวนคืนอสังหำริมทรัพย์เพ่ือสร้ำงทำงพิเศษศรีรัช – วงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหำนครในท้องที่อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรีและ    
เขตทวีวัฒนำ เขตตลิ่งชัน เขตบำงพลัด เขตบำงกอกน้อย เขตบำงซื่อและ  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. .... 

กระทรวงคมนำคม 

16. ร่ำงพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 
17. ร่ำงพระรำชบัญญัติระบบกำรช ำระเงิน พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
18. รำ่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพบุคลำกรกำรกีฬำ พ.ศ. .... กระทรวงกำรท่องเที่ยวและ

กีฬำ 
19. ร่ำงพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรด ำเนินกำร   

ทำงวินัยกับข้ำรำชกำรต ำรวจที่ออกจำกรำชกำรแล้ว) 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

20. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติเพ่ือควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในกำรจัดเก็บภำษีอำกร พ.ศ. .... 

กระทรวงกำรคลัง 

21. ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. .... ส ำนักงบประมำณ 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๓ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
22. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. .... ส ำนักงบประมำณ 
23. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 
24. ร่ำงพระรำชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
กระทรวงอุตสำหกรรม 

25. ร่ำงพระรำชบัญญัติธนำคำรออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
26. ร่ำงพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยยำเสพติด พ.ศ. .... และร่ำง

ประมวลกฎหมำยยำเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม 

27. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
(กำรปรับโครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ) 

กระทรวงกำรคลัง 

28. ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันคุ้มครองเงินฝำก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
29. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชก ำหนดบรรษัทตลำดรองสินเชื่อ   

ที่อยู่อำศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... 
กระทรวงกำรคลัง 

30. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์      
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรบอกกล่ำวกำรโอนสิทธิเรียกร้อง และกำรจัดตั้ง
บริษัทจ ำกัด) 

กระทรวงพำณิชย์ 

31. ร่ำงพระรำชบัญญัติก ำหนดควำมผิดเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน       
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บริษัทจ ำกัด สมำคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ควำมผิดกรณีบริษัทไม่โฆษณำหรือไม่ส่งค ำบอกกล่ำวหรือจัดกำรควบบริษัท
โดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๒๓๙ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์) 

กระทรวงพำณิชย์ 

32. ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรหำยสำบสูญ
โดยถูกบังคับ พ.ศ. .... 

กระทรวงยุติธรรม 

33. ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... กระทรวงศึกษำธิกำร 
34. ร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
35. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
36. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองกำรด ำเนินงำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศและ

กำรประชุมระหว่ำงประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

37. ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงองค์ประกอบสภำทหำรผ่ำนศึก) 

กระทรวงกลำโหม 

38. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรแก้ไขปัญหำกำรครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมำย พ.ศ. .... 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

39. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรบริหำรกำรแก้ไขบ ำบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยำวชน  
ที่กระท ำผิด พ.ศ. .... 

 

กระทรวงยุติธรรม 
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พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
40. ร่ำงพระรำชบัญญัติโอนที่รำชพัสดุที่เป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้

ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพำะ ในท้องที่ต ำบลกมลำไสย อ ำเภอกมลำไสย 
จังหวัดกำฬสินธุ์ ให้แก่นำงบุญมี ดอนเมือง และนำงสวำท ดอนกระสินธุ์ 
พ.ศ. .... 

กระทรวงกำรคลัง 

41. ร่ำงพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงอุตสำหกรรม 
42. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรบังคับตำมค ำสั่งศำล  

ในคดีอำญำ พ.ศ. .... 
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

43. ร่ำงพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงอุตสำหกรรม 
44. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(รองรับระบบภำษีและเอกสำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment 
Master Plan)) 

กระทรวงกำรคลัง 

45. ร่ำงพระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงแรงงำน 
46. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนซึ่งสินค้ำจำก

ต่ำงประเทศ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 
กระทรวงพำณิชย์ 

47. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรให้อ ำนำจดักรับและเข้ำถึงพยำนหลักฐำนของ
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในกำรสืบสวนคดีอำญำ) 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

48. ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... กระทรวงพลังงำน 
49. ร่ำงพระรำชบัญญัตินโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงกำรท่องเที่ยวและ

กีฬำ 
50. ร่ำงพระรำชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
51. ร่ำงพระรำชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... กระทรวงอุตสำหกรรม 
52. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงอุตสำหกรรม 
53. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลและบริกำรรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
54. ร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
55. ร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงอุตสำหกรรม 
56. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์กำรยื่นอุทธรณ์ และ
ค่ำธรรมเนียม) 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

57. พระรำชบัญญัติส่งเสริมบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว พ.ศ. .... กระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำ 

58. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พ.ศ. .... 
 

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๕ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
59. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. .... (ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรผังเมืองและ

กำรใช้พื้นท่ี พ.ศ. ....) 
กระทรวงมหำดไทย/ 

สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ 

60. ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันภูมิรำชธรรม พ.ศ. .... กระทรวงศึกษำธิกำร 
61. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงกลำโหม 
62. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อำยุใบอนุญำต

ประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง และอัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรขนส่งประจ ำทำง) 

กระทรวงคมนำคม 

63. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรค้ำสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรแพร่ขยำยอำวุธ     
ที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง พ.ศ. .... 

กระทรวงพำณิชย์ 

64. ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิสำหกิจนำดกลำง

และขนำดย่อม 
65. ร่ำงพระรำชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. .... กระทรวงอุตสำหกรรม 
66. ร่ำงพระรำชบัญญัติอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ

สิ่งเทียมอำวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงมหำดไทย 

 
พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนที่ 3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน 34 ฉบับ 
1. ร่ำงพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงแพ่งเพ่ือควำมเสียหำยจำกมลพิษน้ ำมัน 

พ.ศ. .... 
กระทรวงคมนำคม 

2. ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 

3. ร่ำงพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... กระทรวงอุตสำหกรรม 
4. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กระทรวงคมนำคม 
5. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....   กระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
6. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์      

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
7. ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
8. ร่ำงพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงยุติธรรม 
9. ร่ำงพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงพลังงำน 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๖ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
10. ร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงพลังงำน/

กระทรวงกำรคลัง  
11. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
12. ร่ำงพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชน

และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงยุติธรรม 

13. ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันกำรพยำบำลสภำกำชำดไทย พ.ศ. .... กระทรวงศึกษำธิกำร 
14. ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร

ก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง พ.ศ. .... 
ส ำนักงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
15. ร่ำงพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย     

ของบ้ำนเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงมหำดไทย 

16. ร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงยุติธรรม 
17. ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงกำรพัฒนำสังคม

และควำมมั่นคงของมนุษย์ 
18. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีกำรหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีและฉ้อโกงภำษีตำมข้อเสนอ 
FATF) 

กระทรวงกำรคลัง 
 

19. ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์
สุวรรณ กับคณะ 

20. ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
21. ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน 

22. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ส ำหรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย พ.ศ. .... 
*เดิมชื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส าหรับ         กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... 

กระทรวงกำรคลัง  

23. ร่ำงพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. .... และ
ประมวลกฎหมำยภำษีสรรพสำมิต 
*สคก. แก้ไขชื่อเป็น ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

กระทรวงกำรคลัง 

24. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำร
จัดท ำแบบจ ำลองด้ำนเครดิต) 

กระทรวงกำรคลัง 

25. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มำตรกำร
ปรับปรุงกำรยกเว้นเงินได้จำกกำรโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
อสังหำริมทรัพย์โดยไม่มีค่ำตอบแทน)     

กระทรวงกำรคลัง 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๗ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
26. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงแรงงำน 
27. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ กำรบังคับคดีตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง) 
กระทรวงยุติธรรม 

28. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวกับควำม  
รับผิดในทำงอำญำของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ 

29. ร่ำงพระรำชบัญญัติธนำคำรแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรจัดกำร
ทรัพย์สินของ ธปท.) 

กระทรวงกำรคลัง 

30. ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ป.ป.ช. 

