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สรุปรายงาน
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ส่วนที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ได้ดำเนินกำรดังนี้
ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ จานวน ๒74 ฉบับ
- รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ว คราว) ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๘ 1 ฉบับ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 1 ฉบับ
พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
พระราชบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว จานวน 163 ฉบับ
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงบประมาณ
2. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงกลาโหม
3. พระราชบั ญ ญัติ แ ก้ ไขเพิ่ มเติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๓ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงการคลัง
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓)
4. พระราชบั ญญัติจั ดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗)
ศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ก.ศป.)
5. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงมหาดไทย
6. พระราชบั ญญั ติ ก ารกลั บ ไปใช้ สิ ท ธิใ นบาเหน็จ บานาญตามพระราชบั ญญั ติ
กระทรวงการคลัง
บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗
7. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงคมนาคม
8. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้าหนักของรถ
กระทรวงคมนาคม
ที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)
9. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงนิยาม
กระทรวงคมนาคม
การขนส่งส่วนบุคคล)
10. พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
11. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่าง
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับ ทางพิ เศษ สายบางพลี -สุ ขสวั ส ดิ์ ในท้องที่
กระทรวงคมนาคม
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗
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พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
12. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติการตามความ
กระทรวงการคลัง
ตกลงว่ า ด้ ว ยการอ านวยความสะดวกในการขนส่ ง ข้ า มพรมแดนภายใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงตอนบน)
13. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงการคลัง
(มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล
ที่มิใช่นิติบุคคล)
14. พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น การทารุ ณ กรรมและการจั ด สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๗
15. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเว้นภาษี
กระทรวงคมนาคม
ประจาปีของหน่วยงานภาครัฐ)
17. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
18. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
19. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (การส่ งใบสั่ งทาง
กระทรวงมหาดไทย
ไปรษณีย)์
20. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจร
กระทรวงยุติธรรม
และข้อสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสุรา)
21. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
22. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการต่างประเทศ
(จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
23. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย์
(จัดตั้งสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)
24. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย์
25. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฏ์ พุทธศักราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
26. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ สานักงานคณะกรรมการ
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค้าประกัน)
กฤษฎีกา
27. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ. ๒๕๕๘
ราชบัณฑิตยสถาน
พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
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๓

พระราชบัญญัติ
28. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยาม “เจ้าพนักงาน”)
29. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ๒๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)
30. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
31. พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศ
และคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
32. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘
33. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
34. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักเกณฑ์การนาของ
เข้าเพื่อการผ่านแดนหรือถ่ายลาออกนอกราชอาณาจักร)
35. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชก าหนดพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
36. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
37. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
38. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
39. พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดวิ ท ยฐานะผู้ ส าเร็ จ วิ ช าการทหาร (ฉบั บ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๘
40. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
41. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กระทรวงการคลัง
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
42. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงวัฒนธรรม
43. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
44. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
กระทรวงการคลัง
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘
45. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข
46. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงพาณิชย์
47. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงแรงงาน
48. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
กระทรวงศึกษาธิการ
49. พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ ามนุ ษ ย์ (ฉบั บ ที่ 2) กระทรวงการพัฒนาและ
พ.ศ. 2558
ความมั่นคงของมนุษย์
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พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
50. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
กระทรวงกลาโหม
51. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การทาซ้าในโรงภาพยนตร์)
กระทรวงพาณิชย์
52. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงาน ก.พ.
53. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงาน ก.พ.
54. พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงาน ก.พ.
55. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการ
สานักงาน ก.พ.
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
56. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงาน ก.พ.
57. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับ สานักงานคณะกรรมการ
กฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘
กฤษฎีกา
58. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงกลาโหม
59. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม
60. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจั ดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
และสิ่งแวดล้อม
61. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
62. พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ป.ป.ช.
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
63. พระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานส าหรั บ กรรมการและพนั ก งาน
กระทรวงการคลัง
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
64. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
กระทรวงการคลัง
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้าประกันและจานอง)
65. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
66. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ
67. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ
68. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ
69. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ
70. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต ของ สานักงานคณะกรรมการ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
กฤษฎีกา
71. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูลการบริหารสิทธิ)
กระทรวงพาณิชย์
72. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ้ ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศั ย เทคโนโลยี ช่ ว ยการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
และความมั่งคงของมนุษย์
73. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานตารวจแห่งชาติ

