
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๑ 

 

สรุปรายงาน 
การขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(ระหวางวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) 

---------------------------- 
สวนท่ี ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายท่ีลาสมัย ไมเปนธรรม จํานวน 559 ฉบับ ดําเนินการ ดังนี ้
11.1.1 รางพระราชบัญญัติท่ีเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ จํานวน 356 ฉบับ 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
สวนท่ี 1 รางพระราชบัญญัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวเสร็จ และเตรียมเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหบรรจุเขาสูวาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
จํานวน 14 ฉบับ 

1. รางพระราชบัญญัติความผิดเก่ียวกับการขัดกันแหงผลประโยชนระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม พ.ศ. .... 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ/ ป.ป.ช. 

2. รางพระราชบัญญัติการ กํากับดูแลและบริการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 

3. รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจนาดกลาง

และขนาดยอม 
4. รางพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. .... สกว. 

5. รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 

6. รางพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงมหาดไทย 

7. รางพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 

8. รางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 

9. รางพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําผิด พ.ศ. .... 

กระทรวงยุตธิรรม 

10. รางพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงแรงงาน 

11. รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... (รางพระราชบัญญัติการผังเมืองและ
การใชพ้ืนท่ี พ.ศ. ....) 

กระทรวงมหาดไทย/ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ 
12. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เงินประจํา

ตําแหนงของขาราชการทหาร) 
กระทรวงกลาโหม 

13. รางพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไขนิยาม และ
ขอยกเวนเก่ียวกับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ) 

กระทรวงมหาดไทย 

14. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การ
กําหนดฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเก่ียวกับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย) 

กระทรวงการคลัง 
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พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
สวนท่ี 2 รางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแลว และอยูระหวางการตรวจพิจารณาของ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน 71 ฉบับ 
1. รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบกพ.ศ. .... (รวมพระราชบัญญัติการขนสง

ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนตพ.ศ. ๒๕๒๒ ใหเปนฉบับ
เดียวกัน) 

กระทรวงคมนาคม 

2. รางพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพยสินพ.ศ. ....  กระทรวงการคลัง 

3. รางพระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรพ.ศ. .... กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

4. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
(ความผิดเก่ียวกับเพศท่ีมีเด็กเปนองคประกอบความผิด และแกไขคํานิยาม 
“กระทําชําเรา”) 

กระทรวงยุตธิรรม 

5. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงคมนาคม 

6. รางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... (ตํารวจกอง
ประจาํการ) 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

7. รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  กระทรวงยุตธิรรม 
8. รางประมวลกฎหมายยาเสพติด กระทรวงยุตธิรรม 
9. รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศและ

การประชุมระหวางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... 
กระทรวงการตางประเทศ 

10. รางพระราชบัญญัติวาดวยการแกไขปญหาการครอบครองท่ีดินในเขตปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชอบดวยกฎหมาย พ.ศ. .... 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

11. รางพระราชบัญญัติโอนท่ีราชพัสดุท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใช
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ในทองท่ีตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ ใหแก นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ 
พ.ศ. .... 

กระทรวงการคลัง 

12. รางพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงอุตสาหกรรม 
13. รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงอุตสาหกรรม 
14. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(รองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (National e-
Payment Master Plan)) 

กระทรวงการคลัง 

15. รางพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคาจาก
ตางประเทศ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

กระทรวงพาณิชย 

16. รางพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... กระทรวงพลังงาน 
17. รางพระราชบัญญัตินโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.…. กระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา 
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พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
18. รางพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
19. รางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... กระทรวงอุตสาหกรรม 
20. รางพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. .... 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

21. รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
22. รางพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงอุตสาหกรรม 
23. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การไตสวนมูลฟอง หลักเกณฑการยื่นอุทธรณและ
คาธรรมเนียม) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

24. พระราชบัญญัติสงเสริมบุคลากรดานการทองเท่ียว พ.ศ. .... กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

25. รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงกลาโหม 
26. รางพระราชบัญญัติวาดวยการคาสินคาท่ีเก่ียวของกับการแพรขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. .... 
กระทรวงพาณิชย 

27. รางพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
28. รางพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
29. รางพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 
30. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

พ.ศ. .... 
กระทรวงการคลัง 

31. รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
32. รางพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน

เพ่ืออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... 
กระทรวงการคลัง 

33. รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (คาเสียหายเบื้องตน
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขนสง) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

34. รางพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การกําหนดให
ใชเงินสกุลอ่ืนในการคํานวณรายได รายจายและกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได
ปโตรเลียม) 

กระทรวงการคลัง 

35. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(การใชสกุลเงินตางประเทศในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล) 

กระทรวงการคลัง 

36. รางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
37. รางพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุง

การจัดเก็บภาษีเงินไดปโตรเลียม) 
กระทรวงการคลัง 

38. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. .... กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๔ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
39. รางพระราชบัญญัติการยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
40. รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
41. รางพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
42. รางพระราชบัญญัติความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. .... สถาบันวัคซีนแหงชาติ 

(องคการมหาชน) 

43. รางพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 
44. รางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง พ.ศ. .... กระทรวงคมนาคม 
45. รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (จัดต้ัง

กรมการขนสงทางราง) 
กระทรวงคมนาคม 

46. รางพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 
47. รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
48. รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(๗ มี.ค. ๖๐ ครม. ใหพิจารณารวมกับรางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....(แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยน) ของ สคก.) 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

49. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

50. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

51. รางพระราชบัญญัติคุมครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. .... กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย 

52. รางพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

กระทรวงการคลัง 

53. รางพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทคนเดียว พ.ศ. .... (แกไขชื่อจากราง
พระราชบัญญัติการจัดตั้งนิตบิุคคลคนเดยีว พ.ศ. ....) 

กระทรวงพาณิชย 

54. รางพะราชบัญญัติแกไขเ พ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การวางทรัพย) 

กระทรวงยุตธิรรม 

55. รางพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... (ยกเลิกพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม และประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ พ.ศ. ๒๕๑๕ ในสวนกิจการเดินอากาศ) 

กระทรวงคมนาคม 

56. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี .. ) พ.ศ. . . . .  
(การดําเนินการทางวินัยแกผูท่ีพนจากราชการ) 

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

57. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา (ฉบับท่ี . . ) พ.ศ. . . . .  
(การดําเนินการทางวินัยแกผูท่ีพนจากราชการ) 

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๕ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
58. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การดําเนินการทางวินัยแกผูท่ีพนจากราชการ) 
สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 
59. รางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การดําเนินการทาง

วินัยแกผูท่ีพนจากราชการ) 
สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 
60. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การดําเนินการทางวินัยแกผูท่ีพนจากราชการ) 
สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 
61. รางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สํานักนายกรัฐมนตรี (สคบ.) 
62. รางพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงศึกษาธิการ 
63. รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
64. รางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. …. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
65. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย 

พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงการคลัง 

66. รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ขอยกเวนในการละเมิดสิทธิ
สําหรับคนพิการ เพ่ือรองรับการเขาเปนภาคีสนธิสัญญามารราเคช) 

กระทรวงพาณิชย 

67. รางพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
68. รางพระราชบัญญัติการกลับเปนผูประกันตน พ.ศ. .... กระทรวงแรงงาน 
69. รางพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงสาธารณสุข 

70. รางพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... กระทรวงอุตสาหกรรม 
71. รางพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับ ท่ี . . ) พ.ศ.  . . . .  

(การรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน) 
กระทรวงการคลัง 

สวนท่ี 3 รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน 17 ฉบับ 
1. รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
2. รางพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... กระทรวงศึกษาธิการ 

3. รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส พ.ศ. ....  พลเอก สิงหศึก สิงหไพร 
กับคณะ 

4. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ พ.ศ. .... 

กระทรวงยุตธิรรม 

5. รางพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

กระทรวงการคลัง 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๖ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
6. รางพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงมหาดไทย 

7. ร า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร กี ฬ า แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( ฉ บั บ ท่ี  . . )  
พ.ศ. .... (ปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการการกีฬาแหง
ประเทศไทย) 

กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา/พลเอก อดุลยเดช อิน

ทะพงษกับคณะ 
8. รางพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 

9. รางพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 

10. รางพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความรวมมือใน
การปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหวางประเทศ พ.ศ. .... 

กระทรวงการคลัง 

11. รางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 

12. รางพระราชบัญญัติมาตรการกํากับและติดตามจับกุมผูหลบหนีการปลอยตัว
ชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. .... (แกไขจากรางพระราชบัญญัติการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. ....) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

13. รางพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การกําหนดใหผูทําการแทนมีอํานาจอยาง
เดียวกับผูบริหารและกรรมการ) 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

14. รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักงบประมาณ 

15. รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. .... 

คณะกรรมการราง
รัฐธรรมนูญ 

16. รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ....  คณะกรรมการราง
รัฐธรรมนูญ 

17. รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. ....  