31. รำ่งพระรำชบัญญัติขำยตรงและกำรตลำดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 

32. ร่ำงพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องกำร
จ่ำยเงินสินบนและเงินรำงวัล) 

กระทรวงกำรคลัง 

33. ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำที่เป็นธรรม 
พ.ศ. .... 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
34. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรกและ 

เด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง พ.ศ. .... 
กระทรวงสำธำรณสุข 

 
ส่วนที่ 4 ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ จ านวน  
๑92 ฉบับ 
*หมำยเหตุ จ ำนวนรวมรัฐธรรมนูญฯ จ ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 

- รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักรำช ๒๕๕๘  

- รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักรำช ๒๕๕๙  

- รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๓) พุทธศักรำช ๒๕๕๙ 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
พระราชบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๑77 ฉบับ 
1. พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส ำนักงบประมำณ 
2. พระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงกลำโหม 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๘ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
3. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ ๖๓) 
กระทรวงกำรคลัง 

4. พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ก.ศป.) 

ศำลปกครอง 
 

5. พระรำชบัญญัติกองอำสำรักษำดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงมหำดไทย 
6. พระรำชบัญญัติกำรกลับไปใช้สิทธิในบ ำเหน็จบ ำนำญตำมพระรำชบัญญัติ

บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กระทรวงกำรคลัง 

7. พระรำชบัญญัติกำรรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงคมนำคม 
8. พระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้ ำหนักของรถ  

ที่ใช้ในกำรประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล) 
กระทรวงคมนำคม 

9. พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงนิยำม
กำรขนส่งส่วนบุคคล) 

กระทรวงคมนำคม 

10. พระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงขอมนุษย์ 

11. พระรำชบัญญัติเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ เพ่ือสร้ำงทำงพิเศษสำยเชื่อมระหว่ำง
ถนนวงแหวนอุตสำหกรรมกับทำงพิเศษสำยบำงพลี -สุขสวัสดิ์ ในท้องที่
อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กระทรวงคมนำคม 

12. พระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติกำรตำมควำม  
ตกลงว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งข้ำมพรมแดนภำยใน     
อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขงตอนบน) 

กระทรวงกำรคลัง 

13. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(มำตรกำรปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษีเงินได้ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญและคณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคล) 

กระทรวงกำรคลัง 

14. พระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
15. พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
16. พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเว้นภำษี

ประจ ำปีของหน่วยงำนภำครัฐ) 
กระทรวงคมนำคม 

17. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ 

18. พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๙ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
19. พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (กำรส่งใบสั่งทำง

ไปรษณีย)์ 
กระทรวงมหำดไทย 

20. พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่  ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญำณจรำจร 
และข้อสันนิษฐำนกำรขับรถขณะเมำสุรำ) 

กระทรงยุติธรรม 

21. พระรำชบัญญัติงำช้ำง พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

22. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(จัดตั้งกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ) 

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

23. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(จัดตั้งส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ) 

กระทรวงพำณิชย์ 

24. พระรำชบัญญัติควำมลับทำงกำรค้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงพำณิชย์ 
25. พระรำชบัญญัติยกเลิกพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนรำษฏร์ พุทธศักรำช 

๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
26. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ 

๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค้ ำประกัน) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ 
27. พระรำชบัญญัติรำชบัณฑิตยสภำ พ.ศ. ๒๕๕๘ รำชบัณฑิตยสถำน 
28. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยำม “เจ้ำพนักงำน”) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ 
29. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๘ (ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ 
30. พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกำรคลัง 
31. พระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งตำมประกำศ

และค ำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติบำงฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ 
32. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงคมนำคม 
33. พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
34. พระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักเกณฑ์กำรน ำของ

เข้ำเพ่ือกำรผ่ำนแดนหรือถ่ำยล ำออกนอกรำชอำณำจักร) 
กระทรวงกำรคลัง 

35. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. 
๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กระทรวงกำรคลัง 

36. พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๑๐ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

37. พระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกำรคลัง 

38. พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกำรคลัง 
39. พระรำชบัญญัติก ำหนดวิทยฐำนะผู้ส ำเร็จวิชำกำรทหำร (ฉบับที่  ๖)  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงกลำโหม 

40. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์) 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์ 

41. พระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำ 

42. พระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรม 
43. พระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกำรคลัง 
44. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชก ำหนดนิติบุคคลเฉพำะกิจเพ่ือกำร

แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงกำรคลัง 

45. พระรำชบัญญัติวิชำชีพเภสัชกรรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงสำธำรณสุข 
46. พระรำชบัญญัติมำตรำชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงพำณิชย์ 
47. พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงแรงงำน 
48. พระรำชบัญญัติสถำบันวิทยำลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษำธิกำร 
49. พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวงกำรพัฒนำสังคม

และควำมมั่นคงของมนุษย์ 
50. พระรำชบัญญัติธรรมนูญศำลทหำร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกลำโหม 
51. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กำรท ำซ้ ำในโรงภำพยนตร์) กระทรวงพำณิชย์ 
52. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ส ำนักงำน ก.พ. 
53. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ส ำนักงำน ก.พ. 
54. พระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘ ส ำนักงำน ก.พ. 
55. พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส ำนักงำน ก.พ. 

56. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ส ำนักงำน ก.พ. 
57. พระรำชบัญญัติยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมดควำมจ ำเป็นหรือซ้ ำซ้อนกับ

กฎหมำยอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ 
58. พระรำชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกลำโหม 
59. พระรำชบัญญัติกำรรับขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงคมนำคม 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๑๑ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
60. พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำต ิ

และสิ่งแวดล้อม 
61. พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
62. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ป.ป.ช. 

63. พระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

กระทรวงกำรคลัง 

64. พระรำชบัญญัติ แก้ ไข เ พ่ิม เติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับค้ ำประกันและจ ำนอง) 

กระทรวงกำรคลัง 

65. พระรำชบัญญัติกำรยำงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

66. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘    กระทรวงศึกษำธิกำร 
67. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘  กระทรวงศึกษำธิกำร 
68. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘    กระทรวงศึกษำธิกำร 
69. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษำธิกำร 
70. พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง

รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ 
71. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูลกำรบริหำรสิทธิ) กระทรวงพำณิชย์ 
72. พระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยีช่วยกำรเจริญ

พันทำงกำรแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่งคงของมนุษย์ 

73. พระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
74. พระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกำรพัฒนำสังคม

และควำมมั่งคงของมนุษย์ 
75. พระรำชบัญญัติล้มละลำย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงยุติธรรม 
76. พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงมหำดไทย 
77. พระรำชบัญญัติกำรจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

78. พระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกำรคลัง 
79. พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร    

ก่อกำรร้ำย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส ำนักงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
80. พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงสำธำรณสุข 
81. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษำธิกำร 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๑๒ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
82. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ 

(องค์ประกอบคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรศำลยุติธรรม) 
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

83. พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแขวงและวิธีพิจำรณำควำมอำญำในศำลแขวง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

84. พระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

85. พระรำชบัญญัติเวนคืนอสังหำริมทรัพย์เพ่ือสร้ำงกิจกำรรถไฟฟ้ำ โครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสี เขียว ช่วงแบริ่ ง -สมุทรปรำกำรในท้องที่อ ำ เภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงคมนำคม 

86. พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงมหำดไทย 
87. พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกำรพัฒนำสังคม

และควำมมั่นคงของมนุษย์ 
88. พระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงอุตสำหกรรม 
89. พระรำชบัญญัติกำรให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมำชิกของกองทุนกำรออม

แห่งชำติบำงกรณี และกำรโอนเงินจำกกองทุนประกันสังคมในกรณีชรำภำพ
ไปยังกองทุนกำรออมแห่งชำติ พ.ศ. .๒๕๕๘ (แก้ไขจำกร่ำงพระรำชบัญญัติ
กองทุนกำรออม 

กระทรวงกำรคลัง 

90. พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกำรคลัง 
91. พระรำชบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงกำรคลัง 
92. พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  ส ำนักงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
93. พระรำชบัญญัติโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  

(ผู้บัญชำกำรโรงเรียน) 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

94. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง      
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กำรโอนคดีจำกศำลชั้นต้นไปยังศำลแพ่ง กำรส่ง
ค ำคู่ควำมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และกำรส่งค ำคู่ควำมไปยังต่ำงประเทศ) 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

95. พระรำชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงแรงงำน 
96. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  

(ให้ส ำนักงำน ปปง. อยู่ในบังคับบัญชำของนำยกรัฐมนตรี) 
ส ำนักงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
97. พระรำชบัญญัติคุ้มครองกำรด ำเนินงำนและให้อ ำนำจปฏิบัติกำรเกี่ยวกับ

