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คู่มือการประสานงานและติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 
๑. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มงาน ส.ปคร. เป็นกลุ่มงานด้านการส่งเสริมการปฏิรูปกฎหมายและประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้จัดให้มีขึ้นตามข้อก าหนดข้อ ๘ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย          
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้กับผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  

ในฐานะฝ่ายเลขานุการผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ส.ปคร. ท าหน้าที่ช่วยสนับสนุน
และประสานงานในภารกิจที่เก่ียวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ซึ่งการประสานงานดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่
ที่ส าคัญหลายประการ อาทิเช่น ๑. ประสานงานเพ่ือจัดท า รวบรวม และติดตามแผนพัฒนากฎหมายและ 
แผนนิติบัญญัติของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
๒. ประสานงานเพ่ือจัดท าข้อมูลด้านกฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม  
และ ๓. ประสานงานเพ่ือติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายในขั้นตอน วาระต่าง ๆ ของรัฐสภา รวมถึงการที่
รัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ หรือสมาชิกรัฐสภา ฯลฯ    

การประสานงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินเนื่องจากเป็นกลไกในการสื่อสารและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและมติ
คณะรัฐมนตรีไปสู่การด าเนินการหรือการถือปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ของส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การประสานงานที่ดีจึงเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ กลุ่มงาน ส.ปคร. ในฐานะที่เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งของกลไกในการสื่อสารและขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล จึงต้องยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้สามารถประสานงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา  
มีประสิทธิภาพ และท่ีส าคัญต้องสามารถปรับแนวคิดและปรับรูปแบบการประสานงานเพ่ือให้สอดคล้องและทัน
ต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย     

๒. บทวิเคราะห์ 
นับตั้งแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยมี     

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ฝ่ายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ฝกย.คสช.) ได้มอบหมายให้ ยธ. ด าเนินการจัดท า
แผนการเสนอกฎหมายตามแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗ – ตุลาคม ๒๕๕๘)  
ตามข้อสั่งการด้านกฎหมายของนายกรัฐมนตรี แผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลา 
การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี (Roadmap) (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน 
๒๕๕๙) และแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและ 
การปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี  (Roadmap) ๓ ระยะ ได้แก่  ระยะที่  ๑ ระยะสั้น ตั้ งแต่วันที่  
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ช่วงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลซึ่งต้อง
เร่งรัดให้มีกฎหมายส าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือเพ่ือช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง   
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยต้องเร่งด าเนินการและให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว ระยะที่ ๒ ระยะกลาง ช่วงการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อจากรัฐบาลชุดนี้  เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานด้านกฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง ระยะที ่3 ระยะยาว หลังจากรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน โดยเป็นกฎหมายที่ต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ระยะ ๒๐ ปี ยธ. ได้ด าเนินการเสนอกฎหมายตามแผนการ
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เสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของ
คณะรัฐมนตรี  (Roadmap) ซึ่ งได้มีการประกาศใช้ เป็นกฎหมายแล้ วจ านวน ๒๑ ฉบับ อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการจ านวน ๑๒ ฉบับ และมีการยุติการด าเนินการจ านวน ๕ ฉบับ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๘ ฉบับ  
การประสานงานในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการ 
เนื่องจากการประสานงานในช่วงการบริหารราชการดังกล่าวมีความเร่งด่วนค่อนข้างมาก ซึ่งจากการวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของอัตราก าลังคน (Human Resource) 
และกระบวนการจัดการ (Management) ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

กลุ่มงาน ส.ปคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวง
ยุติธรรมถือเป็นศูนย์กลางการประสานงานซึ่งมีหน้าที่ในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าของ 
ร่างกฎหมายและ เรื่องอ่ืน ๆ ที่เสนอต่อรัฐสภาในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการเพ่ือให้การเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามกรอบระยะเวลาแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗ – 
ตุลาคม ๒๕๕๘) ตามข้อสั่งการด้านกฎหมายของนายกรัฐมนตรี แผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตาม
กรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี (Roadmap) (ตุลาคม 
๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙) และแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการ
แผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี (Roadmap) ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ ระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เช่น ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในเรื่องการวางแผนการเสนอ 
ร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใหม่ หรือกฎหมาย 
ที่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
และระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ รวมทั้งจัดล าดับความจ า เป็นเร ่งด่วนอย่างเหมาะสม และติดตาม 
ความคืบหน้า ซึ่งในการประสานงานดังกล่าวมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ทั้งในเรื่องของจ านวน
หน่วยงานและจ านวนร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการด าเนินการที่จ ากัด รวมทั้งขั้นตอน 
การน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน ปัจจัยดังกล่าวท าให้การประสานงานของ
กลุ่มงาน ส.ปคร. ในช่วงที่มีความเร่งด่วนสูงต้องประสบปัญหาหลายประการ เช่น ไม่สามารถประสานงานได้
ตรงตามก าหนดเวลา ข้อมูลที่ได้จากการประสานงานมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้ไม่ตรง
ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 

 
๓. แนวความคิด 

จากบทวิเคราะห์ดังกล่าว เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา กลุ่มงาน ส.ปคร. ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ส าหรับกลุ่มงานขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างมาตรฐานหรือยกระดับกระบวนการและรูปแบบใน 
การปฏิบัติงานที่จะท าให้สามารถประสานข้อมูลเชิงลึกที่มีความถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้งสามารถรายงานผล
หรือน าข้อมูลที่ได้จากการประสานงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรมและการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม       

ในการจัดท าคู่มือนี้ เบื้องต้นได้ริเริ่มการจัดท าคู่มือโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือ
แนวปฏิบัติอื่น ๆ (Standard/Best Practice) ที่มีอยู่ก่อนแล้วเพ่ือการน ามาปรับใช้ รวมทั้งน้อมรับ ค าวิจารณ์และ
ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนงานเพ่ือให้เกิดการกลั่นกรองข้อมูลที่จะรวบรวมไว้ ในคู่มือเล่มนี้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและน าไปใช้ได้จริง โดยผู้เสนอแนวคิดได้จัดท าเค้าโครงร่างคู่มือการประสานงานและ
ติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมตามหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยที่ส าคัญ ดังนี้ 
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๑. กรอบแนวคิดในการจัดท าคู่มือ 
๒. วัตถุประสงค์ 
๓. ขอบเขต  
๔. ค าจ ากัดความ  
๕. อ านาจหน้าที่ของ ปคร. 
๖. หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ปคร.  
๗. ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
๘. รูปแบบและ Work Flow กระบวนการ 
 ๘.๑  รูปแบบในการรวบรวมรายชื่อ สาระส าคัญ วัตถุประสงค์ ผลกระทบ ผู้ประสานงาน และ

ระยะเวลาที่คาดการณ์แล้วเสร็จของร่างพระราชบัญญัติแต่ละร่างของหน่วยงานในสังกัดกระทรว งยุติธรรม
ทั้งหมด 

 ๘.๒  รูปแบบในการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของร่างพระราชบัญญัติแต่ละร่าง  
 ๘.๓  การก าหนดขั้นตอนและรูปแบบในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือติดตามความคืบหน้าการเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติของกระทรวงยุติธรรม   
 ๘.๔  การก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในการประสานงานในแต่ละขั้นตอน เพ่ือความรวดเร็วใน 

การประสานข้อมูล ลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนและเพ่ือช่วยลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจน   
ของภารกิจ/อ านาจหน้าที่   

 ๘.๕ การติดตามความคืบหน้า การรายงานข้อมูลของส่วนราชการ การติดตามผลและการเร่งรัด
การด าเนินการ และการน าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม มีหลักเกณฑ์และข้ันตอน ดังต่อไปนี้     

 ๘.๖  รูปแบบในการรายงานข้อมูลโดยย่อต่อผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
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คู่มือการประสานงานและติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 
 

๑ กรอบความคิด 
การประสานงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง

ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นกลไกในการสื่อสารและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและมติ
คณะรัฐมนตรีไปสู่การด าเนินการหรือการถือปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ของส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ส.ปคร. ในสภาวการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูง
นั้นพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น ไม่สามารถประสานงานได้ตรงตามก าหนดเวลา ข้อมูลที่ได้
จากการประสานงานมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้ไม่ตรงตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้น 
เพื่อให้การประสานงานในภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความราบรื่น  มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ความเร่งด่วนและบทบาทและภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ส.ปคร. 
ที่มีเนื้อหาและสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานและ
ติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมที่มีความสมบูรณ์ และครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง
ขึ้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจของกลุ่มงาน ส.ปคร. สามารถทราบถึงรายละเอียดการท างานได้อย่างถูกต้อง
และเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนหลัง เมื่อใด กับใคร รวมทั้งเพ่ือให้กลุ่มงาน ส.ปคร. ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่
เชื่อมโยงข้อมูลการประสานงานของกระทรวงยุติธรรมทุกระดับอย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มงาน ส.ปคร. สามารถตอบสนองต่อนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ ปคร. กระทรวงยุติธรรม มีความรู้ความเข้าใจใน 

การประสานงาน การติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม  
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน  
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานแทนกันได้   
 ๒.๔ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อมีการโยกย้ายต าแหน่งงาน  
 ๒.๕ เพ่ือลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อนและลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ  
 ๒.๖ เพ่ือช่วยเสริมสร้างความม่ันใจในการท างานและช่วยให้เกิดความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๗ เพ่ือช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนจากความไม่ชัดเจนของภารกิจ/อ านาจหน้าที่ 
 ๒.๘ เพ่ือให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง     

๓. ขอบเขต  
คู่มือการประสานงานและติดตามความคืบหน้าการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเล่มนี้

จะอธิบายถึงขั้นตอน วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าการเสนอ          
ร่างกฎหมาย ตลอดจนรวบรวมตัวอย่างการด าเนินการที่ผ่านมา   
 
๔. ค าจ ากัดความ  

“ปคร.” หมายถึง “ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา” เรียกโดยย่อว่า “ปคร.” และให้ใช้
ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Cabinet and Parliamentary Liaison Officer” เรียกโดยย่อว่า “CPLO” ซึ่งระเบียบ 
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ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ ก าหนดให้แต่งตั้ง
จากข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๑๐ หรือข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่า  

“ผู้ช่วย ปคร.” หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้แต่งตั้งขึ้นจาก
ข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๙ ลงมา หรือข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่า โดยอาศัย
อ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ 
เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานอันเป็นการสนับสนุนหรือปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ประสานงาน โดยจ านวน
ผู้ช่วยจะข้ึนกับปริมาณภารกิจของแต่ละส่วนราชการตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

“กลุ่มงาน ส.ปคร.” หมายถึง กลุ่มงานส่งเสริมการปฏิรูปกฎหมายและประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้จัดให้มีขึ้นตามข้อก าหนดข้อ ๘ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย          
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มงานในสังกัดกองกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้กับผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา   
 
๕. อ านาจหน้าที่ของ ปคร.  

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ .ศ. ๒๕๕๑  
ข้อ ๖ ก าหนดให ้ปคร. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้   

(๕.๑)  ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๕.๒) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีแก่ เจ้าหน้าที่             
ของส่วนราชการที่จัดท าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี   

(๕.๓) ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดในการจัดท าความเห็นในเรื่องที่ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ขอความเห็นเพื่อให้สามารถส่งความเห็นได้ทันตามก าหนดเวลา 

(๕.๔) ประสานงานและติดตามให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอ      
ต่อคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕.๕)  ประสานงานเกี่ยวกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานใน
สังกัดทราบ 

(๕.๖) รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ 
(๕.๗) ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๕.๘) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการวางแผนเสนอ    

ร่างกฎหมายต่อรัฐสภา 
(๕.๙) ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เสนอต่อรัฐสภาใน

ขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีเพ่ือชี้แจงร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม 
และเรื่องอ่ืน ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา  

(๕.๑๐) ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ ในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย  
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๖. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ปคร.  

