
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๑ 

 

สรุปรายงาน 
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) 
---------------------------- 

ส่วนที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ จ านวน ๒66 ฉบับ  
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ 1 ฉบับ  
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่

๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 1 ฉบับ 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
พระราชบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน 155 ฉบับ 
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงบประมาณ 
2. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงกลาโหม 

3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๓) 

กระทรวงการคลัง 
 

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

ศาลปกครอง 
 

5. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงมหาดไทย 
6. พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติ

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กระทรวงการคลัง 

 
7. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงคมนาคม 
8. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้ าหนักของรถ   

ที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) 
กระทรวงคมนาคม 

 
9. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงนิยาม

การขนส่งส่วนบุคคล) 
กระทรวงคมนาคม 

 
10. พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

11. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่าง
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษ สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
กระทรวงคมนาคม 

 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๒ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
12. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติการตามความ   

ตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายใน     
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน) 

กระทรวงการคลัง 
 

13. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล 
ที่มิใช่นิติบุคคล) 

กระทรวงการคลัง 
 

14. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์            
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

15. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

16. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเว้นภาษี
ประจ าปีของหน่วยงานภาครัฐ) 

กระทรวงคมนาคม 
 

17. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

18. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

19. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (การส่งใบสั่งทาง
ไปรษณีย)์ 

กระทรวงมหาดไทย 
 

20. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจร 
และข้อสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสุรา) 

กระทรวงยุติธรรม 
 

21. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

22. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) 

กระทรวงการต่างประเทศ 
 

23. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(จัดตั้งส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า) 

กระทรวงพาณิชย์ 
 

24. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงพาณิชย์ 

25. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฏ์ พุทธศักราช 
๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

26. พระราชบัญญัติ แก้ ไข เ พ่ิม เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                  
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค้ าประกัน) 

ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

27. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ราชบัณฑิตยสถาน 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๓ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
28. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่  ๒๒)           

พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยาม “เจ้าพนักงาน”) 
ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
29. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่  ๒๓)        

พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 
ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
30. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 
31. พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศ

และค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
32. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงคมนาคม 

33. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
34. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักเกณฑ์การน าของ

เข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือถ่ายล าออกนอกราชอาณาจักร) 
กระทรวงการคลัง 

35. พระราชบัญญัติ แก้ ไขเ พ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัด อัตราศุลกากร             
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กระทรวงการคลัง 

36. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
37. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 
38. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 
39. พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร  (ฉบับที่  ๖)           

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงกลาโหม 

 
40. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

41. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

42. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรม 
43. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 
44. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการ

แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงการคลัง 

 
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. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ า มนุษย์  (ฉบับที่  2 )           

พ.ศ. 2558 
กระทรวงการพัฒนาและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๔ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
50. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 กระทรวงกลาโหม 
51. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การท าซ้ าในโรงภาพยนตร์) กระทรวงพาณิชย์ 
52. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงาน ก.พ. 
53. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงาน ก.พ. 
54. พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงาน ก.พ. 
55. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงาน ก.พ. 

 
56. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงาน ก.พ. 
57. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับ

กฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
58. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกลาโหม 
59. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงคมนาคม 
60. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
61. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
62. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ป.ป.ช. 

 
63. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
กระทรวงการคลัง 

 
64. พระราชบัญญัติ แก้ ไข เ พ่ิม เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์         

(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับค้ าประกันและจ านอง) 
กระทรวงการคลัง 

 
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. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ          

ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
71. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูลการบริหารสิทธิ) กระทรวงพาณิชย์ 
72. พระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กที่ เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ       

เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่งคงของมนุษย์ 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๕ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
73. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
74. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่งคงของมนุษย์ 

75. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงยุติธรรม 
76. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทย 
77. พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
78. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 
79. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ       

ก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 
80. พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข 
81. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการ 
82. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

(องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม) 
ส านักงานศาลยุติธรรม 

 
83. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานอัยการสูงสุด 

 
84. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน        

และครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานอัยการสูงสุด 

 
85. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการ

รถไฟฟ้าสายสี เขียว ช่วงแบริ่ ง -สมุทรปราการในท้องที่อ า เภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงคมนาคม 
 