ส ำนักงำนวิจัยเศรษฐกิจมหภำคของภูมิภำคอำเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

กระทรวงกำรคลัง 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๑๓ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
98. พระรำชบัญญัติยกเลิกพระรำชบัญญัติกำรซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงพำณิชย์ 

99. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับที่ 
๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กำรอุทธรณ์ ฎีกำ) 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

100. พระรำชบัญญัติสัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

101. พระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกำรคลัง 
102. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ 

๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มำตรำ ๓๐๕) 
กระทรวงกำรคลัง 

103. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มำตรำ ๓๐๙ จัตวำ) 

กระทรวงยุติธรรม 

104. พระรำชบัญญัติสวนป่ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

105. พระรำชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงอุตสำหกรรม 
106. พระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียนพ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวงกำรคลัง 
107. พระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงมหำดไทย 
108. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติคุ้มครองกำรด ำเนินงำนของ

สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

109. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กำรด ำเนินคดีแบบกลุ่ม) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ 

110. พระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอกและกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร     
ซึ่งสินค้ำ  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงพำณิชย์ 

111. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. 
๒๕๕๘ (สื่อลำมกเด็ก) 

น.ส.จินตนันท์ ชญำต์ร  
ศุภมิตร กับคณะ (รวม ๕๑ 
คน) 

112. พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 
113. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 
114. พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแรงงำนและวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘) (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์และฎีกำ) 
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

115. พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
และวิธีพิจำรณำคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์และฎีกำ) 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๑๔ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
116. พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลล้มละลำยและวิธีพิจำรณำคดีล้มละลำย  

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์และฎีกำ) 
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

117. พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลภำษีอำกรและวิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร  
(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรอุทธรณ์และฎีกำ) 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

118. พระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์
และฎีกำ) 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

119. พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไข
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์และฎีกำ) 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

120. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมให้ใช้ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่ำธรรมเนียมกำรอุทธรณ์ ฎีกำ) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ 

121. พระรำชบัญญัติคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงพำณิชย์ 
122. พระรำชบัญญัติก ำลังพลส ำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกลำโหม 
123. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรกักขังตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กระทรวงยุติธรรม 

124. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๘ (กำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตำมตัวผู้ที่ถูก
ปล่อยชั่วครำวหลักเกณฑ์กำรบังคับคดีผู้ประกัน และกำรอุทธรณ์ค ำสั่งศำล
ที่ไม่อนุญำตให้ปล่อยชั่วครำว) 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

125. พระรำชบัญญัติกำรจ ำนองเรือและบุริมสิทธิ ทำงทะเล  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงคมนำคม 

126. พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลเครดิต) 

กระทรวงกำรคลัง 

127. พระรำชบัญญัติคุ้มครองกำรด ำเนินงำนของทบวงกำรพลังงำนหมุนเวียน
ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กระทรวงพลังงำน 

128. พระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ (วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้พิพำกษำ
สมทบ) 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

129. พระรำชบัญญัติภำษีกำรรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกำรคลัง 
130. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ภำษีเงินได้จำกกำรรับให้) 
กระทรวงกำรคลัง 

131. พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๑๕ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
132. พระรำชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจำกสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงสำธำรณสุข 
133. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(แก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับควำมผิดทำงอำญำ) 
กระทรวงกำรคลัง 

134. พระรำชบัญญัติ  ส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขจำกร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยมรดกทำงวัฒนธรรมที่ 
จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....) 

กระทรวงวัฒนธรรม 

135. พระรำชบัญญัติธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
136. พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงสำธำรณสุข 
137. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(มำตรกำรปรับลดภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นกำรถำวร) 
กระทรวงกำรคลัง 

138. พระรำชบัญญัติธนำคำรแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมกำร) 

กระทรวงกำรคลัง 

139. พระรำชบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส ำนักงบประมำณ 

140. พระรำชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ ๒๖ เกี่ยวกับกำรโอนคด)ี 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

141. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (กำรบังคับโทษปรับ กำรรอก ำหนดโทษและรอกำรลงโทษ
และแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้) 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

142. พระรำชบัญญัติแรงงำนทำงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        * มีผลใช้บังคับเมื่อ ๕ เม.ย. ๕๙ 

กระทรวงแรงงำน 

143. พระรำชบัญญัติรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        * มีผลใช้บังคับเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๕๙ 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

144. พระรำชบัญญัติควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

        * มีผลใช้บังคับ เมื่อวันท่ี ๒๒ เม.ย.๕๙ 

กระทรวงยุติธรรม 

145. พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        * มผีลใช้บังคับ เมื่อวันท่ี ๒๓ เม.ย.๕๙ 

กระทรวงยุติธรรม 

146. พระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับ เมื่อวันท่ี ๒๓ เม.ย. ๕๙ 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

147. พระรำชบัญญัติ กำรเช่ำที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี ๓๐ เม.ย. ๕๙ 
 

กระทรวงมหำดไทย 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๑๖ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
148. พระรำชบัญญัติ เวนคืนอสังหำริมทรัพย์ เพ่ือสร้ำงกิจกำรรถไฟฟ้ำ โครงกำร

รถไฟฟ้ำสำยสีม่วง บำงใหญ่ – รำษฎร์บูรณะ ช่วงบำงใหญ่ – บำงซื่อ      
ในท้องที่อ ำเภอบำงบัวทอง อ ำเภอบำงใหญ่ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และเขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

       * มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี ๓๐ เม.ย. ๕๙ 

กระทรวงคมนำคม 

149. พระรำชบัญญัติ มำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกัน และปรำบปรำม
กำรทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี ๓๐ เม.ย. ๕๙ 

กระทรวงยุติธรรม 

150. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี ๓๐ เม.ย. ๕๙ 

กระทรวงยุติธรรม 

151. พระรำชบัญญัติให้อ ำนำจปฏิบัติกำรเก่ียวกับธนำคำรเพ่ือกำรลงทุนใน
โครงสร้ำงพื้นฐำนเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี ๑๗ พ.ค. ๕๙ 

กระทรวงกำรคลัง 

152. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๐ พ.ค. ๕๙ 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

153. พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙ 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

154. พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙ 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

155. พระรำชบัญญัติล้มละลำย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักกำร
ฟ้ืนฟูกิจกำรส ำหรับธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม) 
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙ 

กระทรวงยุติธรรม 

156. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๕๙ 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

157. พระรำชบัญญัติ จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส ำนักงำนศำลปกครอง 

158. พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๘ มิ.ย.๕๙  

ส ำนักงบประมำณ 

159. พระรำชบัญญัติหลักประกันทำงธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
* มีผลใช้บังคับ ๑ ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงกำรคลัง 

160. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับ ๑ ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงศึกษำธิกำร 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๑๗ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
161. พระรำชบัญญัติสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

* มีผลใช้บังคับ ๖ ก.ค. ๕๙ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

162. พระรำชบัญญัติคุ้มครองกำรด ำเนินงำนขององค์กำรโทรคมนำคม ทำง
ดำวเทยีมระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับ ๖ ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

163. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับ ๒๐ ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

164. พระรำชบัญญัติ ควบคุมกำรขอทำน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับ ๒๗ ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์ 

165. พระรำชบัญญัติ เครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ ๓) 
* มีผลใช้บังคับ ๒๗ ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงพำณิชย์ 

166. พระรำชบัญญัติ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับ ๒๘ ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงสำธำรณสุข 

167. พระรำชบัญญัติคุ้มครองกำรด ำเนินงำนของส ำนักเลขำนุกำร องค์กรส ำรอง
ข้ำวฉุกเฉินของอำเซียนบวกสำม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับ ๖ ส.ค. ๕๙ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

168. พระรำชบัญญัติกำรให้บริกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับ ๖ ส.ค. ๕๙ 

กระทรวงยุติธรรม 

169. พระรำชบัญญัติพัฒนำระบบมำตรวิทยำแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับ ๖ ส.ค. ๕๙ 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

170. พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับ ๑๗ ส.ค. ๕๙ 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

171. พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (กำรเพ่ิมช่องทำง
ช ำระค่ำปรับ) 
* มีผลใช้บังคับ ๑๗ ส.ค. ๕๙ 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

172. พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับ ๑๗ ส.ค. ๕๙ 

กระทรวงมหำดไทย 

173. พระรำชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
* มีผลใช้บังคับ ๑๖ ก.ย. ๕๙ 

กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

174. พระรำชบัญญัติ สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับ ๒๖ ก.ย. ๕๙ 

กระทรวงสำธำรณสุข 

175. พระรำชบัญญัติ สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* ประกาศ ๒๖ ก.ย. ๕๙ มผีลใช้บงัคับ ๒๗ ก.ย. ๕๙ 

สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๑๘ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
176. พระรำชบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

* มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๙ เป็นต้นไป 
ส ำนักงบประมำณ 

177. พระรำชบัญญัติ วิธีพิจำรณำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๙ 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อยู่ระหว่างรอมีผลใช้บังคับ จ านวน 6 ฉบับ 
1. พระรำชบัญญัติ วิชำชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    * ประกาศ ๑๖ พ.ค. ๕๙ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วันนับแต่วนัประกาศ 

มีผลใช้บังคับ ๑๒ พ.ย. ๕๙ 

กระทรวงสำธำรณสุข 

2. พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    * ประกาศ ๑๖ พ.ค. ๕๙ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศ 

มีผลใช้บังคับ ๑ ก.พ. ๖๐ 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

3. ร่ำงพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่
จ ำเลยในคดีอำญำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    * ประกาศ ๒๒ ส.ค. ๕๙ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๖๐ วันนับแต่วันประกาศ 
 มีผลใช้บังคับ ๒๐ ต.ค. ๕๙ 

กระทรวงยุติธรรม 

4. พระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    * ประกาศ ๓๐ ส.ค. ๕๙ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศ 

 มีผลใช้บังคับ ๒๘ ธ.ค. ๕๙ 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำ 

5. พระรำชบัญญัติ ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    * ประกาศ ๒๖ ก.ย. ๕๙ มผีลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ 

 มีผลใช้บังคับ ๒๕ พ.ย. ๕๙ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

6. พระรำชบัญญัติ คุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    * ประกาศ ๓ ต.ค. ๕๙ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศ 

 มีผลใช้บังคับ ๑ เม.ย. ๖๐ 

กระทรวงยุติธรรม 

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างน าขึ้นทูลเกล้า จ านวน 6 ฉบับ 
1. ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกิจกำรฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงมหำดไทย 

*เดิมเสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรม 
2. ร่ำงพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กระทรวงกำรคลัง 
3. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
4. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
นำยมหรรณพ เดชวิทักษ์  

และคณะ 
5. ร่ำงพระรำชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 
6. ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๑๙ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ส่วนที่ ๕ ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จ านวน 4 ฉบับ 
1. ร่ำงพระรำชบัญญัติธนำคำรแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
2. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมยำง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เงินประจ ำ

ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรทหำร) 
กระทรวงกลำโหม 

4. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ . .) พ.ศ. ....     
(กำรก ำหนดฐำนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเกี่ยวกับกำรโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหำริมทรัพย์) 

กระทรวงกำรคลัง 

 
11.1.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน จ านวน 27 ฉบับ 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติของ ครม. ชุดปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการทบทวน จ านวน ๒7 ฉบับ 
1. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... กระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
2. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
3. ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ พ.ศ. ....  กระทรวงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
4. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
5. ร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... กระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
6. รำ่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 

(แก้ไขชื่อจำกร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำ
เพ่ือควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน พ.ศ. ....) 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

7. ร่ำงพระรำชบัญญัติสุขภำพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 
8. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยเซลล์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. .... 

(แก้ไขจำกร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยสเต็มเซลล์(เซลล์ต้นก ำเนิด) พ.ศ. ....) 
กระทรวงสำธำรณสุข 

9. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมปลอดภัยทำงชีวภำพของเทคโนโลยีชีวภำพ 
พ.ศ. .... 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

10. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

กระทรวงคมนำคม 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๒๐ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
11. ร่ำงพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  กระทรวงมหำดไทย 
12.  ร่ำงพระรำชบัญญัติรำยได้เกษตรกร พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
13.  ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประปำส่วนภูมิภำค (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... กระทรวงมหำดไทย 
14.  ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประปำนครหลวง (ฉบับที.่.) พ.ศ. ....   กระทรวงมหำดไทย 
15.  ร่ำงพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
16. ร่ำงพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 
17. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของ

เจ้ำหน้ำที่ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ 
18. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพนัน พ.ศ. .... กระทรวงมหำดไทย 
19. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค พ.ศ. ....  กระทรวงมหำดไทย 
20. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรับขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงคมนำคม 
21. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อำยุใบอนุญำต

ประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง และอัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรขนส่งประจ ำทำง) 

กระทรวงคมนำคม 

22. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรอุทธรณ์ ฎีกำ) 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

23. ร่ำงพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
24. ร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรแทนกำรฟ้องคดีอำญำ พ.ศ. .... กระทรวงยุติธรรม 
25. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดตั้งบริษัทคนเดียว พ.ศ. .... (แก้ไขชื่อจำกร่ำง

พระรำชบัญญัติกำรจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว พ.ศ. ....) 
กระทรวงพำณิชย์ 

ส่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนหน้าที่อยู่ระหว่างการทบทวน จ านวน ๒ ฉบับ 
1. รำ่งพระรำชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศำสนำ พ.ศ. .... ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ

แห่งชำติ 
2. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  

(สปน.) 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๒๑ 

 
 

 

 

11.1.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง จ านวน 45 ฉบับ 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จ านวน 32 ฉบับ 
1. ร่ำงพระรำชบัญญัติก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนต์บนทำงหลวงและ

สะพำน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงคมนำคม 

2. ร่ำงพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 
3. ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรกีฬำและนันทนำกำรส ำหรับ

เด็กและเยำวชน พ.ศ. .... 
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและ

กีฬำ 
4. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจำกบริกำรสำธำรณสุข พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 
5. ร่ำงพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 
6. ร่ำงพระรำชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 
7. ร่ำงพระรำชบัญญัติควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ พ.ศ. .... สถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

(องค์กำรมหำชน) 
8. ร่ำงพระรำชบัญญัติธนำคำรที่ดิน พ.ศ. .... สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำร

ที่ดิน (องค์กำรมหำชน) 
9. ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงกำรอำหำรนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ..... 

(แก้ไขชื่อจำกร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวันใน
โรงเรียนประถมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

10. ร่ำงพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  นพ.เจตน์ ศิรธรำนนท์และคณะ 
11. ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้ง

กรมกำรขนส่งทำงรำง) 
กระทรวงคมนำคม 

12. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)   
พ.ศ. .... (บัญชีอัตรำเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรตุลำกำรและ
ดะโต๊ะยุติธรรม) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน 

13. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
(บัญชีอัตรำเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน 

14. ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)    
พ.ศ. .... 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน 

15. ร่ำงพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๒๒ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
16. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ข้ำรำชกำรพลเรือน 
17. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ข้ำรำชกำรพลเรือน 
18. ร่ำงพระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ข้ำรำชกำรพลเรือน 
19. ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันคุ้มครองเงินฝำก  กระทรวงกำรคลัง 
20. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
21. พระรำชบัญญัตินโยบำยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... กระทรวงกำรท่องเที่ยวและ

กีฬำ 
22. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 
23. ร่ำงพระรำชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส ำนักงำนปลัดส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี 
24. ร่ำงพระรำชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส ำนักงำนปลัดส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี 
25. ร่ำงพระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำน

แห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ส ำนักงำนปลัดส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี 
26. ร่ำงพระรำชบัญญัติข่ำวกรองแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 
27. ร่ำงพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญแห่งชำติ 

พ.ศ. .... 
กระทรวงกำรคลัง 

28. ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญแห่งชำติ พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
29. ร่ำงพระรำชบัญญัติสุขภำพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 
30. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย     

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
นำยมหรรณพ เดชวิทักษ์ 

กับคณะ 
31. ร่ำงพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
32. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 

 
พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติที่ยกร่างแล้วเสร็จ จ านวน ๑๓ ฉบับ 
1. ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ (ฉบับที ่..) 