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๕

พระราชบัญญัติ
74. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่งคงของมนุษย์
75. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงยุติธรรม
76. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย
77. พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
78. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
79. พระราชบั ญญัติป้ องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
สานักงานป้องกันและ
ก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปราบปรามการฟอกเงิน
80. พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข
81. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ
82. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานศาลยุติธรรม
(องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม)
83. พระราชบั ญญัติ จั ดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง สานักงานอัยการสูงสุด
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
84. พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชน สานักงานอัยการสูงสุด
และครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
85. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการ
กระทรวงคมนาคม
รถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย ว ช่ ว งแบริ่ ง -สมุ ท รปราการในท้ อ งที่ อ าเภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๘
86. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย
87. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
88. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงอุตสาหกรรม
89. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู้ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก ของกองทุ น การออม
กระทรวงการคลัง
แห่งชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพ
ไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .๒๕๕๘ (แก้ไขจากร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนการออม
90. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
91. พระราชบัญญัติงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงการคลัง
92. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๖

พระราชบัญญัติ
93. พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นนายร้ อ ยต ารวจ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(ผู้บัญชาการโรงเรียน)
94. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่ง
คาคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการส่งคาคู่ความไปยังต่างประเทศ)
95. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
96. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
(ให้สานักงาน ปปง. อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี)
97. พระราชบั ญญัติคุ้มครองการดาเนิน งานและให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับ
สานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘
98. พระราชบั ญญั ติ ย กเลิ ก พระราชบั ญ ญัติ ก ารซื้อ ขายสิ น ค้ าเกษตรล่ ว งหน้ า
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
99. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การอุทธรณ์ ฎีกา)
100. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงาน
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

101. พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
102. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๐๕)
103. พระราชบั ญ ญั ติแ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง
กระทรวงยุติธรรม
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๐๙ จัตวา)
104. พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
105. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงอุตสาหกรรม
106. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ.๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
107. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย
108. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของ กระทรวงการต่างประเทศ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
109. พระราชบั ญ ญั ติแ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง สานักงานคณะกรรมการ
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การดาเนินคดีแบบกลุ่ม)
กฤษฎีกา
110. พระราชบั ญ ญั ติ การส่ ง ออกไปนอกและการน าเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
กระทรวงพาณิชย์
ซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๗

พระราชบัญญัติ
111. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ๒๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ (สื่อลามกเด็ก)
112. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
113. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม (ฉบั บ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘
114. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘) (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
115. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิ ธี พิ จ ารณาคดี ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
116. พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลล้ ม ละลายและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ล้ ม ละลาย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
117. พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลภาษี อ ากรและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ภ าษี อ ากร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา)
118. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์
และฎีกา)
119. พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
120. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์ ฎีกา)
121. พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘
122. พระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
123. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
124. พระราชบั ญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๘ (การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่
ถูกปล่อยชั่วคราวหลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์คาสั่ง
ศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วครำว)
125. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจ านองเรื อ และบุ ริ ม สิ ท ธิ ทางทะเล (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘
126. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
(คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต)

หน่วยงาน
จินตนันท์ ชญาต์รศุภมิตร
กับคณะ (รวม ๕๑ คน)
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงำนศำลยุติธรรม

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลัง

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๘

พระราชบัญญัติ
127. พระราชบั ญญั ติ คุ้ มครองการด าเนิ นงานของทบวงการพลั งงานหมุ นเวี ยน
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
128. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ (วาระการดารงตาแหน่งของผู้พิพากษา
สมทบ)
129. พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
130. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
(ภาษีเงินได้จากการรับให้)
131. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
132. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
133. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา)
134. พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ พ.ศ. ....)
135. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
136. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
137. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(มาตรการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร)
138. พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
(แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ)
139. พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
140. พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี)
141. ร่างพระราชบั ญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙ (การบังคับโทษปรับ การรอกาหนดโทษและรอการลงโทษ
และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)
142. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๕ เม.ย. ๕๙
143. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๕๙

หน่วยงาน
กระทรวงพลังงาน
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง
กระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณ
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๙

พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
144. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒)
กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๕๙
145. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงยุติธรรม
* มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๕๙
146. พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
* มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๙
147. พระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงมหาดไทย
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙
148. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการ
กระทรวงคมนาคม
รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ
ในท้องที่อาเภอบางบัวทอง อาเภอบางใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙
149. พระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
กระทรวงยุติธรรม
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙
150. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงยุติธรรม
(สานักงาน ป.ป.ท.)
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙
151. พระราชบัญญัติ ให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนใน
กระทรวงการคลัง
โครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๙
152. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงศึกษาธิการ
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๐ พ.ค. ๕๙
153. พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สานักงานศาลยุติธรรม
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙
154. พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙
และสิ่งแวดล้อม
155. พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงยุติธรรม
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักการฟื้นฟูกิจการสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๑๐

156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๕๙
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๘ มิ.ย.๕๙
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
* มีผลใช้บังคับ ๑ ก.ค. ๕๙
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใช้บังคับ ๑ ก.ค. ๕๙
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใช้บังคับ ๖ ก.ค. ๕๙
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การโทรคมนาคม ทาง
ดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใช้บังคับ ๖ ก.ค. ๕๙
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใช้บังคับ ๒๐ ก.ค. ๕๙

หน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงำนศำลปกครอง
สำนักงบประมำณ
กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กระทรวงศึกษำธิกำร

พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อยู่ระหว่างรอมีผลใช้บังคับ จานวน 5 ฉบับ
กระทรวงสำธำรณสุข
1. พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
* ประกาศ ๓๑ มี.ค. ๕๙ ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศ
มีผลใช้บังคับ ๒๘ ก.ค. ๕๙
2. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงสาธารณสุข
* ประกาศ ๓๑ มี.ค. ๕๙ ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศ
มีผลใช้บังคับ ๒๖ ก.ย. ๕๙
3. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
กระทรวงการพัฒนาสังคม
* ประกาศ 29 เม.ย. ๕๙ ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศ และความมั่นคงของมนุษย์
มีผลใช้บังคับ ๒7 ก.ค. ๕๙

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๑๑

พระราชบัญญัติ
4. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
* ประกาศ 29 เม.ย. ๕๙ ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศ
มีผลใช้บังคับ ๒7 ก.ค. ๕๙
5. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
* ประกาศ ๑๖ พ.ค. ๕๙ มีผ ลใช้บั งคับเมื่อพ้นกาหนด ๑๘๐ วันนับแต่วัน
ประกาศ มีผลใช้บังคับ ๑๒ พ.ย. ๕๙
พระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างนาขึ้นทูลเกล้า จานวน 10 ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
3. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มช่องทางชาระ
ค่าปรับ)
4. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสานักงานเลขานุการองค์กร
สารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ....
6. ร่างพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
7. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
8. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
9. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
10. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หน่วยงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๑๒

พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
ร่างพระราชบัญญัติที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน 1 ฉบับ
สำนักงำนป้องกันและ
1. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. ....
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จานวน 67 ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมพระราชบัญญัติการขนส่ง
กระทรวงคมนาคม
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เป็นฉบับ
เดียวกัน)
2. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี กระทรวงคมนาคม
สุ ข สวั ส ดิ์ ในท้ อ งที่ อ าเภอบางพลี อ าเภอเมื อ งสมุ ท รปราการ และอ าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
* หมายเหตุ : ครม. ให้ส่ง สคก.ตรวจพิจารณาอีกครั้งก่อนส่งวิปพิจารณา

3. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพย์สิน พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
4. ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. ร่างพระราชบั ญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ (ฉบับที่ ..)
กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. .... (กาหนดให้ จ ดทะเบี ย นข้ามเขตได้กาหนดให้ ห นังสื อบริคณห์ ส นธิ
สิ้นผลเมื่อพ้น ๑๐ ปี)
6. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงพาณิชย์
7. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงำนกองทุนสนับสนุน
8. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรวิจัยในคน พ.ศ. ....
กำรวิจัย
9. ร่ างพระราชบั ญญั ติแก้ ไขเพิ่ มเติ มประมวลรัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
(มาตรการป้องกันกาหนดราคาโอน (Transfer Pricing))
10. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมายภาษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
และประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต
11. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....
และสิ่งแวดล้อม