 

86. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทย 
87. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

88. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงอุตสาหกรรม 
89. พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออม

แห่งชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพ
ไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .๒๕๕๘ (แก้ไขจากร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนการออม 

กระทรวงการคลัง 
 

90. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 
91. พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงการคลัง 
92. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๖ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
93. พระราชบัญญัติ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๘                  

(ผู้บัญชาการโรงเรียน) 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
94. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง    

(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่ง
ค าคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการส่งค าคู่ความไปยังต่างประเทศ) 

ส านักงานศาลยุติธรรม 
 
 

95. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงแรงงาน 
96. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  

(ให้ส านักงาน ปปง. อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี) 
ส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 
97. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานและให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับ

ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงการคลัง 

 
98. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  

พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงพาณิชย์ 

99. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง       
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การอุทธรณ์ ฎีกา) 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

100. พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

101. พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 
102. พระราชบัญญัติแก้ ไขเ พ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                 

(ฉบับที ่๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๐๕) 
กระทรวงการคลัง 

103. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๐๙ จัตวา) 

กระทรวงยุติธรรม 

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. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของ 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

109. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) 

ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

110. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักร     
ซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงพาณิชย์ 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๗ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
111. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่  ๒๔)         

พ.ศ. ๒๕๕๘ (สื่อลามกเด็ก) 
จินตนันท์ ชญาต์รศุภมิตร  
กับคณะ (รวม ๕๑ คน) 

112. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานศาลยุติธรรม 
113. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่  ๕)         

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานศาลยุติธรรม 

114. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘) (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

115. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ        
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

116. พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลล้มละลายและวิธี พิจารณาคดีล้มละลาย           
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

117. พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลภาษีอากรและวิธี พิจารณาคดีภาษีอากร        
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา) 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

118. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์
และฎีกา) 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

119. พระราชบัญญัติวิธี พิจารณาคดีผู้บริ โภค (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๘           
(แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

120. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์ ฎีกา) 

ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

121. พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘  กระทรวงพาณิชย์ 
122. พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกลาโหม 
123. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 

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

124. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๘ (การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่     
ถูกปล่อยชั่วคราวหลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์ค าสั่ง
ศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วครำว) 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

125. พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิ  ทางทะเล (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงคมนาคม 

126. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต) 

กระทรวงการคลัง 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๘ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
127. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียน

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กระทรวงพลังงาน 

128. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ (วาระการด ารงต าแหน่งของผู้พิพากษา
สมทบ) 

ส านักงานศาลยุติธรรม 
 

129. พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 
130. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ภาษีเงินได้จากการรับให้) 
กระทรวงการคลัง 

131. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

132. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  กระทรวงสาธารณสุข 
133. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา) 
กระทรวงการคลัง 

134. พระราชบัญญัติ  ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม          
พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ พ.ศ. ....) 

กระทรวงวัฒนธรรม 

135. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
136. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข 
137. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(มาตรการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร) 
กระทรวงการคลัง 

138. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการ) 

กระทรวงการคลัง 

139. พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส านักงบประมาณ 

140. พระราชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพ่ิมเตมิมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคด)ี 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

141. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (การบังคับโทษปรับ การรอก าหนดโทษและรอการลงโทษ
และแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)  

ส านักงานศาลยุติธรรม 

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

กระทรวงแรงงาน 

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

กระทรวงศึกษาธิการ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๙ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
144. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   * มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๕๙  

กระทรวงยุติธรรม 

145. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
* มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๕๙ 

กระทรวงยุติธรรม 

146. พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๙  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

147. พระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙  

กระทรวงมหาดไทย 

148. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ      
ในท้องที่อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙ 

กระทรวงคมนาคม 

149. พระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙ 

กระทรวงยุติธรรม 

150. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.) 
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙ 

กระทรวงยุติธรรม 

151. พระราชบัญญัติ ให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพ่ือการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๙  

กระทรวงการคลัง 

152. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๐ พ.ค. ๕๙  

กระทรวงศึกษาธิการ 

153. พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙  

ส านักงานศาลยุติธรรม 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

155. พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมหลักการฟ้ืนฟูกิจการส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙  