(๖.๑) จัดท า รวบรวม และติดตามแผนพัฒนากฎหมายและแผนนิติบัญญัติของกระทรวงยุติธรรม 
รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๖.๒) จัดท าข้อมูลด้านกฎหมายและข้อมูลที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม 
(๖.๓) ติดตามเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และการแจ้งมติคณะรัฐมนตรี       

ที่ส าคัญเร่งด่วนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๖.๔) ติดตามการเสนอร่างกฎหมายจากคณะรัฐมนตรีเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา รวมทั้งแต่งตั้ง

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมาธิการต่าง ๆ  
(๖.๕) ติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายในขั้นตอน วาระต่าง ๆ ของรัฐสภา รวมถึงการที่รัฐมนตรี

หรือหัวหน้าส่วนราชการต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ หรือสมาชิกรัฐสภา  
(๖.๖) สนับสนุนและด าเนินการเก่ียวกับภารกิจของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 
(๖.๗) ตอบญัตติหรือกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภา    

๗. ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการประสานงาน    
(๗.๑) รวบรวมรายชื่อร่างพระราชบัญญัติของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งหมด       

และรายชื่อผู้ประสานงานของร่างพระราชบัญญัติแต่ละร่าง  
(๗.๒) จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนและก าหนดเวลาที่คาดการณ์แล้วเสร็จของร่างพระราชบัญญัติ   

แต่ละร่าง  
(๗.๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน รูปแบบ และก าหนดระยะเวลาในการรวบรวม ติดตาม และรายงาน

ข้อมูลการเสนอร่างพระราชบัญญัติ    
(๗.๔) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในการประสานงานในแต่ละข้ันตอน  
(๗.๕) ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล      
(๗.๖) รายงานข้อมูลต่อต่อผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม องค์กรภาครัฐ และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

๘. รูปแบบ และ Work Flow กระบวนการประสานงาน     
๘.๑ รูปแบบในการรวบรวมรายชื่อ สาระส าคัญ วัตถุประสงค์ ผลกระทบ ผู้ประสานงานและระยะเวลาที่

คาดการณ์แล้วเสร็จของร่างพระราชบัญญัติแต่ละร่างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งหมด    
(ดูตัวอย่างการปรับใช้ในภาคผนวก ๑)     

ชื่อร่างพระราชบญัญตั ิ
/ผู้ประสานงาน 

สาระส าคัญของ
ร่างฯ 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

ผลกระทบต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง/ 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ระยะเวลาที่
คาดการณแ์ล้วเสร็จ 

- ชื่อร่าง
พระราชบัญญัติ... 

-ชื่อหน่วยงานเจ้าของ
ร่างฯ 

ผู้ประสานงาน 

ชื่อ... 

โทร... 
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๘.๒ รูปแบบในการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของร่างพระราชบัญญัติแต่ละร่างฯ     
  

ร่างกฎหมายที่มี
ความส าคัญ
เร่งด่วน* 

ร่างกฎหมายที่มีความจ าเป็นแต่ไม่มี
ความเร่งด่วน (จัดล าดับความส าคัญ
โดยพิจารณาช่วงเวลาท่ีเหมาะสม) 

ร่างกฎหมาย 
ที่ไม่มีความเร่งด่วน 

ร่างกฎหมายที่ต้องพิจารณา
ความเหมาะสม ความคุ้มค่า 

และความเป็นไปได้ 

๑. ๑. ๑. ๑. 

๒. ๒. ๒. ๒. 

๓. ๓. ๓. ๓. 
 

การจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของร่างกฎหมายพิจารณาจากนโยบายและ Road Map ของรัฐบาล      
เป็นส าคัญ ตัวอย่างเช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท า Road Map 
ขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติการวางแผน กระทรวงยุติธรรมได้จัดท า 
Road Map ของกระทรวงยุติธรรมขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของกระทรวง
ยุติธรรมภายใต้นโยบายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย 

๑. ร่างกฎหมายที่รองรับพันธกรณีหรืออนุวัติการตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  
๒. ร่างกฎหมายที่แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 
๓. ร่างกฎหมายที่มีผลในการปฏิรูปประเทศ  
๔. ร่างกฎหมายที่มีผลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาภายในองค์กร 
ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวกระทรวงยุติธรรมได้ก าหนดนโยบายส าคัญ

เร่งด่วน ๖ ด้าน และ ๑ เรื่อง ได้แก่   
๑. ด้านอ านวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
๒. ด้านสร้างความปลอดภัยในสังคม 
๓. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
๔. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
๕. ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
๖. ด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ  
๗. เรื่องการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ (ตาม Road Map คสช.) : การด าเนินการ

เพ่ือเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงิน
เกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF)  

   
 

ชื่อร่างพระราชบญัญตั ิ

    /ผู้ประสานงาน 

สาระส าคัญของ    

    ร่างฯ 

วัตถุประสงค์/ 

 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

ผลกระทบต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง/ 

ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ระยะเวลาที ่

คาดการณแ์ล้วเสร็จ 

มือถือ... 

อีเมล.์.. 
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๘.๓ การศึกษากระบวนการในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อก าหนดขั้นตอน และรูปแบบในการ

รวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติของกระทรวงยุติธรรม  
๘.๓.๑ กระบวนการและข้ันตอนในการเสนอร่างพระราชบัญญัติกรณีทั่วไป   

ฝ่ายบริหาร 
สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร 
สมาชิกวฒิุสภา กรณีแก้ไขเพ่ิมเติม 

กรณีไม่มกีาร
แก้ไข 

1. หน่วยงานยกร่าง
กฎหมาย  

5. รอ ส.ส. รับ
หลักการ 

10. ส.ส. รับหลักการ
แล้ว 

ตั้งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกัน 

14. นายกรัฐมนตรี
น าขึ้นทูลเกล้าฯ  

2. คณะรัฐมนตรมีีมติ
รับหลักการ 

6. ส.ส. รับหลักการ
แล้ว 

11. กมธ. ส.ว. ก าลัง
พิจารณา 

ทั้งสองสภาเห็นชอบ
แล้ว 

15. พระมหากษัตรยิ์
ทรงลงพระ
ปรมาภไิธย 

3. คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

7. กมธ. ส.ส. ก าลัง
พิจารณา 

12. กมธ. ส.ว. 
พิจารณาเสร็จแล้ว 

 
16. ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษา 

4. รอบรรจุเข้า
ระเบียบวาระ ส.ส.  

8. กมธ. ส.ส. 
พิจารณาเสร็จแล้ว 

13. ส.ส. เห็นชอบ
แล้ว  

 

 

 9. ส.ส. เห็นชอบแล้ว    

     
 

 
๘.๓.๒ กระบวนการและขั้นตอนในการเสนอร่างพระราชบัญญัติในช่วงการบริหารงานของ คสช .                   

(มีขั้นตอนและกระบวนการเช่นเดียวกับข้อ ๘.๓.๑ แต่มีการรวบขั้นตอนและเพ่ิมขั้นตอนบางขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้) 
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     ขั้นตอน 
      

               ระยะเวลา 
 

 
 

 
 

 
๘.๓.๓ การก าหนดรูปแบบการรวบรวมข้อมูลและเพ่ือการติดตามความคืบหน้ าการเสนอ 

ร่างพระราชบัญญัตขิองกระทรวงยุติธรรม    
- ฝ่ายเลขานุการ ปคร. ได้น าเอารูปแบบบัญชีที่ก าหนดโดยส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

(สลค.) มาปรับใช้ เพ่ือให้การรายงานข้อมูลมีความสอดคล้องกันทั้งระบบ กล่าวคือ เพ่ือให้รูปแบบบัญชีมี 
ความสอดคล้องกับบัญชีสถานภาพร่างกฎหมายของ สลค. และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
 

 

 

1.เพ่ิมข้ันตอนการ
พิจารณาของรอง
นายกรัฐมนตรีที่

ก ากับดูแล 

ฝ่ายบริหาร 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(รวบขั้นตอนการพิจารณาของ ส.ส. 

และ ส.ว.) 
การประกาศใช้ 

2. คณะรัฐมนตรมีีมติ
รับหลักการ 

5. รอ สนช. รับหลักการ 
10. นายกรัฐมนตรี
น าขึ้นทูลเกล้าฯ  

3. คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

6. สนช. รับหลักการแล้ว 
11. 
พระมหากษตัริย์ทรง
ลงพระปรมาภไิธย 

4. รอบรรจุเข้า
ระเบียบวาระ สนช. 

7. กมธ. สนช. ก าลังพิจารณา 
12. ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษา 

             8. กมธ. สนช. พิจารณาเสรจ็แล้ว  

            
 9. สนช. เห็นชอบแล้ว  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 

 รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล 
                         

   เสนอเรื่อง              อนุมัติ   
 

   ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี. 
 

๑.ถามความเห็นหนว่ยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง 
๒.หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเสนอ
ความเห็น 
๓.สลค.ท าบันทึกวิเคราะห์ข้อเสนอ
และสรุปความเห็นหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

เ ล ข า ธิ ก า ร
นายกรัฐมนตรี 

-

นา ยก รั ฐ มน ตรี ใ ห้
ความเห็นชอบเสนอ
ครม. 

ส่วนราชการเจ้ าของ
เรื่องเสนอเรื่องภายใน
เวลา ๑๖.๓๐ น. ของ
วันจันทร์  
(สัปดาห์ก่อนหน้า) 

ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เสนอ
ความเห็นภายใน
วันพุธ 

สลค.เสนอนายกฯ
ภายในวันพฤหัสบดี 

สลค.ออกวาระการ
ประชุมในวันอาทิตย์
และวันจันทร์ 

ครม.พิจารณาใน
วันอั งคารเวลา 
๐๙.๐๐ น. 

-
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ฝกย.คสช.) ซึ่งรูปแบบบัญชี สลค. ดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น ๓ บัญชีหลัก และ
เฉพาะบัญชีที่ ๑ มีการแบ่งขั้นตอนย่อยเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้           

บัญชสีถานภาพร่างกฎหมายของ ยธ. สถานะ ณ วันที่ ... จ านวน... ฉบับ 

บัญชี ๑ ส่วนที่ ขั้นตอน จ านวน (ฉบับ) 

ร่าง พรบ.   
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
นิติบัญญัติ 

๑ ร่าง พ.ร.บ. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
๑.๑ เตรียมเสนอ ครม. มีมติอนุมัติให้เข้า สนช.     -   
ฉบับ 
๑.๒ วิปรัฐบาล (วิป ปนช.)                             -   
ฉบับ 

 
- 
 

๒ ร่าง พ.ร.บ. ที่ ครม. มีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่
ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก.  

- 

๓ ร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช.   
๓.๑  วิป สนช.                                           -   
ฉบับ  
๓.๒ สนช. พิจารณา วาระที่ ๑                         -   
ฉบับ 
๓.๓ กมธ. พิจารณา                                     -  
ฉบับ 
๓.๔ สนช. พิจารณา วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓       -  
ฉบับ 

  
 
- 

๔ ร่าง พ.ร.บ. ที ่สนช.  ให้ความเห็นชอบแล้ว 
๔.๑ ร่าง พ.ร.บ. อยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ            -   
ฉบับ 
๔.๒ พ.ร.บ. ที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว            -  
ฉบับ 

 
- 

๕ ร่าง พ.ร.บ. ที่เตรียมเสนอ ครม. เพ่ือขออนุมัติหลักการ - 

บัญชี ๒ 

ร่าง พ.ร.บ. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จและอยู่กับ
หน่วยงาน (ร่างฯ ที่ค้างอยู่ก่อนที่ คสช. จะเข้ามาบริหาร
ประเทศ)*     

*หมายเหตุ  
ส่วนน้ีไมไ่ดม้ีการน าไปใช้
จริงเนื่องจากไมม่ีร่าง 
พ.ร.บ. ที่ค้างอยู่ก่อน   

บัญชีที่ ๓  
ร่าง พ.ร.บ. ที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอ  
ครม. เพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเข้า สนช. และ ร่าง พ.ร.บ. 
ใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง   

 
- 

รวม - 
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๘.๓.๔ เมื่อได้รูปแบบบัญชีรวมแล้ว เพ่ือความสะดวกต่อการน าไปใช้จริง จะมีการแยกบัญชีรวม

ดังกล่าวออกเป็นตอน ๆ  ทั้งหมด ๖ ตอนและมีการเพ่ิมเติมช่องตาราง “สถานภาพล่าสุด” เพ่ือประโยชน์ใน
การติดตามความคืบหน้า ดังต่อไปนี้  
 
บัญชีที่ ๑ ร่าง พ.ร.บ.ที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ จ านวน...ฉบับ 
ส่วนที่ ๑ ร่าง พ.ร.บ. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้บรรจุเข้า สนช.    
จ านวน...ฉบับ (บัญชีที่ ๑.๑) 

ล าดับ พ.ร.บ./หน่วยงาน สถานภาพล่าสุด 

๑    

๒   

ส่วนที่ ๒ ร่าง พ.ร.บ. ที่ ครม. มีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก.      
จ านวน...ฉบับ (บัญชีที่ ๑.๒) 

ล าดับ พ.ร.บ./หน่วยงาน สถานภาพล่าสุด 

๑    
๒   

ส่วนที่ ๓ ร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. จ านวน...ฉบับ (บัญชีที่ ๑.๓) 