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๑๓

พระราชบัญญัติ
12. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ความผิดเกี่ยวกับเพศที่มีเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด และแก้ไขคานิยาม
“กระทาชาเรา”)
13. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
14. ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
15. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
16. ร่างพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ....
17. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการ
จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล)
18. ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตารวจกองประจาการ)
19. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติการเปิดทาการศาลปกครองในภูมิภาค)
20. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หน่วยงาน
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงการคลัง
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานศาลปกครอง
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงคมนาคม

21. ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้
ความเสียหายจากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
22. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) สานักงานศาลปกครอง
พ.ศ. .... (การเพิ่มตาแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น)
23. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ วนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ สร้ า งทางพิ เ ศษศรี รั ช กระทรวงคมนาคม
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครในท้องที่อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ
และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
24. ร่ างพระราชบั ญญัติการประกอบธุร กิจข้ อมูล เครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
(การจัดทาแบบจาลองด้านเครดิต)
25. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
26. ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงยุติธรรม
27. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและ
กระทรวงสาธารณสุข
เด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ....
28. ร่างพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
29. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสาหรับกลุ่ม
กระทรวงการคลัง
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
30. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. ....
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๑๔

พระราชบัญญัติ
31. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
32. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
33. ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดาเนินการทาง
วินัยกับข้าราชการตารวจที่ออกจากราชการแล้ว)
34. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แก้ ไ ขอ านาจของคณะกรรมการข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครอง
(ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.))
35. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....

หน่วยงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์
สานักงานตารวจแห่งชาติ

36. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....
37. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
38. ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
39. ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
40. ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
41. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กระทรวงการคลัง

สานักงานศาลปกครอง
กระทรวงการคลัง

สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
42. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
43. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
44. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. ....
กระทรวงศึกษาธิการ
45. ร่างพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.
กระทรวงแรงงาน
46. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ให้ ใ ช้ป ระมวลกฎหมายยาเสพติ ด พ.ศ. .... และร่ า ง
กระทรวงยุติธรรม
ประมวลกฎหมายยาเสพติด
47. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงแรงงาน
48. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
(การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
49. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
50. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
กระทรวงการคลัง
เพิ่มเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ FATF)
51. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่
กระทรวงการคลัง
อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....
52. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
(มาตรา ๔๙ ทวิ)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๑๕

พระราชบัญญัติ
53. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (การบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง และการจัดตั้งบริษัทจากัด)

หน่วยงาน
กระทรวงพาณิชย์

54. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดความผิ ด เกี่ ย วกั บห้ า งหุ้ น ส่ ว นจดทะเบี ย น
กระทรวงพาณิชย์
ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิด
กรณีบริษัทไม่โฆษณาหรือไม่ส่งคาบอกกล่าวหรือจัดการควบบริษัทโดยฝ่าฝืน
มาตรา ๑๒๓๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
55. ร่ างพระราชบั ญญัติป้ องกั นและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสู ญ
กระทรวงยุติธรรม
โดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
56. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....
กระทรวงศึกษาธิการ
57. ร่ างพระราชบั ญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราม
ป.ป.ช.
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
58. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
กระทรวงกำรคลัง
59. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
60. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
การประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
กระทรวงกลำโหม
61. ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงองค์ประกอบสภาทหารผ่านศึก)
กระทรวงเกษตรและ
62. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ....
สหกรณ์
กระทรวงยุติธรรม
63. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่
กระทาผิด พ.ศ. ....
กระทรวงกำรคลัง
64. ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์
พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสำหกรรม
65. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สำนักงำนศำลยุติธรรม
66. ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคาสั่งศาลใน
คดีอาญา พ.ศ. ....
67. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) สำนักงำนศำลปกครอง
พ.ศ. .... (วาระการดารงตาแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยของ
ตุลาการศาลปกครอง)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๑๖

พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน ๒5 ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ามัน พ.ศ. ..
กระทรวงคมนาคม
2. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..)
สานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล)
(สคก.)
4. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดความผิ ด เกี่ ย วกั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจดทะเบี ย น
สานักนายกรัฐมนตรี
ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สคก.)
5. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ....
สานักนายกรัฐมนตรี
(สคก.)
6. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
8. ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
9. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
สานักงานศาลยุติธรรม
10. ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ....
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
11. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม
12. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
13. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กระทรวงเทคโนโลยี
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สารสนเทศและการสื่อสาร
14. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
กระทรวงเทคโนโลยี
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สารสนเทศและการสื่อสาร
15. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
16. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงยุติธรรม
17. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงยุติธรรม
18. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
19. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สานักงบประมาณ
20. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงพลังงาน
21. ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงพลังงาน/
กระทรวงการคลัง
22. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
23. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และคณะ