กระทรวงยุติธรรม 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๑๐ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อยู่ระหว่างรอมีผลใช้บังคับ จ านวน 8 ฉบับ 
1. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

* ประกาศ ๕ พ.ย. ๕๘ ใช้บังคับเมื่อพ้น ๒๔๐ วัน นับแต่วันประกาศ           
(๑ ก.ค.๕๙) เว้นแต่มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (๕ พ.ย.๕๘) 

กระทรวงการคลัง 

2. พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  
* ประกาศ ๓๑ มี.ค. ๕๙ ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศ   
มีผลใช้บังคับ ๒๘ ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงสำธำรณสุข 

3. พระราชบัญญัติ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    * ประกาศ ๓๑ มี.ค. ๕๙ ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศ 

มีผลใช้บังคับ ๒๖ ก.ย. ๕๙ 

กระทรวงสาธารณสุข 

4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2559  
* ประกาศ 26 เม.ย. ๕๙ ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศ 
มีผลใช้บังคับ ๒5 มิ.ย. ๕๙ 

ส านักงานศาลปกครอง 

5. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 
* ประกาศ 29 เม.ย. ๕๙ ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศ 
มีผลใช้บังคับ ๒7 ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

6. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
* ประกาศ 29 เม.ย. ๕๙ ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศ 
มีผลใช้บังคับ ๒7 ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงพาณิชย์ 

7. พระราชบัญญัติ วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* ประกาศ ๑๖ พ.ค. ๕๙ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วันนับแต่วัน
ประกาศ มีผลใช้บังคับ ๑๒ พ.ย. ๕๙  

กระทรวงสาธารณสุข 

8. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* ประกาศ ๒ มิ.ย. ๕๙ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ       
มีผลใช้บังคับ ๑ ก.ค. ๕๙  

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๑๑ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างน าขึ้นทูลเกล้า จ านวน 11 ฉบับ 
1. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....  กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....  
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กระทรวงวัฒนธรรม 
4. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทาง

ดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

5. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ส านักงบประมาณ 
7. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
8. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพ่ิมช่องทางช าระ

ค่าปรับ)  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

9. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการองค์กร
ส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

10. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. .... 

กระทรวงยุติธรรม 

11.  รา่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

กระทรวงมหาดไทย 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน 2 ฉบับ 
1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

กระทรวงมหาดไทย 
*เดิมเสนอโดยกระทรวง

วัฒนธรรม 
2. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  กระทรวงการคลัง 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๑๒ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน 61 ฉบับ 
1. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. .... (รวมพระราชบัญญัติการขนส่ง

ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เป็นฉบับ
เดียวกัน) 

กระทรวงคมนาคม 

2. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษสายบางพลี - 
สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อ าเภอบางพลี อ าเภอเมืองสมุทรปราการ และอ าเภอ    
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... 

     * หมายเหตุ : ครม. ให้ส่ง สคก.ตรวจพิจารณาอีกครั้งก่อนส่งวิปพิจารณา 

กระทรวงคมนาคม 

3. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพย์สิน พ.ศ. ....  กระทรวงการคลัง 
4. ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ....  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่ ..)        

พ.ศ. .... (ก าหนดให้จดทะเบียนข้ามเขตได้ก าหนดให้หนังสือบริคณห์สนธิ    
สิ้นผลเมื่อพ้น ๑๐ ปี) 

กระทรวงพาณิชย์ 

6. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กระทรวงพาณิชย์ 
7. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
8. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรวิจัยในคน พ.ศ. .... ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน 

กำรวิจัย 

9. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการป้องกันก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing)) 

กระทรวงการคลัง 

10. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ .ศ. . . . .        
และประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

กระทรวงการคลัง 

11. ร่ า งพระราชบัญญัติ การจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่ อง ใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ. .... 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

12. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ความผิดเกี่ยวกับเพศที่มีเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด และแก้ไขค านิยาม 
“กระท าช าเรา”) 

กระทรวงยุติธรรม 

13. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
14. ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
15. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

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

16. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงคมนาคม 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๑๓ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
17. ร่างพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. .... ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
18. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องการ

จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล) 
กระทรวงการคลัง 

19. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่  . . )  พ.ศ. . . . .            
และหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบ
จากความเหลื่อมล้ าของอัตราเงินเดือน 

กระทรวงกลาโหม 

20. ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ต ารวจกองประจ าการ) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
21. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติการเปิดท าการศาลปกครองในภูมิภาค) 
ส านักงานศาลปกครอง 

22. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

23. ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้
ความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... 