คณะกรรมการราง
รัฐธรรมนูญ 

สวนท่ี 4 รางพระราชบัญญัติท่ีสภานิติบัญญัติใหความเห็นชอบแลว และอยูระหวางการทูลเกลาฯ จํานวน  
254 ฉบับ 

* หมายเหตุ รัฐธรรมนูญฯ จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘  
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙  
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๗ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี 4) พุทธศักราช ๒๕60 
พระราชบัญญัติท่ีมีผลใชบังคับแลว จํานวน 226 ฉบับ 

1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงบประมาณ 

2. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงกลาโหม 

3. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๓) 

กระทรวงการคลัง 

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

ศาลปกครอง 
 

5. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดนิแดน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงมหาดไทย 

6. พระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กระทรวงการคลัง 

7. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงคมนาคม 

8. พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๗)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้ําหนักของรถ  
ท่ีใชในการประกอบการขนสงสวนบุคคล) 

กระทรวงคมนาคม 
 

9. พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงนิยาม
การขนสงสวนบคุคล) 

กระทรวงคมนาคม 

10. พระราชบัญญัติการคุมครองคนไรท่ีพ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงขอมนุษย 

11. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือสรางทางพิเศษสายเชื่อมระหวาง
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในทองท่ี
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กระทรวงคมนาคม 

12. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติการตามความ  
ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดนภายใน     
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนบน) 

กระทรวงการคลัง 

13. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินไดหางหุนสวนสามัญและคณะบุคคลท่ี
มิใชนิติบุคคล) 

กระทรวงการคลัง 

14. พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

15. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

16. พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเวนภาษี
ประจาํปของหนวยงานภาครฐั) 

 

กระทรวงคมนาคม 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๘ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
17. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
18. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
19. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (การสงใบสั่งทาง

ไปรษณีย) 
กระทรวงมหาดไทย 

20. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี  ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจร 
และขอสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสุรา) 

กระทรงยุติธรรม 

21. พระราชบัญญัติงาชาง พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

22. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(จัดตั้งกรมความรวมมือระหวางประเทศ) 

กระทรวงการตางประเทศ 

23. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(จัดตั้งสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา) 

กระทรวงพาณิชย 

24. พระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงพาณิชย 

25. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฏร พุทธศักราช 
๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

26. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 
๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (คํ้าประกัน) 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

27. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ราชบัณฑิตยสถาน 

28. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยาม “เจาพนักงาน”) 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

29. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผิดเก่ียวกับเพศ) 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

30. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 

31. พระราชบัญญัติการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีแตงตั้งตามประกาศ
และคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

32. พระราชบญัญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงคมนาคม 

33. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

34. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักเกณฑการนําของ
เขาเพ่ือการผานแดนหรือถายลําออกนอกราชอาณาจักร) 

กระทรวงการคลัง 

35. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 
๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กระทรวงการคลัง 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๙ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
36. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

37. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 

38. พระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 

39. พระราชบัญญัติ กําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี ๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงกลาโหม 

40. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย) 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย 

41. พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

42. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรม 

43. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 

44. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการ
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยพ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงการคลัง 

45. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข 

46. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงพาณิชย 

47. พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงแรงงาน 

48. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการ 

49. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย 

50. พระราชบัญญตัิธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกลาโหม 

51. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การทําซํ้าในโรงภาพยนตร) กระทรวงพาณิชย 

52. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงาน ก.พ. 

53. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงาน ก.พ. 

54. พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาต ิ (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงาน ก.พ. 

55. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงาน ก.พ. 

56. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงาน ก.พ. 

57. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจําเปนหรือซํ้าซอนกับ
กฎหมายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

58. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษเสรีชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกลาโหม 

59. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงคมนาคม 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๑๐ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
60. พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 
61. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

62. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปองกันและปราบปรามการทุจริต  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ป.ป.ช. 

63. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

กระทรวงการคลัง 

64. พระราชบัญญัติ แก ไข เ พ่ิม เติมประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  
(ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขบทบัญญัติเก่ียวกับคํ้าประกันและจํานอง) 

กระทรวงการคลัง 

65. พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
66. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘    กระทรวงศึกษาธิการ 

67. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘  กระทรวงศึกษาธิการ 

68. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘    กระทรวงศึกษาธิการ 
69. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการ 

70. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

71. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ขอมูลการบริหารสิทธิ) กระทรวงพาณิชย 

72. พระราชบัญญัติการคุมครองเด็กท่ี เ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการ 
เจริญพันทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ังคงของมนุษย 

73. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

74. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ังคงของมนุษย 

75. พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงยุตธิรรม 

76. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทย 

77. พระราชบัญญัติการจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

78. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 

79. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการ    
กอการราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

80. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข 

81. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๑๑ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
82. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ 

(องคประกอบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม) 
สํานักงานศาลยุติธรรม 

83. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงานอัยการสูงสุด 

84. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงานอัยการสูงสุด 

85. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางกิจการรถไฟฟา โครงการ
รถไฟฟาสายสี เ ขียว ชวงแบริ่ ง -สมุทรปราการในทอง ท่ี อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงคมนาคม 

86. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทย 

87. พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย 

88. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงอุตสาหกรรม 

89. พระราชบัญญัติการใหสิทธิแกผูสมัครเปนสมาชิกของกองทุนการออม
แหงชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพ
ไปยังกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. .๒๕๕๘ (แกไขจากรางพระราชบัญญัติ
กองทุนการออม 

กระทรวงการคลัง 

90. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 

91. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงการคลัง 

92. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

93. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายรอยตํารวจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
(ผูบัญชาการโรงเรยีน) 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

94. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง      
(ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การโอนคดีจากศาลชั้นตนไปยังศาลแพง การสง
คําคูความโดยระบบอิเล็กทรอนิกสและการสงคําคูความไปยังตางประเทศ) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

95. พระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงแรงงาน 

96. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  
(ใหสํานักงาน ปปง. อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี) 

สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

97. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานและใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับ
สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงการคลัง 
 

98. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา  
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงพาณิชย 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๑๒ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
99. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

(ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การอุทธรณ ฎีกา) 
สํานักงานศาลยุติธรรม 

100. พระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาต ิ

101. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 

102. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 
๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๐๕) 

กระทรวงการคลัง 

103. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๐๙ จัตวา) 

กระทรวงยุตธิรรม 

104. พระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

105. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงอุตสาหกรรม 

106. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 

107. พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทย 

108. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของ
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงการตางประเทศ 

109. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การดําเนินคดีแบบกลุม) 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

110. พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร     
ซ่ึงสินคา  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงพาณิชย 

111. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. 
๒๕๕๘ (สื่อลามกเด็ก) 

น.ส.จินตนันท ชญาตร  
ศุภมิตร กับคณะ (รวม ๕๑ 

คน) 
112. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานศาลยุติธรรม 

113. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

114. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘) (แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

115. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
และวิธี พิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

116. พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลลมละลายและวิธี พิจารณาคดีลมละลาย  
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๑๓ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
117. พระราชบัญญัติจัด ต้ังศาลภาษีอากรและวิธี พิจารณาคดีภาษีอากร  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการอุทธรณและฎีกา) 
สํานักงานศาลยุติธรรม 

118. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการอุทธรณ
และฎีกา) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

119. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไข
เพ่ิมเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

120. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (คาธรรมเนียมการอุทธรณ ฎีกา) 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

121. พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงพาณิชย 

122. พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกลาโหม 

123. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กระทรวงยุตธิรรม 

124. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๘ (การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัวผูท่ีถูก
ปลอยชั่วคราวหลักเกณฑการบังคับคดีผูประกัน และการอุทธรณคําสั่งศาล
ท่ีไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

125. พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิ  ทางทะเล (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงคมนาคม 

126. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต) 

กระทรวงการคลัง 

127. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียน
ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กระทรวงพลังงาน 

128. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ (วาระการดํารงตําแหนงของผูพิพากษา
สมทบ) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

129. พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 

130. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ภาษีเงินไดจากการรับให) 

กระทรวงการคลัง 

131. พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

132. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

กระทรวงสาธารณสุข 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๑๔ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
133. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(แกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับความผิดทางอาญา) 
กระทรวงการคลัง 

134. พระราชบัญญัติ  สงเสริมและรักษามรดกภู มิปญญาทางวัฒนธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ (แกไขจากรางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมท่ี 
จับตองไมได พ.ศ. ....) 

กระทรวงวัฒนธรรม 

135. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

136. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข 

137. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(มาตรการปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนการถาวร) 

กระทรวงการคลัง 

138. พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการ) 

กระทรวงการคลัง 

139. พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักงบประมาณ 
 

140. พระราชบัญญัติ แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖ เก่ียวกับการโอนคดี) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

141. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (การบังคับโทษปรับ การรอกําหนดโทษและรอการลงโทษ
และแกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับโทษของผูใชและผูถูกใช) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

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

กระทรวงแรงงาน 

143. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        * มีผลใชบังคับเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๕๙ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

144. พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

        * มีผลใชบังคับ เมื่อวันท่ี ๒๒ เม.ย.๕๙ 

กระทรวงยุตธิรรม 

145. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        * มีผลใชบังคับ เมื่อวันท่ี ๒๓ เม.ย.๕๙ 

กระทรวงยุตธิรรม 

146. พระราชบัญญัติ วาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ เมื่อวันท่ี ๒๓ เม.ย. ๕๙ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

147. พระราชบัญญัติ การเชาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
* มีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี ๓๐ เม.ย. ๕๙ 

 
 

กระทรวงมหาดไทย 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๑๕ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
148. พระราชบัญญัติ เวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือสรางกิจการรถไฟฟา โครงการ

รถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ – ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ – บางซ่ือ      
ในทองท่ีอําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

       * มีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี ๓๐ เม.ย. ๕๙ 

กระทรวงคมนาคม 

149. พระราชบัญญัติ มาตรการของฝายบริหารในการปองกัน และปราบปราม
การทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี ๓๐ เม.ย. ๕๙ 

กระทรวงยุตธิรรม 

150. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(สํานักงาน ป.ป.ท.) 
* มีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี ๓๐ เม.ย. ๕๙ 

กระทรวงยุตธิรรม 

151. พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพ่ือการลงทุนใน
โครงสรางพ้ืนฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี ๑๗ พ.ค. ๕๙ 

กระทรวงการคลัง 

152. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับเมื่อ ๒๐ พ.ค. ๕๙ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

153. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙ 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

154. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

155. พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แกไขเพ่ิมเติมหลักการ
ฟนฟูกิจการสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม) 
* มีผลใชบังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙ 

กระทรวงยุตธิรรม 

156. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับเมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๕๙ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

157. พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักงานศาลปกครอง 

158. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับเมื่อ ๒๘ มิ.ย.๕๙  

สํานักงบประมาณ 

159. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
* มีผลใชบังคับ ๑ ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงการคลัง 

160. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๑ ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

161. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๖ ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๑๖ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
162. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการโทรคมนาคม ทาง

ดาวเทียมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๖ ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

163. พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๒๐ ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

164. พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๒๗ ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย 

165. พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการคา (ฉบับท่ี ๓) 
* มีผลใชบังคับ ๒๗ ก.ค. ๕๙ 

กระทรวงพาณิชย 

166. พระราชบัญญัติ การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  
พ.ศ. ๒๕๕๙  
* มีผลใชบังคับ ๒๘ ก.ค. ๕๙  

กระทรวงสาธารณสุข 

167. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสํานักเลขานุการ องคกรสํารอง
ขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๖ ส.ค. ๕๙ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

168. พระราชบัญญัติการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๖ ส.ค. ๕๙ 

กระทรวงยุตธิรรม 

169. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๖ ส.ค. ๕๙ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

170. พระราชบญัญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๑๗ ส.ค. ๕๙ 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

171. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การเพ่ิมชองทาง
ชําระคาปรับ) 
* มีผลใชบังคับ ๑๗ ส.ค. ๕๙ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

172. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๑๗ ส.ค. ๕๙ 

กระทรวงมหาดไทย 

173. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
* มีผลใชบังคับ ๑๖ ก.ย. ๕๙ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

174. พระราชบัญญัติ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๒๖ ก.ย. ๕๙ 

กระทรวงสาธารณสุข 

175. พระราชบัญญัติ สภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* ประกาศ ๒๖ ก.ย. ๕๙ มผีลใชบังคับ ๒๗ ก.ย. ๕๙ 

สภาความม่ันคงแหงชาติ 

176. พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* มีผลใชบังคับตั้งแต ๑ ต.ค. ๕๙ เปนตนไป 

สํานักงบประมาณ 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๑๗ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
177. พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

* มีผลใชบังคับตั้งแต ๑ ต.ค. ๕๙  
สํานักงานศาลยุติธรรม 

178. พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๒๑ ต.ค. ๕๙ 

กระทรวงยุตธิรรม 

179. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๑๒ พ.ย. ๕๙ 

กระทรวงสาธารณสุข 

180. พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๒๖ พ.ย. ๕๙ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

181. พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๑๒ ธ.ค. ๕๙ 

กระทรวงมหาดไทย 
*เดิมเสนอโดยกระทรวง

วัฒนธรรม 
182. พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙  

* มีผลใชบังคับ ๑๒ ธ.ค. ๕๙ 
กระทรวงการคลัง 

183. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๑๒ ธ.ค. ๕๙ 

กระทรวงการคลัง 

184. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๑๒ ธ.ค. ๕๙ 

นายมหรรณพ เดชวิทักษ  
และคณะ 

185. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๒๑ ธ.ค. ๕๙ 

กระทรวงสาธารณสุข 

186. พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๒๘ ธ.ค. ๕๙ 

กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

187. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายและการแพรขยายอาวุธ ท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 

สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

188. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* มีผลใชบังคับ ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 

ป.ป.ช. 

189. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(การจัดทําแบบจําลองดานเครดิต) 
* มีผลใชบังคับ ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 

กระทรวงการคลัง 

190. พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* มีผลใชบังคับ ๗ ม.ค. ๖๐ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๑๘ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
191. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
*มีผลใชบังคับ ๑๖ ม.ค. ๖๐ 

กระทรวงมหาดไทย 

192. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
*มีผลใชบังคับ ๑๖ ม.ค. ๖๐ 

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ
สุวรรณ กับคณะ 

193. พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
*มีผลใชบังคับ ๑๖ ม.ค. ๖๐ 

กระทรวงยุตธิรรม 

194. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
*ประกาศ ๒๔ ม.ค. ๖๐ มผีลใชบังคับ ๒๕ ม.ค. ๖๐ 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

195. พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐  
(การจัดการทรัพยสินของ ธปท.) 
*ประกาศ ๒๔ ม.ค. ๖๐ มผีลใชบังคับ ๒๕ ม.ค. ๖๐ 

กระทรวงการคลัง 

196. พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
*ประกาศ ๒๔ ม.ค. ๖๐ มผีลใชบังคับ ๒๕ ม.ค. ๖๐ 

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน 

197. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* ประกาศ ๒๖ ธ.ค. ๕๙ มีผลใชบังคับ ๒๕ ม.ค. ๖๐ 

กระทรวงยุตธิรรม 

198. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* ประกาศ ๒๗ ธ.ค. ๕๙ มีผลใชบังคับ ๒๘ ม.ค. ๖๐ 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย 

199. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรการปรับปรุงการยกเวนเงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทน)   
* ประกาศ ๒๖ ธ.ค. ๕๙ มีผลใชบังคับ ๑ ก.พ. ๕๙  

กระทรวงการคลัง 

200. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(การปรับโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา) 
* ประกาศ ๒๗ ธ.ค. ๕๙ มีผลใชบังคับ ๒๘ ม.ค. ๖๐ 

กระทรวงการคลัง 

201. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* ประกาศ ๑๖ พ.ค. ๕๙ มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศ มี
ผลใชบังคับ ๑ ก.พ. ๖๐ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

202. รางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ปรับปรุงองคประกอบสภาทหารผานศึก) 
* ประกาศ ๓ ก.พ. ๖๐ มผีลใชบังคับ ๔ ก.พ. ๖๐ 

 
 

กระทรวงกลาโหม 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๑๙ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
203. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิด

ในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลพ.ศ. ๒๕๖๐ 
* ประกาศ ๑๑ ก.พ.๖๐ มีผลใชบังคับ ๑๒ ก.พ.๖๐ 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

204. พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับ
อุตสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(เดิมชื่อ รางพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
สําหรับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายพ.ศ. ....) 
* ประกาศ ๑๓ ก.พ.๖๐ มีผลใชบังคับ ๑๔ ก.พ.๖๐ 

กระทรวงการคลัง  

205. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* ประกาศ ๒๔ ม.ค. ๖๐ มผีลใชบังคับ ๒๓ ก.พ. ๖๐ 

กระทรวงคมนาคม 

206. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* ประกาศ ๒๔ ม.ค. ๖๐ มผีลใชบังคับ ๒๓ ก.พ. ๖๐ 

กระทรวงแรงงาน 

207. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* ประกาศ ๒๔ ก.พ. ๖๐ มีผลใชบังคับ ๒๕ ก.พ. ๖๐ 

สํานักงบประมาณ 

208. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
*ประกาศ ๒๐ มี.ค. ๖๐ มีผลใชบังคับ ๒๑ มี.ค. ๖๐ 

กระทรวงกลาโหม 

209. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุงอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด) 
*ประกาศ ๒๐ มี.ค. ๖๐ มีผลใชบังคับ ๒๑ มี.ค. ๖๐ 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

210. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือสรางทางพิเศษสายบางพลี – 
สุขสวัสดิ์ ในทองท่ีอําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
*ประกาศ ๒๕ มี.ค. ๖๐ มผีลใชบังคับ ๒๖ มี.ค.  ๖๐ 

กระทรวงคมนาคม 

211. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
* ประกาศ ๓ ต.ค. ๕๙ มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศ มีผลใช

บังคับ ๑ เม.ย. ๖๐ 

กระทรวงยุตธิรรม 

212. พระราชบัญ ญัติ แก ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ มประมวลรั ษฎากร  ( ฉบั บ ท่ี  ๔๕ )  
พ.ศ.๒๕๖๐ (แกไขเพ่ิมเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉอโกงภาษี
ตามขอเสนอ FATF) 
*ประกาศ ๑ เม.ย. ๖๐ มีผลใชบังคับ ๒ เม.ย.  ๖๐ 

กระทรวงการคลัง 
 

213. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค พ.ศ. ๒๕๖๐ 
*ประกาศ ๑ พ.ค. ๖๐ มีผลใชบังคับ ๒ พ.ค. ๖๐ 

 

214. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
*ประกาศ ๕ เม.ย. ๖๐ มีผลใชบังคับ ๕ พ.ค. ๖๐ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๒๐ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
215. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

* ประกาศ ๑๗ พ.ค. ๖๐ มีผลใชบังคับ ๑๘ พ.ค. ๖๐ 
สํานักงบประมาณ 

216. พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* ประกาศ ๑๘ ก.พ. ๖๐ มีผลใชบังคับ ๑๙ พ.ค. ๖๐ 

กระทรวงยุตธิรรม 

217. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐  
* ประกาศ ๒๔ ม.ค. มีผลใชบังคับ ๒๔ พ.ค. ๖๐ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

218. รางพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจําเปนหรือซํ้าซอน
กับกฎหมายอ่ืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกพระราชบัญญัติปนสวนน้ํามัน
เชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ พระราชบัญญัติควบคุมแรดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ 
และพระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๒๒) 
* ประกาศ ๘ มิ.ย.๖๐ มีผลใชบังคับ ๙ มิ.ย. ๖๐ 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

219. รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางทางพิเศษศรีรัช-วงแห
วนรอบนอกกรุงเทพมหานครในทองท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางซ่ือ 
และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
* ประกาศ ๘ มิ.ย.๖๐ มีผลใชบังคับ ๙ มิ.ย. ๖๐ 