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๑๗

พระราชบัญญัติ
24. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
25. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย
*เดิมเสนอโดยกระทรวง
วัฒนธรรม
กระทรวงยุติธรรม

พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จานวน 1 ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสำหกรรม
ที่มา : ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, กรกฎาคม ๒๕๕9

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้
สามารถปฏิ บัติ ง านได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลือ แก่ ภ าคเอกชนและประชาช นได้ ต าม
หลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การดาเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
11.2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมาย
หลักสูตร
1. นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.)
2. กฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.)
3. ผู้กากับการ
4. การฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ “การเป็นข้าราชการที่ดี”
5. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)
6. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)
7. กฎหมายปกครองและการบริหารภาครัฐสมัยใหม่
8. นักบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ 360 องศา

หน่วยงานผู้จัด
จานวน (คน)
กระทรวงมหาดไทย
1
สานักงานศาลปกครอง
2
วิทยาลัยการตารวจ
1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
355
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สานักพัฒนาบุคลากรกระทรวง
ยุติธรรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สานักพัฒนาบุคลากรกระทรวง
ยุติธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

100
113
200
174

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๑๘

หลักสูตร
9. การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ

หน่วยงานผู้จัด
จานวน (คน)
สานักงานคณะกรรมการ
1
กฤษฎีกา
10. การฝึ ก อบรมผู้ น าที ม แห่ ง การเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง วิ ท ยาลั ย การปกครองท้ อ งถิ่ น
80
มีประสิทธิผลในกระบวนทัศน์ใหม่
มหาวิท ยาลั ยขอนแก่น ร่ว มกั บ
โรงเรี ย นพั ฒ นาผู้ น าและสร้ า ง
สันติธรรม
11. การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
94
12. การทาคาสั่งทางปกครองภายใต้บริบทของกฎหมาย ศูนย์วิจัยทางกฎหมายและการ
2
ว่าด้วยการอานวยความสะดวกฯ
พั ฒ น า ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
13. การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.11)
สานักงานกิจการยุติธรรมและ
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รวม
1,125
๑๑.3 การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ ฯ และมีระบบ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและนาไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิ ภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
๑๑.3.๑ สนับสนุนการอานวยความยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติ
งบกลางฉุกเฉิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 8,874,000 บาท โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดทา
MOU ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ด้านการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ปัญหา
สถานะบุคคล สามารถจัดส่งผลการตรวจสารพันธุกรรม จานวน 103 ราย การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตาม
คนหายและพิสูจน์ศพนิรนามตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย
และพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558 สามารถจัดทารายงานวิเคราะห์ผลตรวจพิสูจน์บุคคลต่อผู้ร้องและ ส.ภ. หล่ม
เก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 1 ราย การจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องโทษเพื่อจัดทาฐานข้อมูลสาหรับ
การควบคุมอาชญากรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดาเนินการตรวจสารพันธุกรรมและจัดเก็บในฐานข้อมูลของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แล้วเสร็จ จานวน 3๙๙ ราย
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๑๑.4 การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้
โดยง่าย
๑๑.4.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม
๑๑.4.๑.1 ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนตามกฎหมาย การช่ ว ยเหลื อเยีย วยา
ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จานวน 6,198 ราย แบ่งเป็น
ผู้เสียหาย จานวน 6,145 ราย และจาเลย จานวน 53 ราย เป็นเงิน 300,000,000 บาท รออนุมัติเบิกจ่าย
จานวน 5,378 ราย เป็นเงิน ๒๗๐,๗๗๓,๗๐๔.๘๗ บาท ประชาชนยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม
2,055 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ 87,522,955.04 บาท รออนุมัติเบิกจ่าย 4,556 ราย แบ่งเป็นผู้เสียหาย
4,539 ราย จาเลย 17 ราย เป็นเงิน จานวน 2,690,171 บาท และให้คาปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน
22,164 ราย ทาให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและมีความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเป็นการป้องกันมิให้กระทาผิดกฎหมาย
๑๑.4.2 การคุ้มครองพยาน ยื่นคาร้อง 265 ราย ตรวจสอบข้อเท็จจริง 18 ราย
ยกคาร้อง 60 ราย เข้าโปรแกรมคุ้มครองพยาน 187 ราย สิ้นสุดการคุ้มครองพยาน 20 ราย อยู่ระหว่าง
การคุ้มครองพยานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 27 มิถุนายน 2559 จานวน 293 ราย
๑๑.4.3 การพัฒนาระบบการบังคับคดี แพ่ง คดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้
๑๑.4.3.1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อลดปริมาณคดีที่
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 9,586 เรื่อง ทุนทรัพย์ 4,210,828,021.73
บาท การขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถผลักดันทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จานวน 73,623,603,532
บาท ซึ่งเป็นการยุติข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีและเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
๑๑.4.3.2 ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ จัดอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายด้านการบังคับคดีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และขั้นตอนกระบวนงานตาม
ภารกิจ ของกรมบั งคับ คดีให้ แก่ป ระชาชนทั้งในส่ ว นกลางและส่ ว นภูมิภ าค จานวน 1,494 คน ให้ ความรู้