กระทรวงคมนาคม 

24. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (การเพ่ิมต าแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น) 

ส านักงานศาลปกครอง 

25. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือสร้างทางพิเศษศรีรัช -          
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครในท้องที่อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ 
และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

กระทรวงคมนาคม 

26. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(การจัดท าแบบจ าลองด้านเครดิต) 

กระทรวงการคลัง 

27. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 
28. ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงยุติธรรม 
29. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและ   

เด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง พ.ศ. .... 
กระทรวงสาธารณสุข 

30. ร่างพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
31. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... 
กระทรวงการคลัง  

32. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. .... กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

33. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
34. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... กระทรวงพาณิชย์ 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๑๔ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
35. ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การด าเนินการทาง

วินัยกับข้าราชการต ารวจที่ออกจากราชการแล้ว) 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

36. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขอ านาจของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 
(ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)) 

ส านักงานศาลปกครอง 

37. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 

38. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. .... 

กระทรวงการคลัง 

39. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ส านักงบประมาณ 
40. ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ส านักงบประมาณ 
41. ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 
42. ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

43. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

44. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 

45. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
46. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย พ.ศ. .... กระทรวงศึกษาธิการ 
47. ร่างพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.  กระทรวงแรงงาน 
48. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....                

และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม 

49. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงแรงงาน 
50. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     

(การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 
กระทรวงการคลัง 

51. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ท าให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. .... 

ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

52. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
53. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข

เพ่ิมเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ FATF) 
กระทรวงการคลัง 

 
54. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่

อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....  
กระทรวงการคลัง 

55. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(มาตรา ๔๙ ทวิ)  

กระทรวงการคลัง 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๑๕ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
56. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (การบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง และการจัดตั้งบริษัทจ ากัด)  
กระทรวงพาณิชย์ 

57. ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียน           
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิด
กรณีบริษัทไม่โฆษณาหรือไม่ส่งค าบอกกล่าวหรือจัดการควบบริษัทโดยฝ่าฝืน
มาตรา ๑๒๓๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)  

กระทรวงพาณิชย์ 

58. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ   
โดยถูกบังคับ พ.ศ. ....  

กระทรวงยุติธรรม 

59. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....  กระทรวงศึกษาธิการ 
60. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   

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

61. ร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....  กระทรวงการคลัง 
 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน ๒5 ฉบับ 
1. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพ่ือความเสียหายจากมลพิษน้ ามัน พ.ศ. .. กระทรวงคมนาคม 
2. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
3. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับการรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล)  
ส านักนายกรัฐมนตรี 

(สคก.) 
4. ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน           

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

(สคก.) 
5. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... ส านักนายกรัฐมนตรี 

(สคก.) 
6. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
7. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ส านักงานศาลยุติธรรม 
8. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 
9. ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... กระทรวงอุตสาหกรรม 
10. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา 
11. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๑๖ 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
12. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่

จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงยุติธรรม 

13. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ส านักงานศาลยุติธรรม 
14. ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
15. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กระทรวงคมนาคม 
16. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....   กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
17. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์       

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

สารสนเทศและการสื่อสาร 
18. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
19. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กระทรวงสาธารณสุข 
20. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กระทรวงยุติธรรม 
21. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กระทรวงยุติธรรม 
22. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   กระทรวงการคลัง 
23. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ส านักงบประมาณ 
24. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กระทรวงพลังงาน 
25. ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กระทรวงพลังงาน/

กระทรวงการคลัง 
 

พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จ านวน 2 ฉบับ 
1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ     

ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... 
กระทรวงการคลัง 

2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
(มาตรา ๔๙ ทวิ) 

กระทรวงการคลัง 

ที่มา : ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, มิถุนายน ๒๕๕9 
 
 
 