กระทรวงคมนาคม 

220. พระร าช บัญ ญั ติ ส ง เ ส ริ ม ก า ร พัฒนา เ ด็ ก แล ะ เ ย า ว ชนแห ง ช าติ  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* ประกาศ ๑๓ มิ.ย.๖๐ มีผลใชบังคับ ๑๔ มิ.ย. ๖๐ 

คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
กับคณะ/ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย 
221. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 

* ประกาศ ๒๐ ธ.ค. ๕๙ มีผลใชบังคับ ๑๙ มิ.ย. ๖๐ 
กระทรวงสาธารณสุข 

222. พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* มีผลใชบังคับ ๒๓ มิ.ย. ๖๐ 

กระทรวงพลังงาน 

223. รางพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับท่ี ๗)พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* มีผลใชบังคับ ๒๓ มิ.ย. ๖๐ 

กระทรวงพลังงาน/
กระทรวงการคลัง  

224. รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* มีผลใชบังคับ ๒๓ มิ.ย. ๖๐ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

225. พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 
๒๕๕๙ (เปลี่ยนชื่อจากรางพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล สภากาชาด
ไทย พ.ศ. ....) 
* ผลใชบังคับ ๒๔ มิ.ย. ๖๐ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
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พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
226. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

* มีผลใชบังคับ ๔ ก.ค. ๖๐ 
กระทรวงสาธารณสุข 

พระราชบัญญัติท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว อยูระหวางรอมีผลใชบังคับ จํานวน 10 ฉบับ 

1. พระราชบัญญัติกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* ประกาศ ๒๗ ม.ค. ๖๐ มีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวัน
ประกาศ มผีลใชบังคับ ๒๖ ก.ค. ๖๐ 

กระทรวงการคลัง 

2. พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
*ประกาศ ๒ มี.ค. ๖๐ ใชบังคับเมือ่พน ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศ (๒๙ ส.ค. ๖๐) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

3. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* ประกาศ ๒๔ ก.พ. ๖๐ ใชบังคับเมื่อพน ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศ (๒๓ ส.ค. ๖๐) 

กระทรวงการคลัง 

4. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* ประกาศ ๒๐ มี.ค. ๖๐ ใชบังคับเมื่อพน ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศ (๑๖ ก.ย. ๖๐) 

กระทรวงการคลัง 

5. พระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* ประกาศ ๑๗ พ.ค. ๖๐ มีผลใชบังคับเมื่อพน ๑๒๐ วัน  
นับแตวันประกาศ (๑๓ ก.ย. ๖๐) 

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค 

6. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* ประกาศ ๑๗ พ.ค. ๖๐ มีผลใชบังคับเมื่อพน ๑๘๐ วัน  
นับแตวันประกาศ (๒ ธ.ค. ๖๐) 

กระทรวงการคลัง 

7. พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาท่ีเปนธรรม พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
* ประกาศ ๒๖ พ.ค. ๖๐ มีผลใชบังคับเมื่อพน ๑๒๐ วัน  
นับแตวันประกาศ (๒๒ ก.ย. ๖๐) 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ/สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

8. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* ประกาศ ๒๖ พ.ค. ๖๐ มีผลใชบังคับเมื่อพน ๙๐ วัน  
นับแตวันประกาศ (๒๓ ส.ค. ๖๐) 

กระทรวงคมนาคม 

9. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
* ประกาศ ๒๒ มิ.ย. ๖๐ มผีลใชบังคับเมื่อพน ๑๘๐ วัน  
นับแตวันประกาศ (๑๙ ธ.ค. ๖๐) 

กระทรวงสาธารณสุข 

10. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง) 
* ประกาศ ๖ ก.ค. ๖๐ มผีลใชบังคับเมื่อพน ๖๐ วัน นับแตวันประกาศ (๔ ก.ย. ๖๐) 

กระทรวงยุตธิรรม 

รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางนําข้ึนทูลเกลา จํานวน 14 ฉบับ 

1. รางพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. .... 
* วาระ สนช. ๒๓-๒๔ มี.ค. ๖๐ 

กระทรวงพาณิชย 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๒๒ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
2. รางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพ่ือความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน 

พ.ศ. .... 
* วาระ สนช. ๔ เม.ย. ๖๐ 

กระทรวงคมนาคม 

3. รางพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเขากองทุนระหวางประเทศเพ่ือชดใช
ความเสียหายจากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... 

* วาระ สนช. ๔ เม.ย. ๖๐ 

กระทรวงคมนาคม 

4. รางพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็ก
เล็กและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ พ.ศ. .... 

* วาระ สนช. ๔ เม.ย. ๖๐ 

กระทรวงสาธารณสุข 

5. รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. .... 

* วาระ สนช. ๙ มิ.ย. ๖๐ 

คณะกรรมการราง
รัฐธรรมนูญ 

6. รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... 
* วาระ สนช. ๑๕ มิ.ย. ๖๐ 

คณะกรรมการราง
รัฐธรรมนูญ 

7. รางพระราชบัญญัติยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

8. รางพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

9. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (การพนตําแหนงของขาราชการตุลาการ) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

10. รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงผูพิพากษา
อาวุโส (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การกําหนดใหขาราชการตุลาการไปดํารง
ตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

11. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(อัยการอาวุโส) 

สํานักงานอัยการสูงสุด 

12. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. . . . . ( กําหนดใหมี ก.บ.ศป. ปรับปรุงอํานาจ ก.ขป. และ กศป.  
เพ่ิมตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตน แกไขการเปดทําการศาล
ปกครองในภูมิภาค วาระการดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดและ
วินัยตุลาการศาลปกครอง) 

สํานักงานศาลปกครอง 

13. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ี
อยูอาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... 

กระทรวงการคลัง 

14. รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การกําหนดอัตรา
คาจางข้ันต่ําสําหรับกลุมลูกจางตางๆ) 

กระทรวงแรงงาน 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๒๓ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
สวนท่ี ๕ รางพระราชบัญญัติท่ีเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติหลักการ จํานวน - ฉบับ 

 
11.1.2 รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการพิจารณาทบทวน จํานวน 35 ฉบับ 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

สวนท่ี ๑ รางพระราชบัญญัติของ ครม. ชุดปจจุบันท่ีอยูระหวางการทบทวน จํานวน 31 ฉบับ 

1. รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

2. รางพระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3. รางพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ....  กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

4. รางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

5. รางพระราชบัญญัติสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

6. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
(แกไขชื่อจากรางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญา
เพ่ือความสามารถในการแขงขัน พ.ศ. ....) 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

7. รางพระราชบัญญัติวาดวยเซลลทางการแพทย พ.ศ. .... (แกไขจากราง
พระราชบัญญัติวาดวยสเต็มเซลล(เซลลตนกําเนิด) พ.ศ. ....) 

กระทรวงสาธารณสุข 

8. รางพระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพ 
พ.ศ. .... 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

9. รางพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

กระทรวงคมนาคม 

10. รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

กระทรวงมหาดไทย 

11. รางพระราชบัญญัติรายไดเกษตรกร พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

12. รางพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... กระทรวงมหาดไทย 

13. รางพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....   กระทรวงมหาดไทย 

14. รางพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 

15. รางพระราชบัญญัติการปรับปรุงกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
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พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

16. รางพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... กระทรวงมหาดไทย 

17. รางพระราชบัญญัติการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....  กระทรวงมหาดไทย 

18. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การอุทธรณ ฎีกา) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

19. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การใหอํานาจดักรับและเขาถึงพยานหลักฐานของ
เจาหนาท่ีตํารวจในการสืบสวนคดีอาญา) 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

20. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการปองกันกําหนดราคาโอน (Transfer Pricing)) 

กระทรวงการคลัง 

21. รางพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เสนอพรอม
กับพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากท่ีไดรับการคุมครองเปนการ
ท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๙) 

กระทรวงการคลัง 

22. รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... สํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาต ิ

23. ร า งพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ เครื่ อ ง ใช ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสและซากผลิตภัณฑอ่ืน พ.ศ. .... 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
24. รางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (๔) กระทรวงพาณิชย 

25. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง) 

กระทรวงพาณิชย 

26. รางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน  
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ความผิดกรณีบริษัทไมโฆษณาหรือไมสงคําบอกกลาวหรือจัดการควบบริษัท
โดยฝาฝนมาตรา ๑๒๓๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

กระทรวงพาณิชย 

27. รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....    กระทรวงยุติธรรม 

28. รางพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การสงเสริมการผลิต
อากาศยานและสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน) 

กระทรวงคมนาคม 

29. รางพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... สํานักงบประมาณ 

30. รางพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. .... กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

31. รางพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. .... กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๒๕ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

สวนท่ี ๒ รางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดกอนหนาท่ีอยูระหวางการทบทวน จํานวน 4 ฉบับ 

1. รางพระราชบัญญัติอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาต ิ

2. รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... สํานักนายกรัฐมนตรี  
(สปน.) 

3. รางพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... (กําหนดใหจดทะเบียนขามเขตได กําหนดใหหนังสือบริคณหสนธิสิ้น
ผลเม่ือพน ๑๐ ป)  

กระทรวงพาณิชย 

4. ร า งพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ .  . . . .  ( เปลี่ ยนชื่ อจากร า ง
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ....) 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

 
11.1.3 รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการศึกษายกราง จํานวน 13 ฉบับ 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

สวนท่ี ๑ รางพระราชบัญญัติท่ีเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติหลักการ จํานวน 1 ฉบับ 

1. รางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการรองรับสังคม
ผูสูงอายุแบบบูรณาการ) 

กระทรวงการคลัง 

สวนท่ี ๒ รางพระราชบัญญัติท่ียกรางแลวเสร็จ จํานวน ๑2 ฉบับ 

1. รางพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมคุณภาพการเรียนรู  พ.ศ. …. กระทรวงศึกษาธิการ 

2. รางพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไขเปนประมวลกฎหมายปาไม) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

3. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ....  กระทรวงมหาดไทย 

4. รางพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงแรงงาน 

5. รางพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... กระทรวงศึกษาธิการ 

6. รางพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงคมนาคม 

7. รางพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  

กระทรวงมหาดไทย 

8. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากร
กรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

กระทรวงมหาดไทย 

9. รางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 

10. รางพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 

11. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๒๖ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

12. รางพระราชบัญญัติกองทุนคุมครองผูประสบภัยดานสุขภาพจากการขนสง 
(แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕) 

กระทรวงสาธารณสุข 

 
11.1.4 รางพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิรูปประเทศ  จํานวน 36 ฉบับ 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

สวนท่ี ๑ รางพระราชบัญญัติท่ีตองรอพิจารณาหลังรัฐธรรมนูญฉบับถาวร จํานวน 22 ฉบับ 

1. รางพระราชบัญญัติวาดวยการทําสนธิสัญญาและตราสารระหวางประเทศ 
พ.ศ. .... 

กระทรวงการตางประเทศ 

2. รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. .... 

สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

3. รางประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

4. รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

5. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน (ฉบับท่ี..) 
 พ.ศ. .... 

กระทรวงมหาดไทย 

6. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง พ.ศ. .... กระทรวงมหาดไทย 

7. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเกาะสมุย พ.ศ. .... กระทรวงมหาดไทย 

8. รางพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะขององคการบริหารสวนตําบลเปน
เทศบาลตําบลพ.ศ. .... 

กระทรวงมหาดไทย 

9. รางพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

กระทรวงมหาดไทย 

10. รางพระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. … สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

11. รางพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. … สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

12. รางพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. … สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

13. รางพระราชบัญญัติจัดระเบียบจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. … 

สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

 
14. รางพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. … 
 

สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๒๗ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

15. รางพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

16. รางพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมายกระจายอํานาจ) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

17. รางพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมายกระจายอํานาจ)  สํานักงานปลดัสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

18. รางพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (ชุดกฎหมายกระจายอํานาจ) 

สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

19. รางพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมาย
กระจายอํานาจ) 

สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

20. รางพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมายกระจายอํานาจ) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

21. รางพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมายกระจาย
อํานาจ) 

สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

22. รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... กระทรวงยุตธิรรม 

สวนท่ี 2 รางพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางองคกรของหนวยงานภาครัฐและคาตอบแทน
บุคลากรภาครัฐ จํานวน 3 ฉบับ 
1. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(คาตอบแทนพิเศษ) 
สํานักงานศาลยุติธรรม 

2. รางพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง   
(ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ. ....(คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับการคัดเลือกเปนตุลาการ
ศาลปกครองชั้นตน) 

สํานักงานศาลปกครอง 

3. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนษุยชนแหงชาติ 

สวนท่ี ๓ รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดยสภาปฏิรูปแหงชาติ จํานวน ๗ ฉบับ 

1. รางพระราชบัญญัติองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. .... สภาปฏิรูปแหงชาติ 

2. รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... สภาปฏิรูปแหงชาติ 

3. รางพระราชบัญญตัิธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... สภาปฏิรูปแหงชาติ 

4. รางพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. .... สภาปฏิรูปแหงชาติ 

5. รางพระราชบัญญัติวาดวยเครื่องแบบสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ พ.ศ. .... สภาปฏิรูปแหงชาติ 

6. รางพระราชบัญญัติสมัชชาศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. .... สภาปฏิรูปแหงชาติ 

7. รางพระราชบัญญัติคุมครองสิทธิเสรีภาพและสงเสริมมาตรฐานผูประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 

สภาปฏิรูปแหงชาติ 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๒๘ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

สวนท่ี ๔ รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดยสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ จํานวน 4 ฉบับ 

1. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปองปรามการทุจริตและวิธีพิจารณาปองกัน
ปราบการทุจริต พ.ศ. .... 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

2. รางพระราชบัญญัติคุมครองติดตามทรัพยสินของแผนดินคืนจากการทุจริต 
พ.ศ. .... 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

3. รางพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน 
พ.ศ. .... 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

4. รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(สํานักงานคณะกรรมการผังเมืองและการใชพ้ืนท่ีแหงชาติ) 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

 
11.1.5 รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการพิจารณาความเหมาะสมในการตรา

กฎหมาย จํานวน 119 ฉบับ 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

สวนท่ี ๑ รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการศึกษายกราง จํานวน 50 ฉบับ 

1. รางพระราชบัญญัติภาษีและเงินโอนเพ่ือสรางสังคมท่ีเปนธรรม พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 

2. รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 

3. รางพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ (ฉบับท่ี ..)พ.ศ. .... กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย 

4. รางพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

5. รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

6. รางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ..)พ.ศ. .... กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

7. รางพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงพาณิชย 

8. รางพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... กระทรวงมหาดไทย 

9. รางพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... กระทรวงมหาดไทย 

10. รางพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. .... กระทรวงมหาดไทย 

11. รางพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. .... กระทรวงมหาดไทย 

12. รางพระราชบัญญัติการบังคับคดี พ.ศ. .... กระทรวงยุตธิรรม 

13. รางพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงยุตธิรรม 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๒๙ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

14. รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงยุตธิรรม 

15. รางพระราชบัญญัติขอมูลสารพันธุกรรมแหงชาติ พ.ศ. .... กระทรวงยุตธิรรม 

16. รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ(ฉบับท่ี..) พ.ศ.  .... กระทรวงแรงงาน 

17. รางพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... กระทรวงแรงงาน 

18. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการมีงานทํา พ.ศ. .... กระทรวงแรงงาน 

19. รางพระราชบัญญัติปราบปรามการกอการรายโดยใชนิวเคลียร พ.ศ. ... กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

20. รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการ
หามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณและคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับ
องคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

21. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ..)พ.ศ. .... กระทรวงศึกษาธิการ 
 

22. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... กระทรวงศึกษาธิการ 
 

23. รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. .... 

กระทรวงศึกษาธิการ 

24. รางพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบโรงเรียน พ.ศ. ....(แกไขชื่อจากราง
พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

25. รางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... กระทรวงศึกษาธิการ 

26. รางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
(กระทรวงการอุดมศึกษา) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

27. รางพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... กระทรวงศึกษาธิการ 

28. รางกฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณียสงฆของวัดธรรมิกาวรวิหาร สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาต ิ

29. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

30. รางพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

31. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (วิธีพิจารณาคดีวินัยการคลังและงบประมาณ) 

สํานักงานศาลปกครอง 

32. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... สํานักงานศาลยุติธรรม 

33. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๓๐ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

34. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. .... 

สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ 
35. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับอายุความสําหรับความผิดเก่ียวกับการทุจริต
คอรรัปชั่น) 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

36. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

37. รางพระราชบัญญัติคุมครองชาวนาและคาขาว พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ/สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
38. รางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการกับผูหลบหนีเขาเมืองซ่ึงเปน

ผูกระทําผิดกฎหมายของประเทศอ่ืน (กฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ) 

กระทรวงการตางประเทศ/
กระทรวงมหาดไทย/

สํานักงานตํารวจแหงชาติ/
สํานักงานคระกรรมการ

กฤษฎีกา 
39. รางกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ (รางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
กระทรวงยุตธิรรม/

สํานักงานตํารวจแหงชาติ/
สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
40. รางกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
41. รางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใชประโยชนพ้ืนท่ีแนวเขตทางดวน สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
42. รางพระราชบัญญัติรายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. .... สํานักนายกรัฐมนตรี 

43. รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สํานักนายกรัฐมนตรี 

44. รางพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. .... 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

45. รางพระราชบัญญัติสภาสตรีแหงชาติ พ.ศ. .... กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย 

46. รางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงคมนาคม 

47. รางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการไปรษณียพ.ศ. .... กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๓๑ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

48. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข
พ.ศ. .... 

กระทรวงสาธารณสุข 
 

49. รางพระราชบัญญัติคุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 
 

50. รางพระราชบัญญัติมาตรการสงเสริมการบําบัดรักษาผูปวยโรคติดยาเสพติด 
พ.ศ. .... 

กระทรวงสาธารณสุข 

สวนท่ี ๒ รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการทบทวนหลักการหรือพิจารณาความเหมาะสมของการ        
ตรากฎหมาย จํานวน 68 ฉบับ 

1. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 

2. รางพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... กระทรวงมหาดไทย 

3. รางพระราชบัญญัติภาพยนตรและวิดีทัศน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา 

4. รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ป.ป.ช. 

5. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไข
เพ่ิมเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

6. รางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 

7. รางพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. .... สํานักงานศาลยุติธรรม 

8. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 

กระทรวงศึกษาธิการ 

9. รางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สํานักงานศาลยุติธรรม 

10. รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การขนสงระหวาง
จังหวัด) 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

11. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... กระทรวงยุตธิรรม 

12. ราง พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... (สํานักงาน 
ป.ป.ส.) 