ล าดับ พ.ร.บ./หน่วยงาน สถานภาพล่าสุด 

๑   
๒    

ส่วนที่ ๔ ร่าง พ.ร.บ.ที ่สนช. ให้ความเห็นชอบแล้วอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ และที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว 
จ านวน...ฉบับ (บัญชีที่ ๑.๔ ) 

ล าดับ พ.ร.บ./หน่วยงาน สถานภาพล่าสุด 

ส่วนที่ ๑ ร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ระหว่างการน าขึ้นทูลเกล้าฯ จ านวน ...ฉบับ 

๑   
๒   

ส่วนที่ ๒ พ.ร.บ. ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ านวน...ฉบับ 

๑   
๒   
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ส่วนที่ ๕ ร่าง พ.ร.บ. ที่เตรียมเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติหลักการ จ านวน...ฉบับ (บัญชีท่ี ๑.๕) 

ล าดับ พ.ร.บ./หน่วยงาน สถานภาพล่าสุด 

๑    

๒   

 

๓    

บัญชีที่ ๓ ร่าง พ.ร.บ. ทีห่น่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติให้บรรจุเข้า สนช. และ
ร่าง พ.ร.บ. ใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง จ านวน...ฉบับ    

ล าดับ พ.ร.บ./หน่วยงาน สถานภาพล่าสุด 

ส่วนที่ ๑ ร่าง พ.ร.บ. ที่เตรียมเสนอ ครม. อนุมัติให้บรรจุเข้า สนช. จ านวน ...ฉบับ (บัญชทีี ่๑.๓.๑) 

- - - 
ส่วนที่ ๒ ร่าง พ.ร.บ. ที่ยกร่างแลว้เสร็จและเตรียมเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติหลักการ จ านวน...ฉบับ (บัญชีที่ ๑.๓.๒) 

- - - 
ส่วนที่ ๓ ร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ระหว่างการศึกษา ยกร่าง จ านวน...ฉบับ (บัญชีที่ ๑.๓.๓) 

๑   

๒   
 

 ๘.๓.๕ การน ารูปแบบบัญชีรวมตามข้อ ๓.๓.๑ มาปรับใช้เป็นบัญชีแสดงความเคลื่อนไหวในรอบ
สัปดาห์เพื่อการติดตามความเคลื่อนไหวของร่างกฎหมายได้โดยสะดวก รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ (ตั้งแต่วันที่... ถึงวันที.่..) 
บัญชี ส่วนที่ พ.ร.บ. ความเคลื่อนไหว 

๑ 

๑.๑ - - 

๑.๒ - - 

๑.๓ - - 

๑.๔ - - 

๑.๕ - - 

๒ - - 

๓ - - 
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๘.๓.๖ การก าหนดค าจ ากัดความข้ันตอนต่าง ๆ ของบัญชีรวมเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในระหว่าง 
ผู้ประสานงานว่ากระบวนการเสนอร่างพระราชบัญญัติในแต่ละล าดับนั้นจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การติดตามความคืบหน้าและการน าเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด     

 ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การประกาศใช้ 

1. หน่วยงานยกร่างกฎหมาย  
‣หน่วยงานยกร่าง (บัญชี 3.3) 
‣การพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม (บัญชี 
3.3) 
‣‣☐สกม. ☐รอง ปยธ. ☐ปยธ. ☐สร. 
☐รมต.ยธ. ลงนามวันที่...)  

   ‣หน่วยงานส่งร่างฯ ไปยังรองนายกวิษณุ 
เครืองาม (ที่ควบคุมดูแล ยธ.) (บัญชี 3.2)     

        ‣รองนายกวิษณุ เครืองาม ส่งร่างฯ กลับไป
ให้หน่วยงาน (บัญชี3.3)   
        ‣หน่วยงานส่งร่างไปยัง สลค. (บัญชี 3.2) 

5. รอ สนช. รับหลักการ 

-ร่างพระราชบัญญัติที่ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) 
(1.1.2) 
 -คณะกรรมาธิการสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(ชั่วคราว) (วิป สนช.) (บัญชี
1.3.1)  

10. นายกรัฐมนตรี
น าขึ้นทูลเกล้าฯ  
(บัญชี 1.4.1) 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ 

        ‣‣☐สลค.เสนอ ครม. ☐ครม.เห็นชอบ
หลักการวันที่.................. 

6. สนช. รับหลักการแล้ว 

‣สนช. พิจารณาวาระท่ี ๑ 
(1.3.2)   

11. 
พระมหากษัตริย์
ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย 
 

3. คณะกรรมการกฤษฎีกา 

‣‣คณะที.่...☐วาระ ๑ หลักการ/สาระส าคัญ 
☐วาระ ๒ รายมาตรา ☐วาระ ๓ ตรวจความ
สมบูรณ์ 
‣‣สคก. มีหนังสือให้ยืนยันวันที่
...................................  

7. กมธ. สนช. ก าลังพิจารณา 

 (บัญชี 1.3.3) 
12. ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษา 
(บัญชี 1.4.2)  

4. รอบรรจุเข้าระเบียบวาระ สนช.  8. กมธ. สนช. พิจารณาเสร็จ
แล้ว 

‣สนช. พิจารณาวาระท่ี ๒ และ
วาระท่ี ๓ (บัญชี 1.3.4)  

 

 9. สนช. เห็นชอบแล้ว  
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๘.๔ การก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในการประสานงานของกลุ่มงานในส านักกฎหมายเพื่อความรวดเร็ว   
ในการประสานขอข้อมูล ลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนและเพื่อช่วยลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจาก  
ความไม่ชัดเจนของภารกิจ/อ านาจหน้าที่       

Flow Chart การแบ่งงาน 
ขั้นตอน ชื่อบัญช ี กลุ่มงานที่รับผิดชอบติดตาม 

‣หน่วยงานยกรา่ง  
สิ้นสุดเมื่อเสนอเรื่องยังกระทรวงฯ  

๓.๓ ส.ปคร.*(กลุ่มสง่เสริมการปฏิรูปกฎหมายฯ) 

‣การพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม  
☐สกม./คณะกรรมการพิจารณาร่างฯ  
☐รอง ปยธ.  
☐ปยธ.  
☐สร.  
สิ้นสุดเมื่อ รมต.ยธ. ลงนาม  

๓.๓ พ.น.* (กลุ่มพัฒนากฎหมาย)  

 

‣หน่วยงานส่งร่างฯ ไปยังรองนายกวิษณุ เครืองาม  
สิ้นสุดเมื่อ รอง.นรม. ลงนาม  

๓.๒ ส.ปคร. 

‣รองนายกวิษณุ เครืองาม ส่งร่างฯ กลับไปให้หน่วยงาน  ๓.๓ ส.ปคร. 

‣หน่วยงานส่งร่างไปยัง สลค.  ๓.๒ ส.ปคร. 

‣ร่าง พรบ. ที่เตรียมเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติหลักการ  
☐สลค.เสนอ ครม.  
☐ครม.เห็นชอบหลักการวันที.่.................  

๑.๕ ส.ปคร. 

‣ร่าง พรบ. ที ่ครม. มีมติอนมุัติหลักการแล้ว และอยูร่ะหว่างการตรวจ
พิจารณาของ สคก.  
☐วาระ ๑ หลักการ/สาระส าคญั  
☐วาระ ๒ รายมาตรา  
☐วาระ ๓ ตรวจความสมบูรณ ์
- สิ้นสดุเมื่อ สคก.มีหนังสือให้ยืนยัน  

๑.๒ พ.น. 
-ให้ พ.น. เป็น back up 
โทรศัพท์ประสานหน่วยงานเฉพาะ
กรณีที่หน่วยงานไม่ได้ส่งตาราง
อัพเดทมาให้ภายใน 
วันจันทร์ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

‣ร่าง พรบ. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอ ครม. 
พิจารณาอนุมัติให้บรรจุเข้า สนช.  

๑.๑.๑ ส.ปคร.  

‣ร่าง พรบ. ที่ สลค. เสนอวิปรัฐบาล ๑.๑.๒ ส.ปคร. 

‣กมธ (ช่ัวคราว) (วิป สนช.)   ๑.๓.๑ ส.ปคร. 
สนช. พิจารณาวาระที่ ๑  ๑.๓.๒ ส.ปคร. 
กมธ. พิจารณา  ๑.๓.๓ พ.น. 

-ให้ พ.น. เป็น back up 
สนช. พิจารณาวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  ๑.๓.๔ ส.ปคร. 
ร่างพระราชบญัญัติที่อยูร่ะหว่างการทูลเกล้า  ๑.๔.๑ พ.น. 
พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว  ๑.๔.๒ พ.น. 
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๘.๕ การติดตามความคืบหน้า การรายงานข้อมูลของส่วนราชการ การติดตามผลและการเร่งรัด     

การด าเนินการ และการน าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม มีหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ดังต่อไปนี้     

 
     
 

• กลุ่ม ปคร. มหีน้าทีห่ลกัในการประสานงานและรวบรวมขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัการติดตามความ
คบืหน้าร่างกฎหมาย โดยกลุ่ม ปคร. จะเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูความคบืหน้าของร่างพระราชบญัญตัิ
และกรอกขอ้มลูลงในบญัชสีภานภาพร่างกฎหมายทัง้หมดก่อนเป็นล าดบัแรก    

• กลุ่ม พ.น. เป็นผูส้นบัสนุนขอ้มลูการตดิตามความคบืหน้าของร่างพระราชบญัญตัทิีอ่ยู่ในระหว่าง
ขัน้ตอนการด าเนินการของกลุ่ม พ.น.อาทเิช่น ร่างฯ ที ่พ.น. เป็นผูร้บัผดิชอบยกร่าง ร่างทีอ่ยู่ใน
ระหว่างการพจิารณาของกรรมาธกิารสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ  ร่างทีไ่ดร้บัการบรรจุเขา้สู่
วาระการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม (คพก.ยธ.) 
และร่างทีม่กีารประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ เป็นตน้       

การติดตาม
ความคืบหน้า 

• เมือ่กลุ่ม ปคร. ไดร้วบรวมขอ้มลูความคบืหน้าของร่างพระราชบญัญตั ิและกรอกขอ้มลูลงในบญัชี
สถานภาพร่างพระราชบญัญัติต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว กลุ่ม ปคร . จะท าการประสานไปยงัส่วน
ราชการต่าง ๆ ทีเ่ป็นเจา้ของร่างฯ ทางอเีมลเ์พือ่ใหส้่วนราชการทีเ่ป็นเจา้ของเรื่องตรวจสอบความ
ถูกต้องของขอ้มลูที่รวบรวมโดยกลุ่ม ปคร.  รวมทัง้รายงานรายละเอยีดความคบืหน้าหรอืความ
เคลือ่นไหวเพิม่เตมิ (ถา้หากม)ี  

• การประสานงานส่วนราชการเพื่อรายงานความคืบหน้าหรือความเคลื่อนไหวนี้มีก าหนดให้
ด าเนินการเป็นประจ าทุกสปัดาห์ โดยก าหนดให้รายงานในวนัจนัทร์ ก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. ทัง้นี้ 
เนื่องจากต้องมกีารรายงานข้อมูลความคืบหน้าการเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมผู้บริหาร
กระทรวงยุตธิรรมซึง่ก าหนดใหม้ขี ึน้เป็นประจ าทุกวนัพุธ    

การรายงาน
ข้อมูลของ

ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่

เป็นเจ้าของ
เรื่อง  

 
 

• ปคร.กระทรวงยุตธิรรมไดก้ าหนดใหม้กีารจดัประชุม ปคร. และผูช้่วย ปคร. ของกระทรวงยุตธิรรม
เพื่อสร้างความเขา้ใจที่ตรงกนัในการประสานงานในด้านต่าง ๆ ของ ปคร . เพื่อการตดิตามและ
เร่งร ัดการผลักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัติ รวมทัง้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา โดยก าหนดให้มกีารประชุมเป็นประจ าทุกสองสปัดาห์ใน
ระยะแรก จากนัน้ความถีใ่นการจดัประชุมจะลดลงตามแต่ความจ าเป็นและความเหมาะสม  
 

 

การติดตาม
ผล และการ

เร่งรัด
ผลักดันการ
เสนอร่าง 
พ.ร.บ.  