พ.ศ. .... 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๒๓ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
2. ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู ้พ.ศ. …. กระทรวงศึกษำธิกำร 
3. ร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 
4. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....  กระทรวงมหำดไทย 

5. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงแรงงำน 
6. ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. .... กระทรวงศึกษำธิกำร 
7. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงคมนำคม 
8. ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดระเบียบบริหำรหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง 

(ฉบับที.่.) พ.ศ. ....  
กระทรวงมหำดไทย 

9. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และบุคลำกร
กรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

กระทรวงมหำดไทย 

10. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 

11. ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สุขภำพ พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 

12. ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 

13. ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยด้ำนสุขภำพจำกกำรขนส่ง 
(แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕) 

กระทรวงสำธำรณสุข 

 
11.1.4 ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิรูปประเทศ  จ านวน ๔0 ฉบับ 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องรอพิจารณาหลังรัฐธรรมนูญฉบับถาวร จ านวน ๒๓ ฉบับ 
1. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (กำรพ้นต ำแหน่งของข้ำรำชกำรตุลำกำร) 
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

2. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรท ำสนธิสัญญำและตรำสำรระหว่ำงประเทศ 
พ.ศ. .... 

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

3. ร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรแต่งตั้งและกำรด ำรงต ำแหน่งผู้พิพำกษำ
อำวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรก ำหนดให้ข้ำรำชกำรตุลำกำรไปด ำรงต ำแหน่ง
ผู้พิพำกษำอำวุโส) 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

4. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. .... 

ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

5. ร่ำงประมวลกฎหมำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหำดไทย 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๒๔ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
6. ร่ำงพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหำดไทย 
7. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กระทรวงมหำดไทย 
8. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรนครแหลมฉบัง พ.ศ. ....  กระทรวงมหำดไทย 
9. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเกำะสมุย พ.ศ. ....  กระทรวงมหำดไทย 
10. ร่ำงพระรำชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐำนะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็น

เทศบำลต ำบล พ.ศ. ....  
กระทรวงมหำดไทย 

11. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

กระทรวงมหำดไทย 

12. ร่ำงพระรำชบัญญัติน้ ำบำดำล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

13. ร่ำงพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

14. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

15. ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดระเบียบจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. … 

ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

16. ร่ำงพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … 

ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

17. ร่ำงพระรำชบัญญัติสุสำนและฌำปนสถำน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

18. ร่ำงพระรำชบัญญัติยำสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมำยกระจำยอ ำนำจ) ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

19. ร่ำงพระรำชบัญญัติสุรำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมำยกระจำยอ ำนำจ)  ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

20. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรขำยทอดตลำดและค้ำของเก่ำ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ชุดกฎหมำยกระจำยอ ำนำจ) 

ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

21. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรเรี่ยไร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชดุกฎหมำย
กระจำยอ ำนำจ) 

ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

22. ร่ำงพระรำชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมำยกระจำยอ ำนำจ) ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

23. ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำนบริกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมำยกระจำย
อ ำนำจ) 

ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๒๕ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ส่วนที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานภาครัฐและค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐ จ านวน 4 ฉบับ 
1. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(ค่ำตอบแทนพิเศษ) 
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

2. ร่ ำงพระรำชบัญญั ติ จั ดตั้ งศำลปกครองและวิ ธี พิ จำรณำคดีปกครอง               
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... (คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับกำรคัดเลือกเป็นตุลำกำร
ศำลปกครองชั้นต้น) 

ส ำ นั ก ง ำนศ ำลยุ ติ ธ ร ร ม 
 

3. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน) 

ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

4. ร่ำงพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. .... ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

 
พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนที่ ๓ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ จ านวน ๗ ฉบับ 
1. ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กำรอิสระเพ่ือกำรคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... สภำปฏิรูปแห่งชำติ 
2. ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... สภำปฏิรูปแห่งชำติ 
3. ร่ำงพระรำชบัญญัติธนำคำรที่ดิน พ.ศ. .... สภำปฏิรูปแห่งชำติ 
4. ร่ำงพระรำชบัญญัติสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ พ.ศ. .... สภำปฏิรูปแห่งชำติ 
5. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยเครื่องแบบสมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ พ.ศ. .... สภำปฏิรูปแห่งชำติ 
6. ร่ำงพระรำชบัญญัติสมัชชำศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชำติ พ.ศ. .... สภำปฏิรูปแห่งชำติ 
7. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภำพและส่งเสริมมำตรฐำนผู้ประกอบ

วิชำชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
สภำปฏิรูปแห่งชำติ 

 
พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนที่ ๔ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จ านวน 4 ฉบับ 
1. ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลป้องปรำมกำรทุจริตและวิธีพิจำรณำป้องกัน

ปรำบกำรทุจริต พ.ศ. .... 
สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูป

ประเทศ 
2. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองติดตำมทรัพย์สินของแผ่นดินคืนจำกกำรทุจริต 

พ.ศ. .... 
สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูป

ประเทศ 
3. ร่ำงพระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถำน 

พ.ศ. .... 
สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูป

ประเทศ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๒๖ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
4. ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผังเมืองและกำรใช้พ้ืนที่แห่งชำติ) 
สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูป

ประเทศ 
 
11.1.5 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการตรา

กฎหมาย จ านวน 87 ฉบับ 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง จ านวน 66 ฉบับ 
1. ร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีและเงินโอนเพื่อสร้ำงสังคมที่เป็นธรรม พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
2. ร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
3. รำ่งพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
4. ร่ำงพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
5. ร่ำงพระรำชบัญญัติหนังสือเดินทำง พ.ศ. .... กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
6. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเคหะแห่งชำติ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... กระทรวงกำรพัฒนำสังคม

และควำมมั่นคงของมนุษย์ 
7. ร่ำงพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 
8. ร่ำงพระรำชบัญญัติน้ ำบำดำล พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 
9. ร่ำงพระรำชบัญญัติสัตว์ป่ำ พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 
10. ร่ำงพระรำชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 
11. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์       

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
12. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... กระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
13. ร่ำงพระรำชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงพำณิชย์ 
14. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงมหำดไทย 

 
15. ร่ำงพระรำชบัญญัติสัตว์พำหนะ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... กระทรวงมหำดไทย 
16. ร่ำงพระรำชบัญญัติโรงรับจ ำน ำ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... กระทรวงมหำดไทย 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๒๗ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
17. ร่ำงพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... กระทรวงมหำดไทย 
18. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรขำยทอดตลำดและค้ำของเก่ำ พ.ศ. .... กระทรวงมหำดไทย 
19. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรเรี่ยไร พ.ศ. .... กระทรวงมหำดไทย 
20. ร่ำงพระรำชบัญญัติล้มละลำย (ฉบับที.่.) พ.ศ. ...    กระทรวงยุติธรรม 
21. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบังคับคดี พ.ศ. .... กระทรวงยุติธรรม 
22. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... กระทรวงยุติธรรม 
23. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงยุติธรรม 
24. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงยุติธรรม 
25. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... กระทรวงยุติธรรม 
26. ร่ำงพระรำชบัญญัติข้อมูลสำรพันธุกรรมแห่งชำติ พ.ศ. .... กระทรวงยุติธรรม 
27. ร่ำงพระรำชบัญญัติเจ้ำพนักงำนรับรองเอกสำรและนิติกรรม พ.ศ. .... 

(แก้ไขโดยรวมหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติโนตำรี พ.ศ. …. และร่ำง
พระรำชบัญญัติทนำยควำม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 

กระทรวงยุติธรรม 

28. ร่ำงพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์(ฉบับที.่.) พ.ศ.  .... กระทรวงแรงงำน 
29. ร่ำงพระรำชบัญญัติแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... กระทรวงแรงงำน 
30. ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรมีงำนท ำ พ.ศ. .... กระทรวงแรงงำน 
31. ร่ำงพระรำชบัญญัติปรำบปรำมกำรก่อกำรร้ำยโดยใช้นิวเคลียร์ พ.ศ. ... กระทรวงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
32. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองกำรด ำเนินงำนขององค์กำรสนธิสัญญำว่ำด้วย

กำรห้ำมทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และคณะกรรมำธิกำรเตรียมกำร
ส ำหรับองค์กำรสนธิสัญญำว่ำด้วยกำรห้ำมทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์  
พ.ศ. .... 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

33. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

34. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. .... กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

35. ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. .... 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

36. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน พ.ศ. .... (แก้ไขชื่อจำกร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำตลอดชีวิต พ.ศ. ....) 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

37. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. .... กระทรวงศึกษำธิกำร 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๒๘ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
38. ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(กระทรวงกำรอุดมศึกษำ) 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

39. ร่ำงพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... กระทรวงศึกษำธิกำร 
40. ร่ำงกฎหมำยโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีย์สงฆ์ของวัดธรรมิกำวรวิหำร ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ

แห่งชำติ 
41. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ข้ำรำชกำรพลเรือน 
42. ร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. .... ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้ง 
43. ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (วิธีพิจำรณำคดีวินัยกำรคลังและงบประมำณ) 
ส ำนักงำนศำลปกครอง 

44. ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 
45. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

46. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริตแห่งชำติ 
47. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(ปรับปรุงอัตรำโทษปรับในภำค ๒ ควำมผิด) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ 
48. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอำยุควำมส ำหรับควำมผิดเกี่ยวกับกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ 

49. ร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมดควำมจ ำเป็นหรือซ้ ำซ้อน
กับกฎหมำยอ่ืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกพระรำชบัญญัติปันส่วนน้ ำมัน
เชื้อเพลิง พุทธศักรำช ๒๔๘๓ พระรำชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ 
และพระรำชบัญญัติกำรประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง พ.ศ. ๒๕๒๒) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ 

50. ร่ำงพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ 

51. ร่ำงพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ 

52. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองชำวนำและค้ำข้ำว พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ/์ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๒๙ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
53. ร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรกับผู้หลบหนีเข้ำเมืองซึ่งเป็น

ผู้กระท ำผิดกฎหมำยของประเทศอ่ืน  
(กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน กฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง และ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ/
กระทรวงมหำดไทย/

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ/
ส ำนักงำนคระกรรมกำร

กฤษฎีกำ 
54. ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยต ำรวจแห่งชำติ กระทรวงยุติธรรม/

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ/
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ 
55. ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ 
56. ร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ประโยชน์พื้นที่แนวเขตทำงด่วน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ 
57. ร่ำงพระรำชบัญญัติรำยได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
58. ร่ำงพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
59. ร่ำงพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

60. ร่ำงพระรำชบัญญัติสภำสตรีแห่งชำติ พ.ศ. .... กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์ 

61. ร่ำงพระรำชบัญญัติทำงหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงคมนำคม 
62. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... กระทรวงคมนำคม 
63. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรไปรษณีย์พ.ศ. .... กระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
64. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรสำธำรณสุขและบุคลำกรสำธำรณสุข

พ.ศ. .... 
กระทรวงสำธำรณสุข 

 
65. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 

 
66. ร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรส่งเสริมกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยโรคติดยำเสพติด 

พ.ศ. .... 
กระทรวงสำธำรณสุข 

 
 
 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๓๐ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ส่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการทบทวนหลักการหรือพิจารณาความเหมาะสมของการ       
ตรากฎหมาย จ านวน ๒0 ฉบับ 
1. ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยสุขภำพ พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 
2. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรไฟฟ้ำนครหลวง (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... กระทรวงมหำดไทย 
3. ร่ำงพระรำชบัญญัติภำพยนตร์และวิดีทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงกำรท่องเที่ยวและ

กีฬำ 
4. ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม  

กำรทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ป.ป.ช. 

5. ร่ำงพระรำชบัญญัติสภำพัฒนำกำรเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภำพัฒนำกำรเมือง 
6. ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข

เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์และฎีกำ) 
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

7. ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันพระบรมรำชชนก พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 
8. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พ.ศ. .... ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 
9. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      

(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

10. ร่ำงพระรำชบัญญัติอนุญำโตตุลำกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 
11. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรขนส่งระหว่ำง  

จังหวัด) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ 
12. ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชน พ.ศ. .... กระทรวงยุติธรรม 
13. ร่ำง พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (ส ำนักงำน  

ป.ป.ส.) 
กระทรวงยุติธรรม 

14. ร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงกำรคลัง 
15. ร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรฐำนกำรท่องเที่ยว พ.ศ. .... กระทรวงกำรท่องเที่ยวและ

กีฬำ 
16. ร่ำงพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรธุรกิจรถยนต์เช่ำพ.ศ. .... กระทรวงกำรท่องเที่ยวและ

กีฬำ 
17. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
18. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงมหำดไทย 
19. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุข พ.ศ. .... กระทรวงสำธำรณสุข 
20. ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภำพบุคคลในครอบครัว  พ.ศ. .... กระทรวงกำรพัฒนำสังคม

และควำมมั่นคงของมนุษย์ 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๓๑ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ส่วนที่ ๓ ร่างพระราชบัญญัติของ ครม. ชุดก่อนหน้าที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายปัจจุบัน จ านวน ๑ ฉบับ 

1. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรนครแมส่อด พ.ศ. .... ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

ที่มำ : ฝ่ำยกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ, ตุลำคม ๒๕๕9 
 
 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
  11.2.1 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของหน่วยงำนทำงกฎหมำย  

หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด ผู้เข้าอบรม 
(คน) 

1. นักบริหำรระดับกลำงของกระทรวงมหำดไทย (บ.มท.) กระทรวงมหำดไทย 1 
2. กฎหมำยปกครองส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง (กปส.)  ส ำนักงำนศำลปกครอง 2 
3. ผู้ก ำกับกำร  วิทยำลัยกำรต ำรวจ 1 
4. กำรฝึกอบรมกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนที่อยู่ระหว่ำง

ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร “กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี”  
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
กระทรวงยุติธรรม 

437 

5. ผู้บริหำรงำนยุติธรรมระดับต้น (บธต.) มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
กระทรวงยุติธรรม 

100 

6. ผู้บริหำรงำนยุติธรรมระดับกลำง (บธก.) มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
กระทรวงยุติธรรม 

113 

7. กฎหมำยปกครองและกำรบริหำรภำครัฐสมัยใหม่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 200 
8. นักบริหำรองค์กรภำครัฐสมัยใหม่ 360 องศำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 174 
9. กำรพัฒนำนักกฎหมำยภำครัฐระดับปฏิบัติกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ 
2 

10. มำตรำกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและวิธีพิจำรณำคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ 

2 
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หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด ผู้เข้าอบรม 
(คน) 

11. กำรฝึกอบรมผู้น ำทีมแห่งกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง           
มีประสิทธิผลในกระบวนทัศน์ใหม่ 

วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น  
มหำวิทยำลัยขอนแก่นร่วมกับ
โรงเรียนพัฒนำผู้น ำและสร้ำง

สันติธรรม 

80 

12. กำรพัฒนำผู้บริหำรยุคใหม่  มหำวิทยำลัยศรีปทุม 94 
13. กำรท ำค ำสั่งทำงปกครองภำยใต้บริบทของกฎหมำย  

ว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกฯ 
ศูนย์วิจัยทำงกฎหมำยและกำร

พัฒนำ คณะนิติศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ
คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย 

2  

14. กำรบริหำรงำนยุติธรรมระดับกลำง (ยธก.11) ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรมและ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

2 

15. ประกำศนียบัตรกฎหมำยมหำชน คณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์     

ท่ำพระจันทร์ 

1 

16. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ... (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในส่วนกลำง รุ่นที่ 13)  

กรมบัญชีกลำง 4 

รวม 1,215 

ที่มำ : ส ำนักพัฒนำบุคลำกร กระทรวงยุติธรรม, ตุลำคม 2559 
 
 ๑๑.3 การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ฯ และมีระบบ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  ๑๑.3.๑ สนับสนุนการอ านวยความยุติธรรม สถำบันนิติวิทยำศำสตร์จัดท ำ MOU 
ร่วมกับกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ด้ำนกำรให้บริกำรตรวจสำรพันธุกรรมเพ่ือแก้ปัญหำสถำนะบุคคล
โดยด ำเนินกำรตรวจสำรพันธุกรรมบุคคลตำมรำยชื่อที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกกรมกำรปกครองประจ ำปี พ.ศ. 
2559 จ ำนวน 11 ครั้ง มีผู้ได้รับกำรตรวจทั้งสิ้น 1,740 รำย ด ำเนินกำรตรวจพิสูจน์และจัดกำรข้อมูล     
ด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 303 ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 205 
ครั้ง จังหวัดยะลำ จ ำนวน 16 ครั้ง จังหวัดนรำธิวำส จ ำนวน 71 ครั้ง และจังหวัดสงขลำ จ ำนวน 11 ครั้ง 
ด ำเนินกำรจัดเก็บสำรพันธุกรรม DNA ผู้ต้องโทษเพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลของสถำบันนิติวิทยำศำสตร์แล้ว จ ำนวน 
18,000 รำยกำร และสนับสนุนกำรตรวจพิสูจน์สำรเสพติดในเส้นผมของผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง เด็กและ
เยำวชน จ ำนวน 106 รำย 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๓๓ 