กระทรวงยุตธิรรม 

13. รางพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 

14. รางพระราชบัญญัติมาตรฐานการทองเท่ียว พ.ศ. .... กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

15. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการธุรกิจรถยนตเชาพ.ศ. .... กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

16. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

กระทรวงมหาดไทย 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
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พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

17. รางพระราชบัญญัติวาดวยอาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 

18. รางพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาต ิ

19. รางพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารท่ีดิน (องคการ

มหาชน) 
20. รางพระราชบัญญัติคุมครองผูไดรับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข  

พ.ศ. .... 
กระทรวงสาธารณสุข 

21. รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 

22. รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 

23. รางพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ..... 
(แกไขชื่อจากรางพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

24. รางพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก  กระทรวงการคลัง 

25. รางพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

26. รางพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

27. รางพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

28. รางพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 

29. รางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 

30. รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภาพัฒนาการเมือง 

31. รางพระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สํานักขาวกรองแหงชาติ 

32. รางพระราชบัญญัติวาดวยยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... กระทรวงยุตธิรรม 

33. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

34. รางพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... กระทรวงมหาดไทย 

35. รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

กระทรวงการคลัง 

36. รางพระราชบัญญัติหนังสือเดินทาง พ.ศ. .... กระทรวงการตางประเทศ 

37. รางพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมปองกันประเทศ พ.ศ. .... กระทรวงกลาโหม 
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พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

38. รางพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวงและ
สะพาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

กระทรวงคมนาคม 

39. รางพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 

40. รางพระราชบัญญัติสงเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการ
สําหรับเด็กและเยาวชน พ.ศ. .... 

กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

41. รางพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (ฉบับ
ท่ี ..) พ.ศ. .... 

นายมหรรณพ เดชวิทักษ 
กับคณะ 

42. รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  นพ.เจตนศิรธรานนทและ
คณะ 

43. รางพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 

44. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สํานักเลขาธิการวุฒิสภา 

45. รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 

46. รางพระราชบัญญัติถอนสภาพและโอนท่ีดินซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันในทองท่ีตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี ใหแกบริษัท ทัศนาชลบุรี จํากัด พ.ศ. .... (แกไขจากรางพระ
ราชกฤษฎีกาถอนสภาพท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกัน ในทองท่ีตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. ....) 

กระทรวงมหาดไทย 

47. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการตุลาการและ
ดะโตะยุติธรรม) 

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

48. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (บัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง) 

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

49. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

50. รางพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอ่ืน
ของประธานศาลรฐัธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้งประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน
ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

51. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 
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พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

52. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

53. รางพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

54. รางพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงอุตสาหกรรม 

55. รางพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงมหาดไทย 

56. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

57. รางพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 
58. รางพระราชบัญญัติสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. .... กระทรวงยุตธิรรม 

59. รางพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(การปรับปรุงโครงสรางหนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม) 

กระทรวงกลาโหม 

60. รางพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การ
ปรับปรุงโครงสรางหนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม) 

กระทรวงกลาโหม 

61. รางพระราชบัญญัติระเบียบราชการทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุง
โครงสรางหนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม) 

กระทรวงกลาโหม 

62. รางพระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุง
โครงสรางหนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม) 

กระทรวงกลาโหม 

63. รางพระราชบัญญัติราชองครักษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงโครงสราง
หนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม) 

กระทรวงกลาโหม 

64. รางพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

กระทรวงศึกษาธิการ 

65. รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

66. รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... กระทรวงยุตธิรรม 

67. รางพระราชบัญญัติเจาพนักงานรับรองเอกสารและนิติกรรม พ.ศ. .... 
(แกไขโดยรวมหลักการของรางพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ. ….และราง
พระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....) 

กระทรวงยุตธิรรม 

68. รางพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงมหาดไทย 
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พระราชบัญญัติ หนวยงาน 

สวนท่ี ๓ รางพระราชบัญญัติของ ครม. ชุดกอนหนาท่ีไมสอดคลองกับนโยบายปจจุบัน จํานวน ๑ ฉบับ 

1. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแมสอด พ.ศ. .... สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

ท่ีมา : ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ, กรกฎาคม ๒๕60 
 

 ๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชนได 
ตามหลักเกณฑท่ีจะเปดกวางข้ึน และใหบุคลากรของหนวยงานทางกฎหมายมีสวนใหความรูเสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การดําเนินคดีปกครอง การยกรางกฎหมาย และการตีความกฎหมายแกเจาหนาท่ี
ของรัฐในหนวยงานตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
  11.2.1 การเพ่ิมศักยภาพของหนวยงานท่ีมีภารกิจดานการใหความเห็น 
ทางกฎหมายและการจัดทํากฎหมาย  

เรื่อง หนวยงานผูจัด 

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ พิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
(ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

2. การเสริมสรางองคความรูและพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ในทุกมิติ โดยเปนการจัดประชุมแกไขประเด็นขอกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม สนับสนนุการดําเนินงานของหนวยงานดานกฎหมายและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เชน คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เปนตน และสนับสนุนการดําเนินงานดานกฎหมายและการวิจัยตางๆ เพ่ือให
เกิดผลเปนรูปธรรม 

สํานักงานกิจการยุติธรรม 

3. การพัฒนาศักยภาพนักกฎหมายดานการยกรางและใหความเห็นกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

4. การสัมมนาเพ่ือเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานดานการประสานงาน
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาภายใตบทบัญญัติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ... 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

5. การเสริมสรางองคความรูและพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ในทุกมิต ิ

สํานักงานกิจการยุติธรรม 

6. การรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย และการดําเนินคดีปกครอง สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

7. การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชํานาญการ  สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๓๖ 

 
 

 

 
11.2.2 การท่ีบุคลากรมีสวนใหความรูหรือการเปนวิทยากรหรือท่ีปรึกษา 

ทางกฎหมายในสวนของกฎหมายมหาชน การดําเนินคดีปกครอง การยกรางกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายแกเจาหนาท่ีของรัฐหรือประชาชน  

เรื่อง/หลักสูตร จํานวน 
ผูเขาอบรม 

(คน) 

หนวยงานผูจัด 

1. สถานการณคามนุษยของไทยปญหาและความทาทายในการ
ดําเนินคด ี

- กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

2. การสอบสวนคดีเศรษฐกิจแกนักเรียนนายรอยตํารวจ ชั้นปท่ี 4 
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2559  

600 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3. การใหความรูทางกฎหมายปกครอง กฎหมายคดีพิเศษและ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีประชาชนควรรูในรายการวิทยุมีเดีย มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม  

- กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

4. การรวบรวมคดีพิเศษ รุนท่ี 39 - กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
5. ตุลาการพระธรรมนูญ  - กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
6. หลักการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ - กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
7. การสอบสวนคดีเศรษฐกิจ  - กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
8. กฎหมายเ ก่ียว กับการ เ งินการธนาคารและการฟอกเ งิน 

ในโครงการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาท่ีคดีพิเศษ 
52 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

9. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และความรับผิด
ท่ี เปนคดี พิ เศษ (เฉพาะกฎหมายท่ีอยู ในความรับผิดชอบ)  
ในโครงการฝกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รุนท่ี 9 

34 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

10. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 
2547 และความรับผิดท่ีเปนคดีพิเศษ (กฎหมายการกูยืมเงินท่ีเปน
การฉอโกงประชาชน การเลนแชร) ในโครงการฝกอบรมหลักสูตร
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รุนท่ี 9 

34 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

11. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษการสอบสวนคดีพิเศษ  
พ.ศ. 2547 และความรับผิดท่ีเปนคดีพิเศษ (เฉพาะความผิดท่ีเปน
คดีพิเศษดานภาษีอากร) ในโครงการฝกอบรมหลักสูตรพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ รุนท่ี 9 

34 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

12. การใหความรูดานกฎหมายเก่ียวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษแก 
คณาจารย และนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

70 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๓๗ 

 
 

 

เรื่อง/หลักสูตร จํานวน 
ผูเขาอบรม 

(คน) 

หนวยงานผูจัด 

13. การดํ า เนิ นคดี ในข อหาสมคบหรื อสนับสนุ นช วย เหลื อ 
  ตามรางประมวลกฎหมายยาเสพติด 

130 สํานักงาน ป.ป.ส. 

14. การฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงาน ป.ป.ส.  - สํานักงาน ป.ป.ส. 
15. การเผยแพรความรูดานการรักษาผลประโยชนของรัฐและ

ประชาชนดานการดําเนินคดีปกครองแกหนวยงานของรัฐ หัวขอ 
กระบวนงานและการจัดเตรียมขอมูลสรุปขอเท็จจริงในการ 
สงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองตามแมแบบ
สํานักงานคดีปกครอง  

2 สํานักงานคดีปกครอง 
สํานักงานอัยการสูงสุด 

16. ผูพิพากษาประจําศาล หัวขอ “ข้ันตอนการบังคับคดีแพง” 84 กรมบงัคับคดี 
 

 ๑๑.3 การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชฯ และมีระบบ
ขอมูลท่ีเช่ือมโยงกัน สามารถใชติดตามผลและนําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานและ
เจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมได 

๑๑.3 .๑  สนับสนุนการอํานวยความยุติธรรม การใหบริการตรวจพิสูจน 
สารพันธุกรรมแกราษฎรไรสถานะและประสบปญหาทางทะเบียนราษฎรโดยประสานกับกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอใหสงรายชื่อในการตรวจสารพันธุกรรมแกราษฎรไรสถานะและประสบปญหาทาง
ทะเบียนราษฎร จํานวน 1,600 ราย ดําเนินการตรวจพิสูจนและจัดการขอมูลดานนิติวิทยาศาสตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต จํานวน 775 ครั้ง ประกอบดวย จังหวัดปตตานี จํานวน 226 ครั้ง จังหวัดยะลา จํานวน 43 
ครั้ง จังหวัดนราธิวาส จํานวน 85 ครั้ง และจังหวัดสงขลา จํานวน 41 ครั้ง สนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย
และพิสูจนศพนิรนามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและ
พิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558 สามารถพิสูจนศพนิรนามได จํานวน 23 ราย และการติดตามบุคคลสูญหาย 
คืนญาติ จํานวน 1 ราย ดําเนินการตรวจสารพันธุกรรมบุคคลซ่ึงหนวยงานท่ีเก่ียวของรองขอโดยตรงมายัง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร และไดผานการพิจารณาจากกรมการปกครองแลว จํานวน 300 ราย และสนับสนุน
การตรวจพิสูจนสารเสพติดในเสนผมของเด็กและเยาวชนรวมกับกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จํานวน
198 ตัวอยาง สามารถสรางความเปนธรรมและความเชื่อม่ันใหกับประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของภาครัฐ 