 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๑๗ 

 
 

 

 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 

11.2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมาย  

หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด จ านวน (คน) 
1. นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) กระทรวงมหาดไทย 1 
2. กฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.)  ส านักงานศาลปกครอง 2 
3. ผู้ก ากับการ  วิทยาลัยการต ารวจ 1 
4. การฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่าง

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ “การเป็นข้าราชการที่ดี”  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

355 

5. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ส านักพัฒนาบุคลากรกระทรวง
ยุติธรรม 

100 

6. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ส านักพัฒนาบุคลากรกระทรวง
ยุติธรรม 

113 

7. กฎหมายปกครองและการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 200 
8. นักบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ 360 องศา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 174 
9. การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
1 

10. การฝึกอบรมผู้น าทีมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่าง           
มีประสิทธิผลในกระบวนทัศน์ใหม่ 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ
โรงเรียนพัฒนาผู้น าและสร้าง
สันติธรรม 

80 

11. การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 94 
12. การท าค าสั่งทางปกครองภายใต้บริบทของกฎหมาย  

ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกฯ 
ศูนย์วิจัยทางกฎหมายและการ
พั ฒ น า  ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 

2  

13. การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.11) ส านักงานกิจการยุติธรรมและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 

รวม 1,125 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๑๘ 

 
 

 

 