 
 

 

 

๑๑.4 การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรม       
ได้โดยง่าย 
  ๑๑.4.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 
   ๑๑.4.๑.1 ช่วยเหลือประชำชนตำมกฎหมำย กำรช่วยเหลือเยียวยำ
ผู้เสียหำยและจ ำเลยในคดีอำญำ ตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำยฯ จ ำนวน 12,926 รำย แบ่งเป็น
ผู้เสียหำย จ ำนวน 12,835 รำย และจ ำเลย จ ำนวน 91 รำย เป็นเงิน 603,200,000 บำท ประชำชน     
ยื่นขอรับกำรสนับสนุนกองทุนยุติธรรม 4,174 รำย จ่ำยเงินช่วยเหลือ 133,897,116.50 บำท และให้
ค ำปรึกษำทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 28,522 รำย ท ำให้ประชำชนได้รับกำรช่วยเหลือเยียวยำจำกภำครัฐและ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกบักฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมเป็นกำรป้องกันมิให้กระท ำผิดกฎหมำย 
  ๑๑.4.2 การคุ้มครองพยาน ยื่นค ำร้อง 405 รำย ตรวจสอบข้อเท็จจริง 32 รำย 
ยกค ำร้อง 87 รำย เข้ำโปรแกรมคุ้มครองพยำน 286 รำย สิ้นสุดกำรคุ้มครองพยำน 99 รำย อยู่ระหว่ำงกำร
คุ้มครองตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 – 29 สิงหำคม 2559 จ ำนวน 187 รำย และอยู่ระหว่ำงกำรคุ้มครอง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 29 สิงหำคม 2559 จ ำนวน 296 รำย 
  ๑๑.4.3 การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้  
   ๑๑.4.3.1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยให้ควำมส ำคัญกับ
หนี้รำยย่อย หนี้ครัวเรือน หนี้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และหนี้ กยศ. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทในชั้นบังคับคดเีพ่ือลดปริมำณคดีที่เข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ย เรื่องเข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ย 14,059 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 5,717,857,153.26 บำท ไกล่เกลี่ยส ำเร็จ 11,774 เรื่อง ทุนทรัพย์ 4,055,690,865.18 
บำท ทั้งนี้กรมบังคับคดีมีนโยบำยแก้ไขปัญหำหนี้สินครุภัณฑ์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยกำรน ำกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทในชั้นบังคับคดีมำเป็นแนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ เรื่องเข้ำสู่กระบวนกำรไกล่ เกลี่ย 126 เรื่อง  
ทุนทรัพย์ 49,342,213 บำท ไกล่เกลี่ยส ำเร็จ 100 เรื่อง ทุนทรัพย์ 34,173,387.95 บำท และกรมบังคับคดี
ร่วมมือกับธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ในกำรตรวจสอบหนี้เกษตรกรที่มีอยู่ในชั้นบังคับคดีซึ่งมี
เกษตรกรในชั้นบังคับคดี จ ำนวน 2,292 เรื่อง ไกล่เกลี่ยส ำเร็จ 125 เรื่อง ไม่ส ำเร็จ 476 เรื่อง อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 324 เรื่อง ยังไม่ได้ตั้งเรื่องยึด 388 เรื่อง ด ำเนินกำรอ่ืนๆ 979 เรื่อง กำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
สำมำรถผลักดันทรัพย์สินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจ จ ำนวน 103,008,196,024 บำท ซึ่งเป็นกำรยุติข้อพิพำทในชั้น
บังคับคดีและเพ่ิมปริมำณเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
   ๑๑.4.3.2 ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ จัดอบรมให้ควำมรู้
ด้ำนกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยด้ำนกำรบังคับคดีกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท และขั้นตอนกระบวนงำนตำม
ภำรกิจของกรมบังคับคดีให้แก่ประชำชนทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จ ำนวน 1,494 คน ให้ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเรื่องวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแก่บุคลำกรของกรมบังคับคดี จ ำนวน 248 คน ให้ควำมรู้
กฎหมำยแก่ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในหัวข้อกฎหมำยหลักประกันทำงธุรกิจ กฎหมำย
ค้ ำประกัน จ ำนอง จ ำนวน 1,308 คน จัดโครงกำรให้ควำมรู้กฎหมำยฟ้ืนฟูกิจกำรของธุรกิจวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (SMEs) ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จ ำนวน 4,580 คน จัดอบรมให้ควำมรู้
กระบวนกำรขั้นตอนกำรบังคับคดีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้เป็นเครือข่ำยบังคับคดี จ ำนวน 174 คน 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๓๔ 

 
 

 

 

   11.4.3.3 การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่คู่ความและประชาชน 
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง โดยเพ่ิมช่องทำงกำรเปิดให้บริกำรข้อมูลผ่ำนทำงสำยด่วนกรมบังคับคดี 
1111 กด 79 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวำคม 2557 เพ่ือสอบถำมข้อมูลผลกำรขำยทอดตลำด ควำมคืบหน้ำของคดี
และกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท มีผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 16,022 รำย โดยสอบถำมผลคดีมำกที่สุด จ ำนวน 9,320 รำย 
กำรเปิดให้บริกำรข้อมูลผ่ำนทำงระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “LED PROPERTY” เพ่ือค้นหำ
รำยละเอียดทรัพย์สินที่ขำยทอดตลำด เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้สนใจซื้อทรัพย์จำกกำรขำยทอดตลำด
ให้เข้ำถงึข้อมูลได้ง่ำยขึ้น มีผู้ดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น จ ำนวน 9,310 ครั้ง และกำรเปิดให้บริกำรข้อมูลผ่ำนทำง
ระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “LED Property Plus” เพ่ือค้นหำทรัพย์สินขำยทอดตลำดใกล้แนว
รถไฟฟ้ำ จ ำนวน 1,475 ครั้ง 
  ๑๑.4.4 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
   ๑๑.4.4.1 แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในเรือนจ า ฝึกอบรมและทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ผู้ต้องขังผ่ำนกำรทดสอบ 2,772 คน กำรพัฒนำจิตใจ หลักสูตร “สัคคสำสมำธิ” 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 140,996 คน ฝึกวิชำชีพผู้ต้องขังหญิงตำมแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ ำ ผู้ต้องขัง
ผ่ำนกำรอบรม 7,129 คน โครงกำรก ำลังใจ ผู้เข้ำร่วม 300 คน กำรจัดระบบเรือนจ ำเฉพำะทำงกำรศึกษำ 
ผู้เรียน 346 คน แบ่งเป็น สำยสำมัญ 181 คน ปวช. ช่ำงยนต์ 76 คน ปวช. ช่ำงเชื่อม 30 คน ปวช. 
คอมพิวเตอร์กรำฟฟิค 20 คน ปวส. ช่ำงยนต์ 39 คน กำรบริหำรควำมจุผู้ต้องขัง โดยกำรเกลี่ยย้ำยระบำย
ผู้ต้องขังไปยังเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนภำยในเขต จ ำนวน 14,785 คน ย้ำยระบำยผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ ำชำย
ไปทัณฑสถำนหญิงหรือปรับปรุงแดนหญิงให้เหมำะสม จ ำนวน 1,142 รำย กำรบริหำรโทษ ปล่อยพักกำร
ลงโทษปกติ 9,752 คน พักกำรลงโทษกรณีพิเศษ 1,360 คน พักกำรลงโทษเฉพำะรำย 1 คน ลดวันต้องโทษ 
30,404 คน เพือ่ลดควำมแออัดของเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 
   ๑๑.4.4.2 การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน เด็กและเยำวชนที่เกี่ยวข้อง
กับยำเสพติดได้รับกำรบ ำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภำพ จ ำนวน 18,108 รำย เด็กและเยำวชนในคดีอำญำได้รับ
กำรสืบเสำะและจัดท ำรำยงำนข้อเท็จจริง จ ำนวน 28,574 รำย เด็กและเยำวชนในคดีครอบครัวได้รับกำร
สืบเสำะและจัดท ำรำยงำนข้อเท็จจริง จ ำนวน 9,968 รำย ผู้เยำว์ได้รับกำรก ำกับกำรปกครองตำมค ำสั่งศำล 
จ ำนวน 4,301 รำย เด็กและเยำวชนที่ได้รับกำรควบคุมและฝึกอบรม จ ำนวน 19,650 รำย 