• วตัถุประสงคห์ลกัของการรวบรวมขอ้มลูความคบืหน้าของการเสนอร่างพระราชบญัญตั ิคอื เพื่อ
รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอร่างพระราชบญัญตัขิองกระทรวงยุตธิรรมทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และ
ทนัต่อเวลาต่อผู้บรหิารของกระทรวงยุตธิรรมเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการตดัสนิใจ ก ากบัดูแล 
และเร่งรดัการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายและวสิยัทศัน์
ของกระทรวงยุตธิรรมทีก่ าหนดไว ้ 

• การรายงานขอ้มูลทีส่ าคญัม ี๒ ส่วน ได้แก่ ๑. การรายงานขอ้มลูต่อทีป่ระชุมผู้บรหิารกระทรวง
ยุตธิรรม (โต๊ะเลก็) ซึง่เป็นการรายงานขอ้มลูตามทีป่รากฎในบญัชสีถานภาพร่างกฎหมาย (ตาม
รปูแบบขอ้ ๓.๓) โดยมกี าหนดการรายงานเป็นประจ าทุกวนัพุธ และ ๒. การรายงานขอ้มลูต่อที่
ประชุมคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุตธิรรม (คพก.ยธ.) ซึง่เป็นการรายงาน
ขอ้มูลฉบบัย่อตามรูปแบบที่ปรากฎในขอ้ ๖ โดยมกี าหนดการรายงานเมือ่มกีารจดัประชุม คพ
ก.ยธ. ทุกครัง้   

การายงาน
ข้อมูลต่อ
ผู้บริหาร 
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          ๘.๖ รูปแบบในการรายงานข้อมูลโดยย่อต่อผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วยบัญชีรวมและ 
บัญชีย่อย รวม ๒ บัญชี ดังต่อไปนี้ (ดูตัวอย่างการปรับใช้ในภาคผนวก 2)         

 

บัญชีสถานภาพร่างกฎหมายของ ยธ. สถานะ ณ วันที่ ...   จ านวน ... ฉบับ (บัญชีรวม) 

ล าดับที่ ขั้นตอน จ านวน/ฉบับ 

๑  ร่าง พรบ.ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง และการพิจารณาของ ยธ.   - 

๒ ร่าง พรบ.ที่ ยธ. เสนอไปยัง สลค. เพ่ือขออนุมัติหลักการ  - 

๓  ร่าง พรบ. ที่ ครม. มีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจ
พิจารณาของ สคก. 

- 

๔ ร่าง พรบ. อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอ  สนช.  - 

๕ ร่าง พรบ. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. - 

๖ ร่าง พรบ. ที่ สนช. เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกม.แล้วและอยู่ระหว่างการ
ทูลเกล้า ฯ 

- 

๗  พรบ. ที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว  - 

๘  พรบ. ที่อยู่ระหว่างทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสม - 

รวมทั้งสิ้น -- 
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บัญชีสถานภาพร่างกฎหมายของ ยธ. สถานะ ณ วันที่ ...   จ านวน ... ฉบับ (บัญชีย่อย) 

ล าดับที ่๑ ร่าง พรบ. ที่อยู่ระหว่างการยกร่าง และการพิจารณาของ ยธ. ...ฉบับ หมายเหตุ 
๑   

๒   

ล าดับที ่๒ ร่าง พรบ.ที่ ยธ. เสนอไปยัง สลค. เพื่อขออนุมัติหลักการ ...ฉบับ หมายเหตุ 

๑   

๒   

ล าดับที ่๓  ร่าง พรบ. ที่ ครม. มีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจ
พิจารณาของ สคก. ... ฉบับ 

หมายเหตุ 

๑   

๒   

ล าดับที ่๔ ร่าง พ.ร.บ.อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอ สนช. พิจารณา ... ฉบับ หมายเหตุ 

๑   

๒   

ล าดับที่ ๕ ร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ  สนช. ... ฉบับ หมายเหตุ 

๑   

๒   

ล าดับที ่๖ ร่าง พรบ. ที่ สนช. เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกม.แล้วและอยู่ระหว่าง
การทูลเกล้า  ...ฉบับ 

หมายเหตุ 

๑   

๒   

ล าดับที ่๗ พรบ. ที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ... ฉบับ  หมายเหตุ 

๑   

๒    

ล าดับที ่๘ พรบ. ที่อยู่ระหว่างทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสม หมายเหตุ 

๑   

๒    
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๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๔.๑ มีคู่มือมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
 ๔.๒ เจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ปคร. กระทรวงยุติธรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และ
กระบวนการในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม และ
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ ปคร. กระทรวงยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด      
 ๔.๓ การประสานงานและติดตามความคืบหน้าการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมมีแบบแผนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม  
 ๔.๔ ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมได้ในทุกข้ันตอน 
และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การก ากับดูแล และการเร่งรัดการด าเนินการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา        
 ๔.๕ กลุ่มงาน ส.ปคร. มีคู่มืออ้างอิงในการท างานที่มีคุณภาพเพ่ือช่วยลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน ลดโอกาส
ในการเกิดข้อผิดพลาด ช่วยให้การเรียนรู้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วในกรณีที่มีการโยกย้ายต าแหน่งงาน 
รวมทั้งลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนจากการแบ่งภารกิจหน้าที่ที่ไม่ชัดเจน     

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
การปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (กลุ่มส่งเสริมการปฏิรูป

กฎหมายและประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเกิดข้อผิดพลาด
หรือข้อขัดข้องในการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่าง ๆ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย      

 
 

 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการปฏิรูปกฎหมาย 
และประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ส.ปคร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ภาคผนวก 



 แบบบันทึกข้อมูลแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงาน (ระยะท่ี 1) 
หน่วยงาน กระทรวงยุติธรรม   

 
 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติคุม
ประพฤติ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... 

- การปฏิบัติภารกิจของกรมคุม
ประพฤติ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- ปรับปรุงกฎหมายให้มีความ
ทันสมัย ครอบคลุมภาระงานที่
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และ
รองรับภารกิจใหญ่ของกรมคุม
ประพฤติ 

- สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลข้อ 3 การ
ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

- อยู่ในระหว่าง
การพิจารณา
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา  

- 

2. ร่างพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (เพ่ิมอ านาจ
คณะอนุกรรมการใน
การอนุมัติค่าตอบแทน) 
 

ด้วยพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญาพ.ศ.๒๕๔๔ ได้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบ
ปัญหาและอุปสรรค หลาย
ประการ จึงเห็นควรแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฯเพ่ือให้
ประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหาย
และจ าเลยในคดีอาญาเข้าถึง
สิทธิตามพระราชบัญญัติได้ง่าย 

     สาระส าคัญการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๔  
     (๑) แก้ไขเพ่ิมเติม
องค์ประกอบคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา 
     (๒) ให้พนักงานสอบสวนแจ้ง
สิทธิ ตามพระราชบัญญัติฯให้แก่

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ        
ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ เมื่อ
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘ และวันที่๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘  
      โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ เป็นการด าเนินการโดย
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาเข้าถึงสิทธิ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 
ทัว่ถึง และเป็นธรรม และสนับสนุนให้การ
ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อม
ล้ า  

สลค.ด าเนินการ
เสนอ สนช. 
โดยรวมร่าง
ล าดับที่ 2 และ 
3 เข้าเป็นร่าง
เดียวกัน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็น
ธรรมและสนับสนุนให้การ
ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผู้เสียหายทราบและให้เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์แจ้งสิทธิแก่จ าเลย 
     (๓) คณะกรรมการอาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในการ
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ค่า
ทดแทน หรือค่าใช้จ่าย  
     (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมสถานที่ยื่น
ค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน 
หรือค่าใช้จ่าย เพ่ือก าหนดให้
คณะอนุกรรมการหรือหน่วยงาน
อ่ืนที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็น
สถานที่ยื่นค าขอ  
     (๕) แก้ไขเพ่ิมเติมการใช้สิทธิ
อุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการ 
     (๖)แก้ไขเพ่ิมเติมรายการท้าย
พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมถึงแก้ไข
กฎหมายล าดับรอง 

     และเป็นไปตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ได้
แต่งตั้ง สภานิติบัญญัติ วันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๑.๕ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

 

3. ร่างพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา            
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(เก่ียวกับการแจ้งสิทธิ
ผู้เสียหายในคดีอาญา) 
 

  -  อยู่ระหว่างกรม
คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ 
แจ้งยืนยันร่าง
ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

4. 
 
 
 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติการ
จดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. 
.... 

เพ่ือคุ้มครองสิทธิในการก่อตั้ง
ครอบครัวของบุคคล 
ที่มีความหลากหลายทางเพศให้
ได้รับการรับรองตามกฎหมาย
เช่นเดียวกับคู่สมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บุคคลซึ่งรักเพศ
เดียวกันจ านวนร้อยละ ๑.๒ 
ของประชากรทั้งหมด มากกว่า 
๖ แสนคนมีหลักประกันในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพใน
การก่อตั้งสถาบันครอบครัว 
(งานศึกษาของพิมลวรณ อิส
รภักดี สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕๕๗) 

-  นิยามของค าว่าคู่ชีวิต หมายถึง 
บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศ
เดียวกันที่จดทะเบียนกันตาม
พระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คู่ชีวิต 

-  การจดทะเบียนจะท าได้ต่อเมื่อ
บุคคลมีอายุยี่สิบปี  บริบูรณ์ขึ้น
ไป และมีสัญชาติไทย หรือฝุาย
ใดฝุายหนึ่งมีสัญชาติไทย  

-  ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิตให้
น าความสัมพันธ์ ระหว่าง สามี
แ ล ะ ภ ริ ย า ต า ม ป ร ะ ม ว ล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้
บังคับโดยอนุโลม และ ให้ถือว่า
คู่ชีวิตมีฐานะเสมือนคู่สมรสที่
ชอบด้วยกฎหมาย 

- ในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่อง
ทรัพย์สิน ให้น าบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

- ในเรื่องมรดก ให้น าบทบัญญัติ

- สอดคล้องกับค าแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีซึ่งแถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ 
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ...
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก 

- กลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทาง
เพศเป็นกลุ่มเปูาหมายที่จะต้องคุ้มครองตาม
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่มี
การรับรองสภาพการใช้ชีวิตคู่และจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตคู่ อาทิ ไม่
มีระบบจัดการทรัพย์สินร่วมกัน การจัดการ
มรดกในฐานะคู่ชีวิต สภาพปัญหา รวมถึงขาด
การยอมรับเรื่องการรับบุตรบุญธรรมในชีวิตคู่
ของคนรักเพศเดียวกัน โดยมีตัวชี้วัดร่าง
กฎหมายเพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ/
อัตลักษณ์ทางเพศ ทั้งนี้หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลักคือกระทรวงยุติธรรม 

อยู่ระหว่าง
พิจารณาศึกษา
ยกร่าง 

กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย์ บรรพ ๖ มรดก มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  

** ไม่ได้รองรับสิทธิการรับบุตร       
บุญธรรมของคู่ชีวิต** 
 

หน่วยงานร่วมคือกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

5. ร่างพระราชบัญญัติ 
ปูองกันและ
ปราบปรามการทรมาน
และ 
การบังคับบุคคลให้สูญ
หาย พ.ศ. .... 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลให้
สูญหายอันเป็นกฎหมายที่
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน               
ตามพันธกรณี 
ที่ก าหนดไว้ใน             
อนุสัญญาต่อต้าน   การทรมาน
และ         การปฏิบัติ หรือ        
การลงโทษอ่ืน           ที่
โหดร้าย            ไร้
มนษุยธรรม หรือท่ีย่ ายีศักดิ์ศรี             
ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

ร่างพ.ร.บ.ฯ ประกอบด้วย ๔ 
หมวด ๔๓ มาตรา ซึ่งมี
สาระส าคัญดังนี้ 
๑. อารัมภบท (มาตรา ๑ – ๔) : 
กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการตรา
พระราชบัญญัตินี้ ค านิยามที่
ส าคัญซึ่งปรากฏในร่าง
พระราชบัญญัติฯ และให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติ  
๒. หมวด  ๑ การปราบปราม       
การทรมานและการบังคับบุคคล
ให้สูญหาย (มาตรา ๕ – ๑๖): 
ก าหนดบทลงโทษฐานความผิด

๑. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสภานิติ
บัญญัติ แห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ ข้อ ๑๑.๑ ซึ่งก าหนดว่าในระยะเฉพาะ
หน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของ
ประเทศ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็น
ธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่าง
ประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อ
ศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะ
ใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น
เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 
๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ เห็นชอบแผนการเสนอร่างกฎหมายใน

กรมคุ้มครอง
สิทฺธิและเสรภีาพ
ได้ด าเนินการ
ประมวลข้อมูล
เพ่ือจัดท า  
(1) เอกสารสรุป
สาระส าคัญของ
เรื่องที่เสนอให่
คณะรัฐมนตรี
พิจารณาทั้งเรื่อง
ของการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคล

 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

และอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุก
คนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ ซึ่งประเทศไทยได้ลงนาม
รับรองอนุสัญญาดังกล่าวตั้งแต่
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. การเมืองภายในประเทศ : 
เป็นการยืนยันนโยบายของ
รัฐบาลในเรื่องของการเคารพและ
ส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน  
๒. การเมืองระหว่างประเทศ : 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับประเทศไทยในสังคมโลก
โดยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย
มีเจตนารมณ์และความตั้งใจ
จริงที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน
เทียบเท่ากับระดับสากล อันจะ
ช่วยท าให้ประเทศไทยได้รับการ
ยอมรับและความเชื่อถือจาก
ประชาคมระหว่างประเทศ 

กระท าทรมาน และการบังคับ
บุคคลให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่
ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่
กระท าความผิดโดยการ ยุยง 
ยินยอม หรือได้รับค าสั่งจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และได้ก าหนด
ฐานความผิด รวมทั้งได้ก าหนดให้
การห้ามน าค าให้การที่ได้มาจาก
การทรมานหรือการบังคับบุคคล
ให้สูญหายมาใช้เป็นหลักฐาน
ด าเนินคดี  
๓. หมวด ๒ การปูองกันการ
ทรมานและการบังคับบุคคลให้
สูญหาย (มาตรา ๑๗ – ๒๔): 
ก าหนดมาตรการเพ่ือปูองกันการ
ทรมานและการบังคับบุคคลให้
สูญหาย รวมทั้งประกันสิทธิของ
ผู้เสียหาย ญาติของผู้เสียหาย 
และผู้มีส่วนได้เสีย ก าหนดให้ศาล
มีค าสั่งระงับการกระท า หรือยุติ

ระยะ ๑ ปี ของส่วนราชการ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – 
ตุลาคม ๒๕๕๘) ซึ่งร่างพระราชบัญญัติปูองกัน
และปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคล
ให้สูญหาย พ.ศ. ... ถูกก าหนดให้เสนอแก่
คณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘   
๓. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๗ เห็นชอบการจัดล าดับความส าคัญของ
ร่างกฎหมายใหม่ที่มีความส าคัญเร่งด่วน 
จ านวน ๓๗ ฉบับ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานของการตรากฎหมายในกระบวนการ
นิติบัญญัติ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้
สูญหาย พ.ศ. ... อยู่ในล าดับที่ ๑๘  

 

ทุกคนจากการ
ถูกบังคับให้สูญ
หาย และร่าง
พ.ร.บ. ปูองกัน
และปราบปราม
การทรมานและ
การบังคับให้
บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... 
(2)รายงานผล
การศึกษาความ
พร้อมของ
ประเทศไทยใน
การเข้าร่วมเป็น
ภาคีอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการ
ถูกบังคับให้สูญ
หาย 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

๓. สังคม : ส่งเสริมให้สังคมไทย
มีความปลอดภัยมากขึ้น และ
สร้างความม่ันใจให้กับ
ประชาชนว่าการลิดรอน
เสรีภาพทั้งปวงจากรัฐ หรือ 
เจ้าหน้าที่รัฐ จะกระท ามิได้  
๔. เศรษฐกิจ : เพ่ิมแรงจูงใจให้
นักธุรกิจเข้ามาลงทุนในประเทศ
ไทยเพ่ิมข้ึนเพราะมีความม่ันใจ
ในเรื่องความปลอดภัยและการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทย 
และเพ่ิมปริมาณนักท่องเที่ยว
เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะมี
ความมั่นใจว่าประเทศไทยได้
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
สากล และมีกฎหมายก าหนดให้
การกระท าทรมาน และการ
บังคับบุคคลให้สูญหายเป็น
ความผิดชัดเจน   
๕.กระบวนการยุติธรรม :  
เป็นหลักประกันความยุติธรรม 

การทรมาน หรือการบังคับบุคคล
ให้สูญหาย และเยียวยาความ
เสียหายเบื้องต้น รวมถึงก าหนด
หลักการห้ามผลักดันกลับ  
๔. หมวด ๓ คณะกรรมการ 
(มาตรา ๒๕ – ๓๕) : จัดตั้ง
คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลให้สูญหาย ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม และประชาชน 
รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธาน ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเป็นรองประธาน อธิบดี
กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการท าหน้าที่ใน
การก าหนดนโยบาย แผนงาน
และมาตรการต่างๆ ร่วมมือ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือ

(3) ร่างพ.ร.บ. 
เรียบร้อยแลว้ 
- ปัจจุบันอยู่
ระหว่างเสนอ
เรื่องการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการ
หายสาบสูญ โดย
ถูกบังคับไปกับ
ร่าง พ.ร.บ. อีก
ครั้งเพ่ือจะได้
พิจารณาไป
พร้อมกัน คาดว่า
จะเสนอไปยัง
ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ภายใน
สิ้นเดือนมีนาคม 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

และการด าเนินคดีในฐาน
ความผิด “การทรมานฯ” และ  
“การบังคับบุคคลให้สูญหาย” 
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
ตามกฎหมาย และสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล เป็น
หลักประกันว่าจะไม่มีการงด
เว้นการลงโทษแก่บุคคลใดๆ 
และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความ เชื่อมั่นและทัศนคติท่ีดี
ต่อกระบวนการยุติธรรม 
 
 

หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง สืบสวนสอบสวนข้อ
ร้องเรียนหรือคดี ฯลฯ  
๕. หมวด ๔ (มาตรา ๓๖ – ๔๓) 
การด าเนินคดีทรมานและคดี
บังคับบุคคลให้     สูญหาย : 
ก าหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ท า
หน้าที่เป็นส านักงานธุรการของ                    
คณะกรรมการฯ ก าหนดวิธีการ
และข้ันตอนการด าเนินคดีทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย
เป็นการเฉพาะ 
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ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

6. ร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม         (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมให้ พ.ร.บ.ว่า
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
ครอบคลุมทุกสัญญาที่เกิดข้ึน
และเพ่ือให้มีอ านาจในการ
พิจารณาจัดการกับปัญหาที่
เกิดข้ึน    การระงับข้อพิพาท
และการฟูองคดีสาธารณะ
เกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
 

เพ่ิมเติมอ านาจของกฎหมายให้
ครอบคลุมทั้งข้อสัญญาต่างๆ ที่
ปัจจุบันยังไม่อยู่ในข้อบังคับตาม
ค าจ ากัดความ ช่วยให้ระบบ
เศรษฐกิจมีความน่าเชื่อถือและ
สร้างระบบการจัดการข้อพิพาท
เพ่ือคู่กรณีมีทางประกอบธุรกิจ
ตามข้อสัญญาอย่างเป็นธรรม 

ลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม อยู่ระหว่าง
จัดท าประชา
พิจารณ์ และท า
ความเห็นแจ้ง
คณะรัฐมนตรี 

ไตรมาสที่ ๓ 
ของ 
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

7. ร่างแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ร.บ.คุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

๑. กระบวนงานคุ้มครองได้รับ
การปรับปรุง พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒. แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
ภารกิจงานคุ้มครองพยานใน
ประเด็นที่เป็นปัญหาให้สามารถ
ปฏิบัติได้ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย 
๓. พยานได้รับการช่วยเหลือใน
การคุ้มครองความปลอดภัย 
การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจงานคุ้มครอง
พยานได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิม
มากขึ้น 
 
 

เพ่ือให้กระบวนงานคุ้มครอง
พยานมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน สมตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และพนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยมี
ประเด็นแก้ไขดังนี้  
๑.แก้ไขเพ่ิมค านิยามของพยานใน
คดีจากผู้ช านาญการพิเศษ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ 
๒.แก้ไขเพ่ิมเติม มูลฐานความผิด
ตามมาตรการพิเศษ (เพ่ิมเติม
ความผิดฐานก่อการร้าย, 
ความผิดตามกฎหมายปูองและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์) 
๓.แก้ไขเพ่ิมเติมคณะกรรมการ
พิจารณาค าร้องขอคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญาตามมาตรการพิเศษ
(ของเดิมไม่มี) 
๔.แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ

ลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม อยู่ระหว่าง
เตรียมเสนอ
หน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือให้
ความเห็น 

- สิ้นปีงบ 
ประมาณ 
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ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

คณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอ
คุ้มครองพยานในคดีอาญาตาม
มาตรการพิเศษให้มีหน้าที่เสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมประกอบการใช้
ดุลยพินิจในการสั่งใช้มาตรการ
พิเศษ 
๕.แก้ไขเพ่ิมเติมการจ่าย
ค่าอาหารเครื่องดื่มแก่พยานที่อยู่
ในมาตรการพิเศษ 
๖.แก้ไขเพ่ิมเติมการเปลี่ยนชื่อตัว 
ชื่อสกุล ตามมาตรการพิเศษให้
สามารถท าได้โดยไม่เป็นความผิด
ตาม พ.ร.บ.ชื่อตัว ชื่อสกุล 
๗.แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานคุ้มครองพยาน 
    - ให้สามารถขอให้หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานคุ้มครองพยานได้และ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า
พนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจ



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ตาม ป.วิ อาญาฯ 
      - ให้การปฏิบัติภารกิจของ
คุ้มครองพยานได้รับยกเว้นไม่อยู่
ใน บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธ
ปืนฯ 
      - ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคุ้มครองพยานเป็น
ต าแหน่งที่มีเหตุให้ได้รับเงินเพ่ิม
พิเศษ 
๘. แก้ไขเพ่ิมเติมให้พยานที่มา
ศาลเพ่ือเบิกความ แต่ไม่ได้ขึ้น
เบิกความโดยเหตุมิได้เกิดจากตัว
พยานให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
จากเดิมท่ีพยานมาแต่ไม่เบิก
ความจะไม่ได้ค่าตอบแทน 
๙.แก้ไขเพ่ิมเติมบุคคลที่ให้      
ข้อมูลเท็จในการร้องขอ      
คุ้มครองความปลอดภัย             
ตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานฯ             
จะมีความผิดและได้รับโทษ 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

8. ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในชุมชน 
พ.ศ. .... 

ให้อ านาจรับรองผลการไกล่
เกลี่ยให้มีสภาพบังคับใช้โดย
ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยต้องผ่าน
การอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ไกล่เกลี่ย สามารถไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางแพ่ง ความรับผิดทาง
อาญาที่ยอมความกันได้ และ
ความผิดลหุโทษได้ ซึ่งสามารถ
ลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาลได้เป็น
จ านวนมาก 

๑.ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยมีกฎหมาย
รับรองและผลการไกล่เกลี่ย
สามารถบังคับใช้ได้ 
๒.ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยต้องผ่าน
การอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ไกล่
เกลี่ย 
๓.ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางแพ่ง ความผิดอันยอมความ
ได้ ความผิดลหุโทษ เป็นต้น 

 อยู่ระหว่าง
ทบทวนความ
จ าเป็นและ
ความเหมาะสม 

 

9. ร่างพระราชบัญญัตกิาร
บริหารการแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่
กระท าผิด พ.ศ. .... 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
การแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดโดยมี
คณะกรรมการ นโยบายการ
บริหารการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระท าผิด

   (๑) ก าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายการ
บริหารการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชน ที่กระท าผิดโดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานกรรมการ และ

 อยู่ระหว่าง 
สลค.เสนอ เรื่อง

ต่อ ครม. 