กฎหมายแก่ ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม จ านวน 1,200 คน จั ด อบรมให้ ค วามรู้
กระบวนการขั้นตอนการบังคับคดีที่มีการเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้เป็นเครือข่ายบังคับคดี จานวน 174 คน
11.4.3.3 การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่คู่ความและประชาชน
ประหยั ดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเพิ่มช่องทางการเปิดให้ บริการข้อมูลผ่ านทางสายด่ว นกรมบังคับคดี
1111 กด 79 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เพื่อสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี
และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีผู้ใช้บริการ จานวน 12,692 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จานวน 7,868 ราย
การเปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “LED PROPERTY” เพื่อค้นหา
รายละเอียดทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด เป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้สนใจซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด
ให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น จานวน 4,850 ครั้ง และการเปิดให้บริการข้อมูลผ่านทาง
ระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “LED Property Plus” เพื่อค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาดใกล้แนว
รถไฟฟ้า จานวน 1,041 ครั้ง
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๑๑.4.4 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
๑๑.4.4.1 แก้ไ ขฟื้น ฟูผู้กระทาผิดในเรือนจา ฝึ กอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝี มือแรงงาน ผู้ต้องขังผ่ านการทดสอบ 2,085 คน การพัฒนาจิตใจ หลั กสู ตร “สัคคสาสมาธิ ”
ผู้เข้าร่วมโครงการ 92,113 คน ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงตามแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจา ผู้ต้องขัง
ผ่านการอบรม 6,032 คน โครงการกาลังใจ ผู้เข้าร่วม 300 คน การจัดระบบเรือนจาเฉพาะทางการศึกษา
ผู้ เรี ย น 346 คน แบ่ งเป็ น สายสามัญ 181 คน ปวช. ช่ างยนต์ 76 คน ปวช. ช่างเชื่อ ม 30 คน ปวช.
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 20 คน ปวส. ช่างยนต์ 39 คน การบริหารความจุผู้ต้องขัง โดยการเกลี่ยย้ายระบาย
ผู้ต้องขังไปยังเรือนจา/ทัณฑสถานภายในเขต จานวน 11,231 คน ย้ายระบายผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาชาย
ไปทัณฑสถานหญิงหรือปรับปรุงแดนหญิงให้เหมาะสม จานวน 739 ราย การบริหารโทษ ปล่อยพักการลงโทษ
ปกติ 7,675 คน พั ก การลงโทษกรณี พิ เ ศษ 414 คน พั ก การลงโทษเฉพาะราย 1 คน ลดวั น ต้ อ งโทษ
24,500 คน เพื่อลดความแออัดของเรือนจา/ทัณฑสถาน
๑๑.4.4.2 การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดได้รับการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ จานวน 11,955 ราย เด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้ รับ
การสืบเสาะและจัดทารายงานข้อเท็จจริง จานวน 18,957 ราย เด็กและเยาวชนในคดีครอบครัวได้รับการ
สืบเสาะและจัดทารายงานข้อเท็จจริง จานวน 6,553 ราย ผู้เยาว์ได้รับการกากับการปกครองตามคาสั่งศาล
จานวน 4,135 ราย เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมและฝึกอบรม จานวน 13,481 ราย
๑๑.4.5 การแก้ไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม จานวน ๓4 ฉบับ
บัญชี 1 ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ
(22 ฉบับ)
ส่วนที่
ขั้นตอน
๑ ร่างพระราชบัญญัติที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ให้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน - ฉบับ
๒ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จานวน 5 ฉบับ ดังนี้
2.1 ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....(ความผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศที่ มี เ ด็ ก
เป็นองค์ประกอบความผิด และแก้ไขคานิยาม “กระทาชาเรา”)
2.2 ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.3 ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
2.4 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
2.5 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด พ.ศ. ....
๓ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
3.1 ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3.2 ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3.3 ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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บัญชี 1 ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ (ต่อ)
(22 ฉบับ)
ส่วนที่
ขั้นตอน
๔ ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ จานวน 14 ฉบับ ดังนี้
๔.๑ พระราชบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว จานวน 12 ฉบับ
4.1.1 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจรและข้อสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสุรา)
4.1.2 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
4.1.3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
4.1.4 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
4.1.5 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ให้สานักงาน ปปง. อยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี)
4.1.6. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558
(มาตรา 309 จัตวา)
4.1.7 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
4.1.8 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4.1.9 พระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรมพ.ศ. ๒๕๕๘
* ใช้บังคับเมื่อ ๒๓ เม.ย.๕๙
4.1.10 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
* ใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559
4.1.11 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ (สานักงาน ป.ป.ท.)
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙
4.1.12 พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักการฟื้นฟูกิจการสาหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม)
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙
๔.๒ พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อยู่ระหว่างรอมีผลใช้บังคับ จานวน - ฉบับ
4.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการนาขึ้นทูลเกล้าฯ จานวน 2 ฉบับ
4.3.1 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
4.3.2 ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
....
๕ ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จานวน - ฉบับ