 ๑๑.3 การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ฯ และมีระบบ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  ๑๑.3.๑ สนับสนุนการอ านวยความยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติ
งบกลางฉุกเฉิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 8,874,000 บาท โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดท า 
MOU ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ด้านการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
สถานะบุคคล เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี มีผู้ตกหล่น จ านวน 114 ราย บุคคลอ้างอิง 
จ านวน 91 ราย รวม 205 ราย และสามารถจัดส่งผลการตรวจสารพันธุกรรม จ านวน 103 ราย การสนับสนุน
การปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558 สามารถจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลตรวจพิสูจน์บุคคล
ต่อผู้ร้องและ ส.ภ. หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ราย การจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องโทษเพ่ือ
จัดท าฐานข้อมูลส าหรับการควบคุมอาชญากรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด าเนินการตรวจสารพันธุกรรมและ
จัดเก็บในฐานข้อมูลของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แล้วเสร็จ จ านวน 362 ราย การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์    
ด้านเอกสารเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จ านวน 7 คดี ประกอบด้วย คดีจาก
ส านักงาน ป.ป.ท. 4 คดี คดีจากส านักงาน ป.ป.ช. 1 คด ีและกรมสอบสวนคดีพิเศษ 2 คดี 
 ๑๑.4 การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้
โดยง่าย 
  ๑๑.4.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 
   ๑๑.4.๑.1 ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย การช่วยเหลือเยียวยา
ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จ านวน 6,198 ราย แบ่งเป็น
ผู้เสียหาย จ านวน 6,145 ราย และจ าเลย จ านวน 53 ราย เป็นเงิน 300,000,000 บาท ประชาชน       
ยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม 2,055 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ 87,522,955.04 บาท รออนุมัติ
เบิกจ่าย 4,556 ราย แบ่งเป็นผู้เสียหาย 4,539 ราย จ าเลย 17 ราย เป็นเงิน จ านวน 2,690,171 บาท 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน 19,054 ราย ท าให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจาก
ภาครัฐและมีความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นการป้องกันมิให้กระท าผิดกฎหมาย 
  ๑๑.4.2 การคุ้มครองพยาน ยื่นค าร้อง 243 ราย ตรวจสอบข้อเท็จจริง 26 ราย 
ยกค าร้อง 44 ราย เข้าโปรแกรมคุ้มครองพยาน 173 ราย สิ้นสุดการคุ้มครองพยาน 11 ราย อยู่ระหว่างการ
คุ้มครองพยานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 30 พฤษภาคม 2559 จ านวน 305 ราย 
  ๑๑.4.3 การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ 
   ๑๑.4.3.1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพ่ือลดปริมาณคดีที่
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 5,969 เรื่อง ทุนทรัพย์ 1,880,755,795.75 
บาท การขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถผลักดันทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จ านวน 36,365,798,483 
บาท ซึ่งเป็นการยุติข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีและเพ่ิมปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
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   ๑๑.4.3.2 ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ จัดอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายด้านการบังคับคดีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และขั้นตอนกระบวนงานตาม
ภารกิจของกรมบังคับคดีให้แก่ประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 1,494 คน ให้ความรู้
กฎหมายแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 1,200 คน จัดอบรมให้ความรู้
กระบวนการขั้นตอนการบังคับคดีที่มีการเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้เป็นเครือข่ายบังคับคดี จ านวน 174 คน  
   11.4.3.3 การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่คู่ความและประชาชน 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเพ่ิมช่องทางการเปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 
1111 กด 79 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เพ่ือสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี
และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีผู้ใช้บริการ จ านวน 11,976 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จ านวน 7,427 ราย 
และการเปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “LED PROPERTY” เพ่ือค้นหา
รายละเอียดทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้สนใจซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด
ให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น จ านวน 6,214 ครั้ง แบ่งเป็นระบบ Andriod จ านวน 
3,054 ครั้ง และระบบ iOS จ านวน 3,160 ครั้ง 
  ๑๑.4.4 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
   ๑๑.4.4.1 แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในเรือนจ า ฝึกอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ต้องขังผ่านการทดสอบ 2,085 คน การพัฒนาจิตใจ หลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 92,113 คน ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงตามแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า ผู้ต้องขัง
ผ่านการอบรม 6,032 คน โครงการก าลังใจ ผู้เข้าร่วม 300 คน การจัดระบบเรือนจ าเฉพาะทางการศึกษา 
ผู้เรียน 346 คน แบ่งเป็น สายสามัญ 181 คน ปวช. ช่างยนต์ 76 คน ปวช. ช่างเชื่อม 30 คน ปวช. 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 20 คน ปวส. ช่างยนต์ 39 คน การบริหารความจุผู้ต้องขัง โดยการเกลี่ยย้ายระบาย
ผู้ต้องขังไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถานภายในเขต จ านวน 11,231 คน ย้ายระบายผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าชาย
ไปทัณฑสถานหญิงหรือปรับปรุงแดนหญิงให้เหมาะสม จ านวน 739 ราย การบริหารโทษ ปล่อยพักการลงโทษ
ปกติ 7,675 คน พักการลงโทษกรณีพิเศษ 414 คน พักการลงโทษเฉพาะราย 1 คน ลดวันต้องโทษ 
24,500 คน เพื่อลดความแออัดของเรือนจ า/ทัณฑสถาน  
   ๑๑.4.4.2 การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดได้รับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จ านวน 11,955 ราย เด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับ
การสืบเสาะและจัดท ารายงานข้อเท็จจริง จ านวน 18,957 ราย เด็กและเยาวชนในคดีครอบครัวได้รับการ
สืบเสาะและจัดท ารายงานข้อเท็จจริง จ านวน 6,553 ราย ผู้เยาว์ได้รับการก ากับการปกครองตามค าสั่งศาล 
จ านวน 4,135 ราย เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมและฝึกอบรม จ านวน 13,481 ราย  

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๒๐ 

 
 

 

 

 ๑๑.4.5 การแก้ไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม จ านวน ๓4 ฉบับ 
บัญชี 1 ร่างพระราชบัญญัติที่เขา้สู่กระบวนการนิติบัญญัติ                                                                       (21 ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

๑ ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ให้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน - ฉบับ  

๒ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จ านวน 5 ฉบับ ดังนี ้
2.1 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... .(ความผิดเกี่ยวกับเพศที่มีเด็ก               

เป็นองค์ประกอบความผิด และแก้ไขค านิยาม “กระท าช าเรา”) 
2.2 ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
2.3 ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
2.4 ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
2.5 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. .... 