ไตรมาส 2 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ประกอบด้วยผู้แทนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
และเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนในอ านาจของกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กระทรวงยุติธรรม 

ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรอง
ประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการโดย
ต าแหน่งจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและกรรมการ
ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็น
ที่ประจักษ์ด้านจิตวิทยา ด้าน
สังคมสงเคราะห์ ด้านการ
สาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้าน
สิทธิเด็ก และด้านการคุ้มครอง
เด็ก โดยให้อธิบดีกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็น
กรรมการและเลขานุการ  
   (๒) ก าหนดให้คณะกรรมการมี
อ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
ทิศทางในการบริหารการแก้ไข
บ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่
กระท าผิดเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

และเยาวชน ให้ค าแนะน าหรือ
ค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออก
กฎ ระเบียบและประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ พิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
การแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดตามท่ีก าหนด
หรือเสนอแนะแนวทางกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน หรือการ
ด าเนินการตามแผนการ
บริหารงานการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดให้
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งแนวทางในการ
ดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
เพ่ือมิให้กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก
และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤตินิสัย



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม การติดตาม
ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กหรือ
เยาวชนภายหลังปล่อยและการ
ปูองกันการกระท าผิดของเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 
อันเนื่องจากการใช้
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
   (๓) ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้า
พนักงานพินิจและอ านาจหน้าที่
โดยก าหนดบทบาทรับผิดชอบแก้
บ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน และ
ก าหนดมาตรการต่างๆ 
   (๔) ก าหนดมาตรฐานสถาน
พินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนมีการจ าแนกเด็กหรือ
เยาวชน การควบคุมดู และการ
แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน
ไว้ตามมาตรฐานสากล 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

   (๕) ก าหนดให้มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยและการ
ติ ด ต า ม ภ า ย ห ลั ง ปล่ อ ย จ า ก
สถานที่ควบคุม 
   (๖) ก าหนดมบีทก าหนดโทษ 

10. ร่างพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครวั
และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครวั 

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว่าด้วยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวบาง
มาตราที่เป็นปัญหาต่อการ
ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

๑.ก าหนดอายุขั้นต่ าเด็กของค า
นิยาม”เด็ก” 
๒.ปรับปรุงขั้นตอนการจับให้
สามารถปฏิบัติได้อย่างราบรื่น 
๓.ปรับปรุงหมวด ๗ มาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
เด็ก 
๔.แก้ไขปัญหาเรื่องการนับ
ระยะเวลาการฟูอง กรณีที่การ
ฟ้ืนฟูไม่ผ่านตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๔๕ 
๕.แก้ไขปัญหาในเรื่องที่ปรึกษา
กฎหมาย 
๖.ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๖๘ 

 สคก. พิจารณา
ตรวจร่างเสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่างท า

บันทึก ส่ง สลค. 

 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ถึงมาตรา ๗๒ เพ่ือวางรูปแบบให้
ถูกต้อง และให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น 
๗.แก้ไขบทบัญญัติบางมาตราใน
เรื่องการรายงานต่อศาลของ
สถานพินิจฯและศูนย์ฝึกฯ 

11 ร่างพระราชบัญญัติการ
ให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 

เพ่ือให้มีฐานข้อมูลสาร
พันธุกรรมแห่งชาติที่เป็น
เอกภาพ 

เพ่ือรองรับการจัดท าฐานข้อมูลดี
เอ็นเอให้รวมอยู่ในที่เดียวกัน 
เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลดีเอ็นเอของประเทศไทยมี
ความเป็นเอกภาพ ตลอดจน
ก าหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ใน
การเข้าถึงข้อมูลและเปิดเผย
ข้อมูลดีเอ็นเอของผู้กระท า
ความผิดให้ชัดเจน โดยให้
สามารถกระท าได้เฉพาะเพ่ือ
ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ส าหรับการปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
เท่านั้นและจะต้องมีการก าหนด
ระยะเวลาในการเก็บรักษา และ

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 3 การลด         
ความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาส 

  



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ท าลายข้อมูลดีเอ็นเอของผู้กระท า
ความผิด              โดยค านึงถึง
ปัจจัยต่างๆ เช่น อายุผู้กระท า
ความผิด ลักษณะความร้ายแรง
ของการกระท าความผิด 
พฤติกรรมการกระท าความผิดซ้ า
ของผู้กระท าความผิด เป็นต้น 
รวมทั้งลงโทษเจ้าพนักงานที่
เปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีอ านาจ 

12 ร่างพระราชบัญญัติ
ข้อมูลสารพันธุกรรม
แห่งชาติ พ.ศ. ..... 
 

-เพ่ือสามารถระบุตัวบุคคล
ผู้กระท าความผิดทางอาญา   -
เพ่ือประโยชน์ความมั่นคงของ
ประเทศ   -เพ่ือประโยชน์
เกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม การ
สืบสวนสอบสวนการกระท า
ความผิด      -เพ่ือประโยชน์ใน
การฟูองร้องด าเนินคดี            
-เพ่ือประโยชน์ในการระบุตัว
บุคคลผู้เสียชีวิตหรือผู้เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล DNA ดังกล่าว        -

     เพ่ือรองรับการจัดท าฐาน 
ข้อมูลดีเอ็นเอให้รวมอยู่ที่เดียวกัน 
เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลดีเอ็นเอของประเทศไทยมี
ความเป็นเอกภาพ ตลอดจน
ก าหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ใน
การเข้าถึงข้อมูลและเปิดเผย
ข้อมูลดีเอ็นเอของผู้กระท า
ความผิดให้ชัดเจน โดยให้
สามารถกระท าได้เฉพาะเพ่ือ
ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ส าหรับการปูองกัน

ฐานข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติ สามารถรองรับ 
การปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ต่างๆโดยสามารถน าไปพิสูจน์บุคคลสูญหาย
จาก  DNA ใช้พิสูจน์หลักฐานใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ DNA จะพิสูจน์ความเป็นธรรม
ในคดีอาญาให้กับผู้กระท าความผิด เพื่อเกิด
ความเชื่อมั่น เป็นธรรมแก่ประชาชน และเกิด
ประสิทธิภาพ      
 
 
 

อยู่ระหว่างจัด
รับฟังความ
คิดเห็น 

 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวม
พยานหลักฐาน       -เพ่ือ
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจ าเลยที่
ถูกลงโทษผิดไป           (การ
ต่อสู้คดีของจ าเลย)                   
-เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคล
หนึ่ง                -พิสูจน์
เอกลักษณ์ของบุคคล                  
-เพ่ือรวบรวมข้อมูล DNA ของ
ผู้กระท าผิดโดยมีวัตถุประสงค์
ในการควบคุมอาชญากรรมและ
หาความเชื่อมโยงของ
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นแล้วใน
อดีตและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยผู้กระท าความผิดคน
เดียวกัน 

และปราบปรามอาชญากรรมและ
มรการก าหนดระยะเวลาในการ
เก็บรักษา รวมถึงการท าลาย
ข้อมูลดีเอ็นเอของผู้กระท า
ความผิดโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ 
เช่น อายุของผู้กระท าความผิด 
ลักษณะความร้ายแรงของการ
กระท าความผิด พฤติกรรมการ
กระท าความผิดซ้ าของผู้กระท า
ความผิด เป็นต้น รวมทั้งการ
ลงโทษเจ้าพนักงานที่เปิดเผย
ข้อมูลโดยไม่มีอ านาจ 
 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

๑3. ร่าง พ.ร.บ. มาตรการ
ของฝุายบริหารในการ
ปูองกันและ
ปราบปราม          
การทุจริตในภาครัฐ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 

ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็น             
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
ว่าด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ท. ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการได้มา 
องค์ประกอบ คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการ  

(๓) ก าหนดให้เลขาธิการ 
ป.ป.ท. มีอ านาจไต่สวนข้อเท็จจริง
เป็นเบื้องต้นแทนคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. และสามารถเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหา 

(๔) ปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการรับเรื่องไว้พิจารณา
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เหตุ
ต้องห้ามในการไต่สวนข้อเท็จจริง
การด าเนินการสั่งฟูองของอัยการ 
และการด าเนินคดีอาญาในศาล
ทหาร  

(๕) ก าหนดให้พนักงาน 

นโยบายของรัฐบาล ตามค าแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี  

ข้อ ๑๐ การส่งเสริม การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

ข้อ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

 อยู่ระหว่างการ
ทูลเกล้า 

- 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ป.ป.ท. มีอ านาจในการปล่อย
ชั่วคราว  

(๖) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแทน
และการมอบหมายให้พนักงาน 
ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 
ด าเนินการ  

(๗) ก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เป็นส่วนราชการระดับกรมที่ไม่
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง 

 (๘) ปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
การได้รับเงินเพ่ิมของพนักงาน 
ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.        
และข้าราชการของส านักงาน     



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

และคุณสมบัติของพนักงาน 
ป.ป.ท.  

(๙) ก าหนดให้มีมาตรการ
ปูองกันการทุจริตในภาครัฐ  

(๑๐) ก าหนดมิให้น า
ระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือ
จ าเลยหลบหนีมารวมเป็นส่วน
หนึ่งของอายุความและระยะเวลา
การด าเนินการลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  

14. ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม          
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการการ
ทุจริตในภาครัฐเป็น 
ส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ
ทบวง      ที่อยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี 

ก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการการทุจริตใน
ภาครัฐเป็นส่วนราชการไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง ที่อยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ร่าง พ.ร.บ. มาตรการของ               
ฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อยู่ระหว่าง
ทูลเกล้า 

- 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

15. ร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ลักษณะ ๒ การบังคับ
คดีตามค าพิพากษา
หรือค าสั่ง) 

สร้างความเป็นธรรมใน
กระบวนการ บังคับคดี 

ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการ
บังคับคดีใหม่ทั้งหมดโดยจะท า
การพิจารณาเป็นรายมาตราเพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละ
ขั้นตอน ปกปูองและคุ้มครองสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
แต่ละฝุายให้ได้รับความเป็นธรรม
ยิ่งขึ้นช่วยให้กระบวนการบังคับ
คดีขับเคลื่อนไปอย่างมี
ประสิทธิภาพลดระยะเวลาการ
บังคับคดีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล                   

                                                                                                                                      

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สคก.พิจารณา
ตรวจร่างเสร็จ
แล้ว และ ยธ. 
แจ้งยืนยันร่าง
ไป สลค.แล้ว 

- 

16. ร่างพระราชบัญญัติ 
ล้มละลาย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การฟ้ืนฟูกิจการ) 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่เป็น
รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ซึ่ง มีอยู่เป็น
จ านวนมากถึง 
ร้อยละ 97  ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กิจการได้ ซึ่งกฎหมายฟ้ืนฟูที่ใช้

1. เพิ่มหมวดใหม่เก่ียวกับการ
ฟ้ืนฟูกิจการ ผู้ประกอบกิจการที่
เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(SMEs)  
2. ก าหนดกระบวนการ 
เข้าสู่การฟ้ืนฟูกิจการของ 
ผู้ประกอบกิจการที่เป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ 
สนช. 

- 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อจ ากัด
รวมถึงก าหนดกระบวนการให้
เกิดประสิทธิภาพต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใน
ภาพรวม ส่งผลดีต่อความมั่นคง
ของผู้ประกอบกิจการรายย่อย 

ค านิยาม หลักเกณฑ์ วิธีการ 
กระบวนการพิจารณา  
และบทก าหนดโทษ 
 

17. ร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. 
ล้มละลาย  
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....    

เป็นการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการประเมินการ
จัดอันดับความยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านการ
บังคับให้เป็นไป          ตาม
ข้อตกลง และด้านการแก้ปัญหา
การล้มละลาย 

ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการ
บังคับคดีล้มละลายทั้งหมดโดยจะ
ท าการพิจารณาเป็นรายมาตรา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในแต่  
ละข้ันตอนเป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศยกระดับการ
บังคับคดีล้มละลายให้ได้ตาม
มาตรฐานสากลอันจะเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาและ        
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ                                                                                                                                                       

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกาศใช้เป็น
กฎหมายแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

18. ร่างพระราชบัญญัติการ
บังคับคดี         พ.ศ. 

ยกระดับและมาตรฐานวิชาชพี        
ในการด าเนินงานของเจ้า

เสนอร่างพระราชบัญญัติการ
บังคับคดี เพ่ือยกระดับและ

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อยู่ระหว่างศึ
กายกร่าง 

ไตรมาสที่ 1 - 
4 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

.... พนักงานบังคับคดีและเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และ
เสริมสร้างความไว้วางใจและ
ความเชื่อมั่น (trust) ในการ
ท างาน 

มาตรฐานวิชาชีพ ในการ
ด าเนินงานของ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และ
เสริมสร้างความไว้วางใจและ
ความเชื่อมั่น (trust) ในการ
ท างาน 

 ของ
ปีงบประมาณ 
2559 

19. ร่างพระราช-บัญญัติ
ราชทัณฑ์ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... 