๑๑.4 การปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนท่ีไมไดรับ
ความเปนธรรม โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดโดยงาย 

๑๑.4.๑ การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม 
๑๑.4.๑.1 การชวยเหลือประชาชนตามกฎหมาย การชวยเหลือเยียวยา

ผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มีผูเสียหาย จํานวน 5,911 ราย และจําเลย จํานวน 38 ราย รวมเปนเงิน 
จํานวน 300,000,000 บาท สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุมครองชวยเหลือผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกละเมิด

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๓๘ 

 
 

 

สิทธิเสรีภาพและเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรับผลกระทบจากความไมเปนธรรม ประชาชนยื่นขอรับการสนับสนุน
กองทุนยุติธรรม จํานวน 3,784 ราย โดยใหความชวยเหลือประชาชน 4 กรณี ประกอบดวย 1) การชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย ไดแก คาธรรมเนียมศาล จํานวน 631 ราย คาทนายความ จํานวน 1,323 ราย 
คาใชจายอ่ืนในการดําเนินคดี ตรวจพิสูจน จํานวน 18 ราย และคาใชจายอ่ืนๆ (คาพาหนะ คาท่ีพัก) จํานวน 
17 ราย 2) คาขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย จํานวน 433 ราย 3) การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน – ราย และ 4) การใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน – ราย ทําใหประชาชนไดรับการชวยเหลือ
เยียวยาจากภาครัฐและมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปนการปองกันมิให
กระทําผิดกฎหมาย 

11.4 .1.2 การใหคําปรึกษาทางกฎหมายและรับเรื ่องราวรองทุกข 
“คลินิกยุติธรรม” เพื่อใหคําปรึกษาทางกฎหมาย รับเรื ่องราวรองทุกข รับคําขอสนับสนุนเงินกองทุน
ยุติธรรม รับคําขอชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา และรับคําขอคุมครองพยาน 
แบงเปน 1) การใหคําปรึกษาทางกฎหมาย จํานวน 17,019 เรื่อง 17,694 ราย 2) การจัดการเรื่องราว
รองทุกข รับเรื่อง จํานวน 445 เรื่อง 1,473 ราย อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 234 เรื่อง 1,196 
ราย และยุติเรื่อง จํานวน 202 เรื่อง 277 ราย เพื่อใหประชาชนที่มีปญหาความเดือดรอนและไมไดรับ
ความเปนธรรมไดรับบริการในการแกไขปญหาและความชวยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม 

11.4 .1.3 จ ัดตั ้ง  “คลิน ิกให คําปร ึกษาเด ็กและครอบคร ัวอบอุ น”  
เพื ่อบริการใหคําปรึกษาดานพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปญหาดานครอบครัว และปญหากฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับเด็กและ เยาวชนเปดดําเนินการในสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ จํานวน 77 แหง ในศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชน จํานวน 18 แหง สวนกลางในสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 
1 แหง ประชาชนขอรับบริการ รวม 1,285 ราย ขอรับบริการดวยตนเองที่คลินิก จํานวน 298 ราย และ
ขอรับบริการทางโทรศัพท จํานวน 23 ราย ปญหาที่ประชาชนมาขอรับบริการมากที่สุดคือ ปญหาครอบครัว 
ปญหาพฤติกรรม และปญหาทางกฎหมาย ทําใหเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงไดรับการใหคําปรึกษาแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ครอบครัวมีความเขาใจและมีแนวทางในการปองกันเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงท่ีจะกระทําผิด 

๑๑.4.2 การใหความชวยเหลือดานการคุมครองพยาน ประชาชนยื่นคํารอง 272 
ราย ตรวจสอบขอเท็จจริง 32 ราย ยกคํารอง 48 ราย เขาโปรแกรมคุมครองพยาน 192 ราย สิ้นสุดการ
คุมครองพยาน 79 ราย อยูระหวางการคุมครอง จํานวน 113 ราย และอยูระหวางการคุมครองตั้งแตป  
พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน จํานวน 249 ราย  

๑๑.4.3 การพัฒนาระบบการบังคับคดแีพง คดีลมละลายและการฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ 

๑๑.4.3.1 การไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี ดําเนินการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทชั้นบังคับคดีภายใตกลยุทธ “เชิงรุก เชิงลึก และครอบคุลม” เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและ
พัฒนากระบวนการไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดีใหมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการบังคับคดีและ
ทําใหเกิดความสมานฉันทสามัคคีในสังคมโดยใหความสําคัญกับหนี ้รายยอย หนี ้ครัวเรือน เรื ่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย จํานวน 13,933 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 4,433,642,310.81 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
จํานวน 12,513 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 3,643,679,738.51 บาท การแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาโดยนําการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดีมาเปนแนวทางในการใหความชวยเหลือ เรื่อง
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย จํานวน 51 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 24,997,907.47 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
จํานวน 41 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 19,093,978.61 บาท กรมบังคับคดีรวมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ (ธกส.) แกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรโดยตรวจสอบหนี้เกษตรกรท่ีมีอยูในชั้นบังคับคดีจึงจัดไกลเกลี่ย
หนี้เกษตรกร ใหความรูทางกฎหมาย ความรูทางการเงินและสนับสนุนการแกไขหนี้สินในการปรับโครงสราง
หนี้ (Refinance) มีเกษตรกรในชั้นบังคับคดี จํานวน 2,292 เรื่อง อยูระหวางขั้นตอนไกลเกลี่ย จํานวน 
174 เรื ่อง ไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 134 เรื ่อง อยู ระหวางดําเนินการขั้นตอนอื่นๆ (งดการบังคับคดี 
ประกาศขาย ฯลฯ) จํานวน 62 เรื่อง และดําเนินการอื่นๆ (ขายได ถอนการยึด พนระยะเวลาบังคับคดี 
ฯลฯ) จํานวน 968 เรื่อง จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดีเพ่ือชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต ลดโอกาสการถูกยึดและอายัดทรัพยสิน มีลูกหนี้เขารวมไกลเกลี่ยขอ
พิพาท จํานวน 266 ราย ทุนทรัพยรวม 174,919,380.17 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 216 ราย  
ทุนทรัพยรวม 118,046,166.56 บาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทรวมกับหนวยงานภาครัฐและ
หนวยงานเอกชนตางๆ มีเรื ่องเขาสู กระบวนการไกลเกลี ่ย จํานวน 11,443 เรื ่อง ทุนทรัพยรวม 
483,155,382.88 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 10,530 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 2,243,208,145.83 
บาท ผลักดันทรัพยสินออกจากกระบวนการบังคับคดีโดยใชนโยบาย 4 ร (เรงรัดติดตามคําสั่งศาล เรงรัด
ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย เรงรัดการประกาศขายทอดตลาด และเรงรัดการผลักดัน
ทรัพยสิน) มาใชในการผลักดันทรัพยสินสามารถผลักดันทรัพยสินได จํานวน88,590,845,175.43 บาท 
เปนการลดปริมาณคดีที่เขาสูกระบวนการบังคับคดี ลดการถูกบังคับคดียึดทรัพย การขายทอดตลาด และ
การอายัดทรัพยสินตางๆ ของลูกหนี้ เพิ่มโอกาสในการชําระหนี้ใหกับลูกหนี้และทําใหเกิดความสมานฉันท
สามัคคีในสังคม 

11.4.3.2 ใหความรูแกประชาชนและเจาหนาที่ ใหความรูดานกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมแกประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายคํ้าประกัน จํานํา จํานอง และพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ จํานวน 10 รุน ผูเขารวม จํานวน 1,083 คน ใหความรูดานกฎหมายเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติลมละลาย ฉบับที่ 9 พ.ศ.2559 (การฟนฟูกิจการ) จํานวน 12 รุน ผูเขารวม จํานวน 
1,883 คน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พัฒนา
เจาหนาที่ดานการบังคับคดีแพงและคดีลมละลาย ดานการสืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดีอาญา 
ของลูกหนี้ในคดีลมละลาย เพื่อใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีความรู ความเขาใจในขั้นตอนการสอบสวน
บุคคลลมละลาย และใหไดขอเท็จจริงอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางศักยภาพและองคความรูใหกับผูไกลเกลี่ย
และเจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ยเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไกลเกลี่ยแกผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ยชั้นการบังคับคดีและเจาหนาท่ีประจําศูนยไกลเกลี่ย อบรมผูทําหนาท่ี
ไกลเกลี่ยชั้นการบังคับคดี จํานวน 90 คน และอบรมเจาหนาท่ีประจําศูนยไกลเกลี่ย จํานวน 111 คน ทําให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและประชาขนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ
ประชาชนสามารถเขาถึงความเปนธรรมได 