๓ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน 3 ฉบับ ดังนี ้
3.1 ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 

3.2 ร่ำงพระรำชบัญญัติคุมประพฤติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

3.3 ร่ำงพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๔ ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ จ านวน 13 ฉบับ ดังนี ้
๔.๑ พระราชบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน 12 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 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 4.1.5  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ให้ส านักงาน ปปง. อยู่ในบังคับบัญชา

ของนายกรัฐมนตรี) 
 4.1.6. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558 (มาตรา 

309 จัตวา) 
 4.1.7 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 4.1.8 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
 4.1.9 พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        * ใช้บังคับเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2559 
 4.1.10 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
           * ใช้บังคับเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2559 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๒๑ 

 
 

 

 

บัญชี 1 ร่างพระราชบัญญัติที่เขา้สู่กระบวนการนิติบัญญัติ (ต่อ)                                                                (21 ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

๔ ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ จ านวน 13 ฉบับ ดังนี ้
 4.1.11 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2559 (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
           * ใช้บังคับเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2559 
 4.1.12 พระราชบญัญัติ ล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักการฟื้นฟูกิจการส าหรับธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม) 
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙ 

๔.๒ พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อยู่ระหว่างรอมีผลใช้บังคับ จ านวน - ฉบับ 
4.3 ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงกำรน ำขึ้นทูลเกล้าฯ จ านวน 1 ฉบับ 

 4.3.1 ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. .... 

๕ ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จ านวน - ฉบับ 

 
บัญชี 2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน                                                                    (2 ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

1 ร่างพระราชบัญญัติของ ครม. ชุดปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการทบทวน จ านวน 2 ฉบับ ดังนี ้
1.1 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดี

ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) 
1.2 ร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรแทนกำรฟ้องคดีอำญำ พ.ศ. .... 

2 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนหน้าที่อยู่ระหว่างการทบทวน จ านวน - ฉบับ 

 
บัญชี 3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง                                                                          (1 ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

1 ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จ านวน 1 ฉบับ 
1.1 ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรบริหำรกำรแก้ไขบ ำบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยำวชนท่ีกระท ำผิด พ.ศ. .... 

2 ร่างพระราชบัญญัติที่ยกร่างแล้วเสร็จ จ านวน - ฉบับ 

 
บัญชี 4 ร่างพระราชบัญญัติที่เกีย่วข้องกับกระบวนการปฏิรูปประเทศ                                                             (- ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

1 ร่างพระราชบญัญัติทีต่้องรอพิจารณาหลังรัฐธรรมนูญฉบับถาวร จ านวน - ฉบับ 
2 ร่างพระราชบญัญัติทีเ่กี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานภาครัฐและค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ  

จ านวน - ฉบับ 
3 ร่างพระราชบญัญัติทีเ่สนอโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ จ านวน - ฉบับ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9) ๒๒ 

 
 

 

 

บัญชี 5 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย                                   (๑0 ฉบับ) 
ส่วนที ่ ขั้นตอน 

1 ร่างพระราชบญัญัติที่อยูร่ะหว่างการศึกษา ยกร่าง จ านวน 8 ฉบับ ดังนี ้
1.1 ร่างพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ...    
1.2 ร่างพระราชบัญญตัิการบังคบัคดี พ.ศ. .... 
1.3 ร่างพระราชบัญญตัิการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
1.4 ร่างพระราชบัญญตัิว่าด้วยข้อสัญญาที่ไมเ่ป็นธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
1.5 ร่างพระราชบัญญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
1.6 ร่างพระราชบัญญตัิว่าด้วยยตุธิรรมชุมชน พ.ศ. .... 
1.7 ร่างพระราชบัญญตัิข้อมูลสารพันธุกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
1.8 ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานรับรองเอกสารและนิติกรรม พ.ศ. .... (แก้ไขโดยรวมหลักการของร่างพระราชบัญญัติ   

โนตารี พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....) 
2 ร่างพระราชบญัญัติที่อยูร่ะหว่างการทบทวนหลักการหรือพิจารณาความเหมาะสมของการตรากฎหมาย จ านวน 2 ฉบับ 

2.1 ร่างพระราชบัญญตัิส่งเสริมการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... 
2.2 ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... (ส านักงาน ป.ป.ส.) 

3 ร่างพระราชบญัญัตขิอง ครม. ชุดก่อนหน้าทีไ่มส่อดคล้องกบันโยบายปัจจุบัน จ านวน - ฉบับ 

ที่มา : ส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, มิถุนายน 2559 