- เพ่ือปรับปรุงแก้ไขเรือนจ าให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤติ
นิสัยให้กับผู้ต้องขังในแต่ละ
ประเภท 

- แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
ทั้งฉบับ 

- เพ่ือการสร้างระบบการพัฒนาพฤตินิสัยอย่าง
เป็นระบบ ตรงตามมาตรฐานสากล 
- เพ่ือรองรับหลักสิทธิมนุษยชนที่ผู้ต้องขังพึงมี
ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ (UN)  
- เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีใน
เรื่องการคืนคนดีสู่สังคม ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘  

- อยู่ในระหว่าง
การพิจารณา
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา  

เดือนมกราคม 
ถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙ 

20. ร่างประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด 

มีกฎหมายยาเสพติด ที่มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็น
เอกภาพ และ ประสานการ
ปฏิบัติจากทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งดึงภาคประชา
สังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

๑. การก าหนดนิยามและ
ประเภทของยาเสพติด ให้มีความ
เหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   

๒. การจัดตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายยาเสพติดแห่งชาติ เพ่ือ
ท าหน้าที่จัดท านโยบายและแผน

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทัน 
สมัยและเป็นธรรม 

อยู่ในระหว่าง
การพิจารณา
ด าเนินการของ 
สลค. ถาม
ความเห็น
หน่วยงานที่

เดือน ก.พ. 
๒๕๕๙ 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

ระดับชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ง
ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน 
มาตรการ และกลไกในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รวมทั้ง
ก าหนดให้มีคณะกรรมการด้านยา
เสพติด ชุดต่าง ๆ โดยนโยบาย
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ต้อง
ประสานสอดคล้องกับแผน
ระดับชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ที่
คณะกรรมการนโยบายยาเสพติด
แห่งชาติก าหนด  

๓. การก าหนดให้รัฐมนตรีมี
อ านาจในการก าหนดพ้ืนที่ เพ่ือ
ท าการศึกษาทดลองโครงการน า
ร่องด้านยาเสพติด เพื่อใช้
ประโยชน์ในการศึกษา วิจัย                            

๔. การจัดตั้งกองทุนปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

เกี่ยวข้อง  



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

การปูองกันปราบปราม และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รวมทั้งการ
บ าบัดรักษา ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติดและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ติดยาเสพติด
และผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูและผู้
ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูให้สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้                   

๕. กฎหมายฉบับนี้จะ
แบ่งแยกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดออกเป็น ๓ กลุ่ม                   
เพ่ือจัดการกับปัญหา ดังนี้ 

กลุ่มท่ี ๑. เหยื่อ ได้แก่ผู้เสพ
ทั่วไปที่อาจถูกชักจูง ล่อลวงให้เข้า
มายุ่งเก่ียวกับยาเสพติดโดย
มาตรการที่จะใช้ด าเนินการกับคน
กลุ่มนี้จะเน้นที่มาตรการ
บ าบัดรักษา และมาตรการอ่ืน
แทนการลงโทษจ าคุกโดยมีการดึง



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ภาคประชาสังคมให้เข้ามาร่วม
ดูแลช่วยเหลือบุคคลกลุ่มนี้ให้มาก
ขึ้นด้วย 

กลุ่มท่ี ๒ แรงงาน หรือผู้รับ
จ้างขนยาเสพติด และนักค้าราย
ย่อย ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้บางส่วนก็
เป็นผู้เสพด้วย จึงยังคงมีความ
จ าเป็นต้องใช้มาตรการ
บ าบัดรักษา แต่เนื่องจากบุคคล
กลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดในฐานะที่เป็นผู้จ าหน่าย  ผู้
ล าเลียงยาเสพติด จึงจ าเป็นต้องมี
การใช้มาตรการทางอาญา แต่
บุคคลกลุ่มนี้แม้ว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์จากการค้ายาเสพติด  
แต่ก็เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับนัก
ค้ารายใหญ่ มาตรการที่ส าคัญที่ใช้
กับบุคคลกลุ่มนี้จะเน้นไปที่การใช้
เครื่องมือต่างๆ เพื่อขยายผลไปยัง
กลุ่มนักค้ารายใหญ่ เพ่ือให้ได้
ตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังมา



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ด าเนินคดี  
กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มนักค้าราย

ใหญ่ คือกลุ่มนักค้ารายใหญ่หรือ
นายทุนที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบ
ค้ายาเสพติดเป็นกลุ่มคนที่
กฎหมายฉบับนี้มุ่งน าตัวมาลงโทษ
ทางอาญาอย่างเด็ดขาดและ
รุนแรงโดยจะน ามาตรการการ
สืบสวนพิเศษเข้ามาบังคับใช้อย่าง
เข้มข้น ทั้งการอ าพราง การสะกด
รอย การใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ การสืบสวนทาง
การเงินเพ่ือทลายเครือข่าย การใช้
ช่องทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
รวมทั้งมาตรการยึดอายัด
ทรัพย์สิน เป็นต้น 

โดยการแบ่งแยกบุคคล
ออกเป็น ๓ กลุ่มนี้ ก็เพ่ือให้การ
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปโดย
ถูกต้องกับกลุ่มบุคคลมากข้ึน                         



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

๖. การก าหนดให้มีระบบ
การเก็บรักษาและการท าลายยา
เสพติดของกลางให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

๗. การก าหนดให้มีเครื่องมือ
ทางกฎหมาย เพ่ือใช้ในการ
สืบสวนสอบสวน โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะน าตัวนักค้าราย
ใหญ่มาลงโทษ เช่น การดักฟัง 
สะกดรอย การอ าพราง การ
ครอบครองภายใต้การควบคุม 
การด าเนินการ การต่อรองค ารับ
สารภาพ รวมทั้งมาตรการควบคุม
การใช้อ านาจดังกล่าวของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

๘. พัฒนามาตรการที่ใช้ใน
การด าเนินการกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

๙. การก าหนดมาตรการอ่ืน



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

แทนการลงโทษเอาไว้ในกฎหมาย
ฉบับนี้ ทั้งนี้เพ่ือให้ศาลมีเครื่องมือ
ที่เหมาะสมยิ่งข้ึนในการก าหนด
แนวทางในการแก้ไขผู้กระท า
ความผิด โดยน ามาตรการ
บ าบัดรักษา รวมถึงมาตรการอ่ืน
แทนการลงโทษจ าคุกมาใช้ซึ่งเป็น
มิติใหม่ของระบบกระบวนการ
ยุติธรรมไทยที่เดิมก าหนดเพียง
โทษจ าคุก และโทษปรับ  

๑๐. การรักษา การบ าบัด
พ้ืนฟู และการติดตามช่วยเหลือ 
กฎหมายฉบับนี้จะก าหนดให้มี
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ดูแล
ระบบการรักษา บ าบัดพ้ืนฟู ทั้ง
ระบบสมัครใจ ระบบกึ่งสมัครใจ
กึ่งบังคับ ระบบบังคับบ าบัด และ
ระบบต้องโทษ ให้มีความประสาน
สอดคล้องกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑๑.ก าหนดกลไกและ



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

กระบวนการ ในการรักษา            
การบ าบัดพ้ืนฟู และการติดตาม
ช่วยเหลือ ให้มีความเหมาะสม 
โดยก าหนดให้มีระบบการคัดกรอง
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนด
โปรแกรมท่ีเหมาะสมกับบุคคลใน
การรักษา บ าบัดฟื้นฟู ตลอดจนมี
ระบบติดตามช่วยเหลือ โดยน า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และภาคประชาสังคมเข้า
มาดูแล เพื่อช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บ าบัดพื้นฟูให้สามารถมีงานท าได้
อย่างแท้จริง เพื่อท าให้การแก้ไข
ปัญหาผู้เสพเป็นไปอย่างยั่งยืน 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

21. ร่างพระราชบัญญัติเจ้า
พนักงานรับรอง
เอกสารและนิติกรรม  
พ.ศ. .... 

๑. ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
๑.๑ มีระบบการรับรองเอกสาร 
การจัดท าหลักฐานแห่งสิทธิและ
นิติกรรมที่เป็นธรรมและถูกต้อง
ตามกฎหมายอันจะช่วยลดการ
เกิดข้อพิพาทขึ้นสู่ศาล 
๑.๒ กระบวนการด าเนินงาน
ด้านการรับรองเอกสารและ
จัดท าหลักฐานแห่งสิทธิและนิติ
กรรมมีความรวดเร็ว ลดภาระ
ด้านค่าใช้จ่ายทางศาลเกี่ยวกับ
พยานหลักฐาน และเป็นระบบที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
๒. ประโยชน์ต่อกระบวนการ
ยุติธรรม 
๒.๑ เป็นการพัฒนา
กระบวนการบริหารงาน
ยุติธรรมก่อนเกิดข้อพิพาท ลด
ปริมาณคดีที่ข้ึนสู่ศาล เพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กระบวน
พิจารณาคดีมีความรวดเร็วลด

๑. ก าหนดให้มีเจ้าพนักงาน       
การยุติธรรมที่เรียกว่า “เจ้า
พนักงานรับรองเอกสารและนิติ
กรรม”หรือ “จรน.” ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
ทางกฎหมายสูง มีความเป็นกลาง 
รักษาประโยชน์ของทุกฝ่าย ท า
หน้าที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
คู่กรณี ดูแลการท านิติสัมพันธ์
ระหว่างเอกชนที่อยู่ใน     ความ
ดูแลของตน มิให้เกิดข้อพิพาท
เป็นคดีขึ้นสู่ศาลโดยไม่จ าเป็น   
๒. เจ้าพนักงานรับรองเอกสาร
และนิติกรรมมีอ านาจในการ
รับรองเอกสารและจัดท า
หลักฐานแห่งสิทธิและนิติกรรม 
โดยผลแห่งการรับรองเอกสาร 
และนิติกรรมที่    เจ้าพนักงาน
รับรองเอกสารและ    นิติกรรม
จัดท าขึ้น 
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

๑. นโยบายเร่งด่วนที่ ๕ “พัฒนาระบบ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้มี
ประสิทธิภาพ” ตามแผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  
๒. นโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อนภารกิจหลักของ
กระทรวงยุติธรรม ด้านการอ านวยความ
ยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และด้านการ
พัฒนากฎหมาย 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ 
ยธ. 

มิถุนายน 
๒๕๕๙ 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมให้กับประชาชน 
๓. ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
๓.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพ         
การด าเนินงานและลดภาระ
งบประมาณในการด าเนินงาน 
๓.๒ สนับสนุนบุคลากร 
ของหน่วยงานเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริการได้ดียิ่งขึ้น  
๔. ประโยชน์ต่อรัฐบาล 
ส่งเสริมการลงทุนโดยการสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศเนื่องจากการ
ด าเนินธุรการด้านเอกสาร
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ยุติธรรมมีอ านาจก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
รับรองเอกสารและนิติกรรม  
 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

๒2. ร่างพระราชบัญญัติ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทาง
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... 

เนื่องจากพระราชบัญญัติความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบาทที่
ไม่สอดคล้องกับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทาง
อาญา โดยเฉพาะประชาชน
ไดร้ับประโยชน์จากกฎหมาย
ฉบับนี้ ทั้งในส่วนการที่จะมี
มาตรการที่ทันสมัยในการปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมที่มี
การกระท าร่วมกันเป็นเครือข่าย
ระหว่างประเทศ เช่นใน
กระบวนการค้น อายัด หรือยึด
ทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด 
เป็นผลให้ประชาชนและสังคม
เกิดความสงบสุข และยังมี
บทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการ
พิจารณาคดีอีกด้วย 

-ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้ทีอ านาจใน
การด าเนินการตามค าร้องขอ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
เพ่ือให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วย
ความคล่องตัวและกว้างขวางมาก
ขึ้น และเป็นเอกภาพ 
-การให้ผู้ประสานงานกลางมี
อ านาจส่ งข้อมูล เกี่ ยวกับการ
กระท าความผิดไปให้ต่างประเทศ
นั้นยังมิได้ร้องขอ 
-การลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การด าเนินการตามกฎหมาย 
-แก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการค้น 
อายัด หรือยึดทรัพย์สิน เพ่ือ
ประโยชน์ชั้นที่สุดในการริบ
ทรัพย์สินหรือมนการบังคับบุคคล
ให้ช าระเงินแทนการริบทรัพย์สิน 
-แก้ไขเพ่ิมเติมการโอนบุคคลซึ่งถูก
คุมขังให้ครอบคลุมถึงการโอน
บุคคลซึ่งถูกคุมขัง เพ่ือช่วยเหลือ
ในการด าเนินคดีท้ังชั้นเจ้า

 อยู่ระหว่างการ
ทูลเกล้า 

 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

พนักงานและศาล 
-ก าหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลซึ่งถูก
ควบคุมโดยประเทศผู้ร้องขอหรือ
ประเทศที่สามเดินทางผ่าน
ประเทศไทย 
-เพ่ิมเติมการริบหรือยึดทรัพย์สิน
ให้ครอบคลุมการอายัดทรัพย์สิน
และการบังคับช าระเงินแทนการ
ริบทรัพย์สิน 
-เพ่ิมเติมให้มีบทบัญญัติรองรับ
การจัดท าค ารับรองไม่ประหาร
ชีวิตตามสนธิสัญญาว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
-ก า ห น ด ใ ห้ ถื อ ว่ า บ ร ร ด า
พยานหลักฐานเอกสาร และ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตาม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น
พยานหลักฐานและเอกสารที่
ได้มาโดยชอบ 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

23. ร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟูอง
คดีอาญา พ.ศ. .... 