11.4.5 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
 11.4.5.1 คลินิกให้ค ำปรึกำเด็กและครอบครัวอบอุ่น เพ่ือบริกำรให้ค ำปรึ

กำด้ำนพฤติกรรมเด็กและเยำวชน ปัญหำด้ำนครอบครัวและปัญหำกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับเด็ก เยำวชนและ
ผู้เยำว์แก่บิดำมำรดำหรือผู้ปกครองเด็กและเยำวชน รวมทั้งประชำชนทั่วไปซึ่งได้เปิดด ำเนินกำรในสถำนพินิจฯ 
ทั่วประเทศ จ ำนวน 77 แห่ง ศูนย์ฝึกและอบรมฯ จ ำนวน 18 แห่ง โดยมีผู้มำขอรับบริกำรทั้งสิ้น 840 รำย 
แบ่งเป็นขอรับบริกำรด้วยตนเองที่คลินิก 613 รำย ขอรับบริกำรทำงโทรทัพท์ 62 รำย และอ่ืนๆ 165 รำย 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๓๕ 

 
 

 

 

๑๑.4.5 การแก้ไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม จ ำนวน ๓4 ฉบับ 
 

บัญชี 1 ร่างพระราชบัญญัติที่เขา้สู่กระบวนการนิติบัญญัติ                                                                       (23 ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

๑ ร่ำงพระรำชบัญญัติที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติ
ให้บรรจุเข้ำสู่วำระกำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ จ ำนวน - ฉบับ  

๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักกำรแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรตรวจพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ จ ำนวน 4 ฉบับ ดังนี ้
2.1 ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... .(ควำมผิดเกี่ยวกับเพศที่มีเด็ก               

เป็นองค์ประกอบควำมผิด และแก้ไขค ำนิยำม “กระท ำช ำเรำ”) 
2.2 ร่ำงพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยยำเสพติด พ.ศ. .... และร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติด 
2.3 ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรหำยสำบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. .... 
2.4 ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรบริหำรกำรแก้ไขบ ำบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยำวชนท่ีกระท ำผิด พ.ศ. .... 

๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ จ ำนวน 4 ฉบับ ดังนี ้
3.1 ร่ำงพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
3.2 ร่ำงพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
3.3 ร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
3.4 ร่ำงพระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ กำรบังคับคดี

ตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง) 
๔ ร่ำงพระรำชบัญญัติที่สภำนิติบัญญัติแห่งชำติให้ควำมเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรทูลเกล้ำฯ จ ำนวน 15 ฉบับ ดังนี ้

๔.๑ พระรำชบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว จ ำนวน 13 ฉบับ 
 4.1.1 พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่  ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญำณจรำจรและข้อสันนิษฐำนกำรขับรถขณะเมำสุรำ) 

 4.1.2 พระรำชบัญญัติล้มละลำย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 4.1.3 พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 4.1.4  พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 4.1.5  พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ให้ส ำนักงำน ปปง. อยู่ในบังคับบัญชำ

ของนำยกรัฐมนตรี) 
4.1.6. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับท่ี 29) พ.ศ. 2558  
          (มำตรำ 309 จัตวำ) 
4.1.7 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรกักขังตำมประมวลกฎหมำยอำญำ พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
4.1.8 พระรำชบัญญัติควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
4.1.9 พระรำชบัญญัติกองทุนยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

* ใช้บังคับเมื่อ ๒๓ เม.ย.๕๙ 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๓๖ 

 
 

 

 

บัญชี 1 ร่างพระราชบัญญัติที่เขา้สู่กระบวนการนิติบัญญัติ (ต่อ)                                                                (23 ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 
 4.1.10 พระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

           * ใช้บังคับเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2559 
4.1.11 พระรำชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

* มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี ๓๐ เม.ย. ๕๙ 
4.1.12 พระรำชบัญญตัิ ล้มละลำย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักกำรฟื้นฟูกิจกำรส ำหรบัธุรกิจขนำดกลำง        

และขนำดย่อม) 
               * มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙ 

4.1.13 พระรำชบัญญตัิว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร์ พ.ศ. 2559  
          * มีผลใช้บังคับเมื่อ 6 ส.ค. ๕๙ 

๔.๒ พระรำชบัญญัติที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว อยู่ระหว่ำงรอมีผลใช้บังคับ จ ำนวน 2 ฉบับ 
4.2.1 ร่ำงพระรำชบัญญัติคำ่ตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ (ฉบับท่ี ๒)            

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
             * ประกาศ ๒๒ ส.ค. ๕๙ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๖๐ วันนับแต่วันประกาศ มีผลใช้บังคับ ๒๐ ต.ค. ๕๙ 

4.2.2 ร่ำงพระรำชบัญญัติคมุประพฤติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
4.3 ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงกำรน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ จ ำนวน - ฉบับ 

๕ ร่ำงพระรำชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักกำร จ ำนวน - ฉบับ 

 
บัญชี 2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน                                                                    (1 ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

1 ร่ำงพระรำชบัญญัติของ ครม. ชุดปัจจุบันที่อยู่ระหว่ำงกำรทบทวน จ ำนวน 1 ฉบับ ดังนี ้
1.1 ร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรแทนกำรฟ้องคดีอำญำ พ.ศ. .... 

2 ร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนหน้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรทบทวน จ ำนวน - ฉบับ 

 
บัญชี 3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง                                                                          (- ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

1 ร่ำงพระรำชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักกำร จ ำนวน - ฉบับ 
2 ร่ำงพระรำชบัญญัติที่ยกร่ำงแล้วเสร็จ จ ำนวน - ฉบับ 

 

บัญชี 4 ร่างพระราชบัญญัติที่เกีย่วข้องกับกระบวนการปฏิรูปประเทศ                                                             (- ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

1 ร่ำงพระรำชบญัญัติทีต่้องรอพิจำรณำหลังรัฐธรรมนูญฉบับถำวร จ ำนวน - ฉบับ 
2 ร่ำงพระรำชบญัญัติทีเ่กี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐและค่ำตอบแทนบุคลำกรภำครัฐ  

จ ำนวน - ฉบับ 
3 ร่ำงพระรำชบญัญัติทีเ่สนอโดยสภำปฏิรูปแห่งชำติ จ ำนวน - ฉบับ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 กันยายน ๒๕๕9) ๓๗ 

 
 

 

 

บัญชี 5 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย                                   (๑0 ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

1 ร่ำงพระรำชบญัญัติที่อยูร่ะหว่ำงกำรศึกษำ ยกร่ำง จ ำนวน 8 ฉบับ ดังนี ้
1.1 ร่ำงพระรำชบัญญตัิล้มละลำย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ...    
1.2 ร่ำงพระรำชบัญญตัิกำรบังคบัคดี พ.ศ. .... 
1.3 ร่ำงพระรำชบัญญตัิกำรจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
1.4 ร่ำงพระรำชบัญญตัิว่ำด้วยข้อสัญญำที่ไมเ่ป็นธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
1.5 ร่ำงพระรำชบัญญตัิคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
1.6 ร่ำงพระรำชบัญญตัิว่ำด้วยยตุธิรรมชุมชน พ.ศ. .... 
1.7 ร่ำงพระรำชบัญญตัิข้อมูลสำรพันธุกรรมแห่งชำติ พ.ศ. .... 
1.8 ร่ำงพระรำชบัญญัติเจ้ำพนักงำนรับรองเอกสำรและนิติกรรม พ.ศ. .... (แก้ไขโดยรวมหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติ   

โนตำรี พ.ศ. …. และร่ำงพระรำชบัญญัติทนำยควำม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....) 
2 ร่ำงพระรำชบญัญัติที่อยูร่ะหว่ำงกำรทบทวนหลักกำรหรือพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรตรำกฎหมำย จ ำนวน 2 ฉบับ 

2.1 ร่ำงพระรำชบัญญตัิส่งเสริมกำรไกล่เกลีย่ข้อพิพำทในชุมชน พ.ศ. .... 
2.2 ร่ำง พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... (ส ำนักงำน ป.ป.ส.) 

3 ร่ำงพระรำชบญัญัตขิอง ครม. ชุดก่อนหน้ำทีไ่มส่อดคล้องกบันโยบำยปัจจุบัน จ ำนวน - ฉบับ 

ที่มำ : ฝ่ำยกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ, ตุลำคม 2559 