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๒๒

บัญชี 2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน
(2 ฉบับ)
ส่วนที่
ขั้นตอน
1 ร่างพระราชบัญญัติของ ครม. ชุดปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการทบทวน จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
1.1 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดี
ตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
1.2 ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
2 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนหน้าที่อยู่ระหว่างการทบทวน จานวน - ฉบับ
บัญชี 3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
ส่วนที่
ขั้นตอน
1 ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จานวน - ฉบับ
2 ร่างพระราชบัญญัติที่ยกร่างแล้วเสร็จ จานวน - ฉบับ

(1 ฉบับ)

บัญชี 4 ร่างพระราชบัญญัติที่เกีย่ วข้องกับกระบวนการปฏิรูปประเทศ
(- ฉบับ)
ส่วนที่
ขั้นตอน
1 ร่างพระราชบัญญัติทตี่ ้องรอพิจารณาหลังรัฐธรรมนูญฉบับถาวร จานวน - ฉบับ
2 ร่างพระราชบัญญัติทเี่ กี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานภาครัฐและค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
จานวน - ฉบับ
3 ร่างพระราชบัญญัติทเี่ สนอโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ จานวน - ฉบับ
บัญชี 5 ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย
(๑0 ฉบับ)
ส่วนที่
ขั้นตอน
1 ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างการศึกษา ยกร่าง จานวน 8 ฉบับ ดังนี้
1.1 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
1.2 ร่างพระราชบัญญัติการบังคับคดี พ.ศ. ....
1.3 ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....
1.4 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.5 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.6 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยยุตธิ รรมชุมชน พ.ศ. ....
1.7 ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสารพันธุกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
1.8 ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานรับรองเอกสารและนิติกรรม พ.ศ. .... (แก้ไขโดยรวมหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
โนตารี พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9)

๒๓

บัญชี 5 ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย (ต่อ)
(๑0 ฉบับ)
ส่วนที่
ขั้นตอน
2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างการทบทวนหลักการหรือพิจารณาความเหมาะสมของการตรากฎหมาย จานวน 2 ฉบับ
2.1 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....
2.2 ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (สานักงาน ป.ป.ส.)
3 ร่างพระราชบัญญัตขิ อง ครม. ชุดก่อนหน้าทีไ่ ม่สอดคล้องกับนโยบายปัจจุบัน จานวน - ฉบับ
ที่มา : สานักกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, กรกฎาคม 2559