11.4.3.3 การพัฒนารูปแบบการใหบริการแกคูความและประชาชน 
ประหยัดคาใชจายในการเดินทางโดยเพิ่มชองทางการใหบริการขอมูลผานทางสายดวนกรมบังคับคดี 1111 
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กด 79 เพื ่อสอบถามขอมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหนาของคดีและการไกลเกลี ่ยขอพิพาท 
มีผู ใชบริการ จํานวน 13,568 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จํานวน 8,229 ราย การประมูลขาย
ทอดตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-offering auction) ในวันอาทิตยของทุกสัปดาหผานเครือขายสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา สามารถขายทอดตลาดได จํานวน 
79 เรื่อง ราคาขายได จํานวน 221,841,000 บาท จัดมหกรรมการขายทอดตลาดและการขายทอดตลาด
ในวันหยุดราชการนอกสถานที่ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อดําเนินการเชิงรุกโดยใหความสําคัญกับ
ประชาชน และทําใหเขาถึงการขายทอดตลาดไดโดยงายและสะดวก สามารถอํานวยความยุติธรรมและเปดโอกาส
ใหแกประชาชนผูสนใจเขาซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด สามารถขายทอดตลาดได จํานวน 1,394 เรื่อง 
เปนเงิน จํานวน 2,707,358,280 บาท การใหบริการขอมูลผานระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
“LED PROPERTY” เพื่อคนหารายละเอียดทรัพยสินที่ขายทอดตลาดเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
ผู สนใจซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดใหเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น มีผู ดาวนโหลดแอพพลิเคชั ่น จํานวน 
10,873 ดาวนโหลด การเปดใหบริการขอมูลผานระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่ “LED Property 
Plus” เพื่อคนหาทรัพยสินขายทอดตลาดใกลแนวรถไฟฟา จํานวน 1,999 ดาวนโหลด และเปดใหบริการ
ขอมูลขาวสารผานแอพพลิเคชั่นไลนโดยสามารถ add line friend ผานทาง ID line และการสแกน QR 
CORD เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของกรมบังคับคดีอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 

๑๑.4.4 การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 
11.4.4.1 การปองกันการกระทําผิด ประชารวมรัฐพัฒนาผูตองขัง 

สูภาคอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังโดยสงเสริมผูตองขังท่ีมีความประพฤติดีไดฝก
ทักษะการทํางานในสถานประกอบการนอกเรือนจําใหสามารถนําไปประกอบอาชีพภายหลังจากพนโทษ 
เรือนจําและทัณฑสถาน จํานวน 21 แหง สามารถสงผูตองขังออกทํางานฝกวิชาชีพในสถานประกอบการได 
26 แหง จํานวน 289 คน การผลักดันการจางงานสูภาคเอกชนโดยสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการ
ใหโอกาสรับผูกระทําผิดเขาทํางาน สามารถผลักดันใหผูกระทําผิดเขาทํางานในสถานประกอบการได จํานวน 
178 แหง 1,017 ราย จัดทําระบบรูปแผนท่ีแนวเขตพ้ืนท่ี (Zoning) บริเวณใกลเคียงสถานศึกษาและถนนจุดเสี่ยง
เพ่ือใหหนวยงานสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในเชิง (one map) จํานวน 34,949 แหง มาตรการในการ
ปองกันและแกไขปญหาการแขงรถยนตและรถจักรยานยนตในทางดําเนินการจับกุม 3 ขอหา 1) การแขงรถ
ในทาง จํานวน 107 ราย 2) ขับรถโดยประมาทหรือนาหวาดเสียว จํานวน 92 ราย และ 3) ขับรถโดยไม
คํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดรอนของผูอ่ืน จํานวน 615 ราย การปองกันและแกไขปญหาสถาน
บริการ สถานประกอบการและการจําหนายสุราบูรณาการรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมการปกครอง
และชุดเฉพาะกิจสวนกลาง ดําเนินการตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 22/2558 และท่ี 
46/2559 จํานวน 96 ราย การปองกันและการแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา 
บูรณาการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 508 ครั้ง และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 15 ครั้ง 

๑๑.4.4.2 การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในเรือนจํา บําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดในรูปแบบโครงการชุมชนบําบัด เพ่ือใหผูตองขังท่ีเปนผูเสพ/ ผูติดยาเสพติด
ไดรับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพอยางถูกตองเหมาะสมและมีศักยภาพในการดํารงชีวิตอยางปกต ิ
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ในสังคมภายหลังพนโทษโดยการเปดอบรมในเรือนจํา/ ทัณฑสถาน จํานวน 83 แหง มีผูเขารับการบําบัด 
จํานวน 10,337 คน ผูผานการบําบัดแลว จํานวน 10,337 คน การบําบัดฟนฟูในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน
พลเมืองราชทัณฑ (ดวยกระบวนการลูกเสือ) มีผูเขารับการบําบัด จํานวน 2,850 คน ผูผานการบําบัดแลว 
จํานวน 441 คน และโครงการ TO BE NUMBER ONE สมาชิกชมรม (ดานกีฬา ดานดนตรี และดานศิลปะ) 
จํานวน 61,361 คน สมาชิกศูนยเพ่ือนใจ (จัดมุมปรับทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนาEQ) จํานวน 37,024 
คน พัฒนาเรือนจําเพ่ือพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังเฉพาะทาง 1) เรือนจําการศึกษา เปดการเรียนการสอนระดับ 
ปวช. (ชางยนต ชางซอมบํารุงเครื่องจักรกล ชางเชิ่อมโลหะ และคอมพิวเตอรกราฟฟก) จํานวน 207 คน และ
ระดับ ปวส. (ชางยนต ชางเทคนิคอุตสาหกรรม และชางเชื่อมโลหะ) จํานวน 68 คน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จํานวน 266 คน หลักสูตรอุดมศึกษา จํานวน 87 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 คน 2) เรือนจํา
ฝกวิชาชีพ อบรมหลักสูตรพ้ืนฐานชางไม จํานวน 30 คน และหลักสูตรพ้ืนฐานชางสี จํานวน 30 คน  
3) เรือนจํารับจางแรงงาน ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง (บริการเสริมบนโทรศัพทมือถือ tele sale) จํานวน 
78 คน และงานตัดชิ้นสวนยางอุตสาหกรรมยานยนต จํานวน 221 คน 4) เรือนจําสงเสริมผูตองขัง 
มีความสามารถพิเศษ หลักสูตรดนตรีสากล จํานวน 30 คน หลักสูตรดนตรีไทยและนาฏศิลป จํานวน 50 คน 
5) เรือนจําเกษตรกรรม อบรมการเกษตร จํานวน 100 คน การเตรียมความพรอมกอนปลอยเรือนจํา
โครงสรางเบาเพ่ือใหผูตองขังท่ีจะไดรับการปลอยตัวไดรับการเตรียมความพรอมการดําเนินชีวิตภายหลัง 
พนโทษ ผูตองขังผานการอบรม จํานวน 1,887 คน ทําใหผูตองขังท่ีมีปญหาหรือตองการความชวยเหลือไดรับ
คําปรึกษาแนะนําท่ีถูกตองจากเจาหนาท่ีหรืออาสาสมัครแกนนําท่ีผานการอบรม 

๑๑.๕.๕.๓ การแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน บําบัดแกไขฟนฟูเด็กและ
เยาวชนเฉพาะรายแบบตอเนื่อง (Individual Routing Counselor : IRC) เปนการดูแลเด็กและเยาวชน 
เปนการเฉพาะรายโดยนักสังคมสงเคราะหตั้งแตรับตัว ปลอยตัวและติดตามภายหลังปลอย เด็กและเยาวชน 
ในความดูแลของผูปฏิบัติหนาท่ี IRC จํานวน 95 คน แบงเปน 1) เด็กและเยาวชนในศูนยฝกฯ จํานวน 75 คน  
2) เด็กและเยาวชนกอนพิพากษา จํานวน 20 คน สงเสริมการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีอยูในความดูแล
ใหไดรับการศึกษาในมาตรฐานเดียวกับเยาวชนท่ัวไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
โดยการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานทางการศึกษา เด็กและเยาวชนท่ีไดรับ
การศึกษาในศูนยฝกฯ จํานวน 19 แหง ในสถานพินิจฯ ท่ีมีสถานแรกรับ จํานวน 34 แหง และในสถานพินิจฯ
ท่ีมีสถานแรกรับชั่วคราว จํานวน 17 แหง ฝกอบรมบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีดานการเรียนการสอนในศูนยฝก
และอบรมฯ จํานวน 194 คน 

11.4.4.4 การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด กรมคุมประพฤติกําหนดรูปแบบและ
วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิดเพ่ือเปดโอกาสใหแกผูกระทําผิดไดปรับปรุงแกไขตนเองในชุมชนโดยไมตองถูก
ควบคุมตัวไว ดังนี้ 1) ผูกระทําผิดท่ีไดรับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดสองและแกไขฟนฟู จํานวน 
192,702 ราย แบงออกเปน คดีสืบเสาะ จํานวน 68,957 ราย และคดีสอดสอง จํานวน 123,745 ราย  
2) ผูถูกคุมความประพฤติท่ีพนการคุมความประพฤติ จํานวน 123,579 ราย การพัฒนาบานก่ึงวิถี (Halfway 
House : HW) ใหรองรับผูกระทําผิดเพ่ือใหการชวยเหลือเบื้องตนดานท่ีพักอาศัยชั่วคราวสําหรับผูกระทําผิดท่ี
ไมมีท่ีพักอาศัยหรือมีท่ีพักอาศัยแตไมสามารถปรับตัวใหเขากับครอบครัวและชุมชนท่ีอาศัยได มีบานก่ึงวิถี 
จํานวน 123 แหง  ใน 77 จังหวัด และดําเนินการสงเคราะหผูกระทําผิดดวยรูปแบบบานก่ึงวิถี จํานวน 117 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน ๒๕60) ๔๒ 

 
 

 

ราย และการสรางงานสรางอาชีพใหกับผูกระทําผิดท่ียังไมมีงานทําและประกอบอาชีพท่ียังไมเปนกิจจะลักษณะ 
ทําใหผูกระทําผิดไดมีงานทํา ไดรับการศึกษา จํานวน 4,051 ราย ไดแก ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 2,688 
ราย ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ จํานวน 1,260 ราย และการไดรับการศึกษาตอ จํานวน 103 ราย 

 