1.เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้รับ
การเยียวยาที่ได้รับจากการ
กระท าความผิด 
2.เปิดโอกาสแก่ผู้กระท าความผิด
ซึ่งเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงและ
ไม่กระทบต่อสังคมโดยรวมได้
แสดงความรับผิดชอบต่อการ
กระท าของตนโดยไม่ต้องฟูองคดี 
3.จะเป็นการช่วยเยียวยาฟ้ืนฟู
ความเสียหายที่เกิดจากการ
กระท าความผิด       ลด
ระยะเวลาและความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการด าเนินการตาม
กระบวนยุติธรรม     ลดภาระการ
พิจารณาคดีของศาล ลดความขัด 
แย้งในชุมชน     ลดงบประมาณ
ภาครัฐและเป็นการลดผู้ต้องขัง           
ในขณะที่ผู้กระท าความผิดได้มี
โอกาสแก้ไขความผิดของตนและ
ส่งผลให้ประชาชนทุกระดับเข้า
มามีส่วนร่วมในการอ านวยความ

-ก าหนดมาตรการแทนการฟูอง
คดีอาญาได้แก่ การไกล่เกลี่ย
คดีอาญาและการชะลอการฟูอง 
โดยไม่ให้ใช้บังคับคดีท่ีอยู่ใน
อ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว 
แต่คดีที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร
และมีเหตุที่อาจใช้มาตรการแทน
การฟูองคดีอาญาได้ ให้ใช้บังคับ
ได้โดยอนุโลม ส่วนในคดีที่อยู่ใน
อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาล
แขวง เมื่อมีค าสั่งให้ใช้มาตรการ
แทนการฟูองคดีอาญา มิให้น า
บทบัญญัติในเรื่องการฟูองและ
การผัดฟูองมาใช้บังคับ และเมื่อมี
ค าสั่งใหใ้ช้มาตรการแทนการฟูอง
คดีอาญาแล้ว ให้ถือเป็นเหตุอายุ
ความสะดุดหยุดลง ตลอดจนห้าม
มิให้รับฟังพยานหลักฐาน ค ารับ
สารภาพหรือข้อเท็จจริงที่เกิดจาก
การใช้มาตรการแทนการฟูอง
คดีอาญา เป็นพยานหลักฐานใน

 อยู่ระหว่างการ
เตรียมเสนอ 
สนช. 

 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

ยุติธรรมและปูองกันอาชญากรรม 
อันเป็นการเสริมสร้างให้สังคมอยู่
ด้วยกันอย่างเป็นสุข 

การด าเนินคดี 
-ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการไกล่เกลี่ย เช่น 
ก าหนดคดีความผิดที่สามารถไกล่
เกลี่ยได้ ก าหนดพฤติการณ์ของ
การกระท าท่ีได้รับการไกล่เกลี่ย 
ก าหนดการไกล่เกลี่ยคดีกรณีมี
ผู้เสียหายหลายคน รวมทั้งก าหนด
อ านาจนัดการแทนผู้เสียหาย 
-ก าหนดกระบวนกานไกล่เกลี่ย
คดีอาญา เช่น ก าหนดระยะเวลา
นัดไกล่เกลี่ย ระยะเวลาไกล่เกลี่ย
คดีอาญาให้แล้วเสร็จ การจัดหา
ล่าม ก าหนดให้ผู้ไกล่เกลี่ยยุติการ
ไกล่เกลี่ยเมื่อมีเหตุตามที่ก าหนด 
-ก าหนดผลของการไกล่เกลี่ย
คดีอาญา เช่น ผู้เสียหายจะฟูอง
คดีไม่ได้จนกว่าพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการจะมีค าสั่ง
ด าเนินคดีต่อไป การไกล่เกลี่ยไม่
ตัดอ านาจพนักงานสอบสวนใน



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

การด าเนินการสอบสวนต่อไป 
-ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ชะลอการฟูอง เช่น ก าหนด
มูลเหตุที่พนักงานอัยการอาจ
พิจารณามีค าสั่งให้ชะลอการฟูอง
ได้ และในการพิจารณามีค าสั่งให้
ชะลอการฟูอง พนักงานอัยการ
อาจด าเนินการตามที่ก าหนดได้ 
-ก าหนดเกี่ยวกับผลของค าสั่ง
ชะลอการฟูอง เช่น ให้ปล่อยตัว
ผู้ต้องหาในกรณีท่ีถูกคุมขังอยู่ 
ผู้เสียหายจะฟูองคดีมิได้ จนกว่า
พนักงานอัยการจะมีค าสั่งให้
ด าเนินคดีต่อไป ก าหนดมูลเหตุที่
พนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งให้
ด าเนินคดีต่อไป 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

24. ร่างพระราชบัญญัติ 
ยุติธรรมชุมชน  พ.ศ. 
.... 

เพ่ือส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ให้ชุมชนตามความพร้อมในการ
ด าเนินงานด้านยุติธรรมต่างๆ 
จะเป็นการกระจายความ
ยุติธรรมอย่างท่ัวถึง และเป็น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
แกชุมชน 
 

ก าหนดการส่งเสริมและสนับสนุน
การรวมตัวของกลุ่มบุคคลใดใน
ชุมชน เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์
ยุติธรรมชุมชน โดยใช้นามศูนย์
ยุติธรรมชุมชน และการใช้ตรา
สัญลักษณ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 3 การลด         
ความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาส 

อยู่ระหว่างจัด
รับฟังความ
คิดเห็น 

มีนาคม 2559 

25. ร่างพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ย
เกินอัตรา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้กับ
ลูกหนี้ 

1. แก้ไขประเด็นความเป็น
ผู้เสียหายของลูกหนี้ที่ยินยอมให้
เจ้าหนี้เรียกเก็บดอกเบี้ยเกิน
อัตรา 
2. แก้ไขอัตราโทษให้สูงขึ้น 

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 3 การลด         
ความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาส 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ 
สคก. 

มีนาคม 2559 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์/ 
ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
 

หลักการ/ 
สาระส าคัญ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ คสช./ 
นโยบายรัฐบาล/ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป/ 
ประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร 

ราชการ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 

สถานะปัจจุบัน 

 
 

ห้วงเวลาที่
คาดว่าจะ 
เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

26.. ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 
..)พ.ศ. .... (ความผิด
เกี่ยวกับเพศ) 

 
 
 
 
 
 

 

  อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ 
สคก. 

 

27. ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ยกเลิกการ
สอบสวนผู้ต้อง หาที่
เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบ
แปดปี) 

-เพ่ือป้องกันผู้ต้องหาซึ่งเป็น
บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
หลบหนีออกนอกประเทศ และ
เพ่ือการบังคับใช้กฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.ก าหนดให้กรณีการปล่อยชั่ง
คราวบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้
แจ้งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
ทราบ 
2.ก าหนดหลักเกณฑ์การ
สอบปากค าผู้เสียหายและ
สอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุ
ไม่เกินสิบแปดปี ให้มีความชัดเจน 

 อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ 
สคก. 

 

 



 
 

บัญชีแสดงสถานภาพร่างกฎหมาย 
ของกระทรวงยุติธรรม 

 

 
จัดท าโดย 

กองกฎหมาย 
ส านักงานปลดักระทรวงยตุธิรรม 

 

 
QR Code  
โทร. 0 2141 5297 
โทรสาร. 0 2143 777         
E-Mail. Capnet.Moj@gmail.com  



บัญชแีสดงสถานภาพร่างกฎหมายของ ยธ. จ านวน 40 ฉบับ 
สถานะ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 

บัญชทีี ่ สถานะร่างกฎหมาย จ านวน/ฉบับ 

1. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง และการพิจารณาของ ยธ. 5 

2. ร่างพระราชบัญญัติที่ ยธ. เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติหลักการ 2 

3. 
ร่างพระราชบัญญัติทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่าง
การตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

3 

4. ร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างการเตรียมการเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1 

5. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 

6. 
ร่างพระราชบัญญัติทีส่ภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
และอยู่ระหว่างการน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

- 

7. พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 21 

8. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสม - 

9. ร่างพระราชบัญญัติที่มีการขอถอนออกจากแผนการเสนอกฎหมายของ ยธ. 6 

รวมทั้งสิ้น 40 
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บัญชีท่ี 1  

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง และการพิจารณาของ ยธ. จ านวน 5 ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

1. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสารพันธุกรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. .... (สนว. ร่วมกับกองกฎหมาย) 

อยู่ระหว่างศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของ
ต่างประเทศ (สถานะตั้งแต่ พ.ศ. 2559) 

2. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กคส.) 

1. ด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

2. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 กคส. เสนอร่าง
พระราชบัญญัติต่อคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายของ ยธ. โดยที่ประชุมเห็นชอบ
ในหลักการและมอบหมายให้ปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดในบางประเด็น 

3. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 รมว.ยธ. เห็นชอบ
การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย 

4. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ขอให้ ยธ. ด าเนินการเพ่ิมเติม
รายละเอียดในส่วนของการสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ออกกฎหมาย และการจัดท าแผนอนุบัญญัติ 

5. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่
ของส านักงานคุ้มครองพยาน กคส. ได้เข้าร่วม
หารือกับเจ้าหน้าที่กองนิติธรรม ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
หน่วยงานต่อรูปแบบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ กคส. ได้ด าเนินการจัดท าขึ้น รวมทั้งการจัดท า
รายละเอียดของเอกสารประกอบการพิจารณา 
เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย 

3. ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
(กคส.) 

คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... ได้จัดประชุม
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ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

หมายเหตุ 
เดิมร่างพระราชบัญญัติได้ถอนออกจากแผนการ
เสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลา
การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ
ของคณะรัฐมนตรี (Roadmap) เพ่ือด าเนินการ
ทบทวนหลักการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต
และการจัดการทรัพย์สินของคู่ชีวิต เนื่องจากร่าง
พระราชบัญญัติมีหลักการที่แตกต่างไปจากหลักการ
ของกฎหมายครอบครัวและมรดก ตลอดจนการศึกษา
ประเด็นทางศาสนาอย่างละเอียดรอบคอบ  

เพ่ือพิจารณาหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ ยธ. 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจ านวน 3 ครั้ง 
และเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับสมบูรณ์เข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ของ กคส. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดย
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมาย
ให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในบางประเด็น 
และด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก่อน
น าร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ ยธ. 
ตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป 

4. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) (กบค.) 
หมายเหตุ 
เดิมร่างพระราชบัญญัติมิได้อยู่ในแผนการเสนอ
กฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการ
บริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ
ของคณะรัฐมนตรี (Roadmap) 

กบค. ได้ตั้งคณะท างานปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติ และข้อก าหนด เพ่ือ
การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ซึ่งได้มี
การประชุมเพ่ือพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวแล้วจ านวน 7 ครั้ง และได้จัดประชุม
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและเหตุผล
ของร่างพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร 
และรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาง www.led.go.th และ  
www.lawamendment.go.th 

5. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมเกณฑ์อายุเด็กในกรณี
ที่เด็กกระท าความผิดอาญา) (สกธ.) 

เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 4 
กันยายน 2561 
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บัญชีท่ี 2  

ร่างพระราชบัญญัติที่ ยธ. เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติหลักการ จ านวน 2 ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

1. ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....  
(กองกฎหมาย) 

 
หมายเหตุ 

เดิมร่างพระราชบัญญัติอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ 

1. ด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

2. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ยธ. จัดประชุม
หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ในประเด็นความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ
ตามร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... 
และคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ซึ่งขณะนี้กอง
กฎหมายอยู่ระหว่างการหารือกับ สกธ. เพ่ือ
จัดท าสรุปผลประเด็นตามข้อหารือ ประโยชน์
และผลกระทบจากการยกฐานะของยุติธรรมชุมชน
และอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน เพ่ือด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
(กบค.) 

1. ด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

2. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 รมว.ยธ. 
เห็นชอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน
การเสนอกฎหมาย 

3. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 รองนายก 
รัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง) สั่ง
และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีค าสั่ง
ให้ ยธ. รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกลับไป
พิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงาน
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ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงบประมาณ 
เพ่ือพิจารณาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติตาม
ของร่างพระราชบัญญัติบางประการให้ได้ข้อยุติ
ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

4. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ยธ. ได้จัด
ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยที่ประชุม
มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ 
กบค. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
ในบางประเด็น ซึ่ง กบค. ได้ด าเนินการปรับปรุง
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้วและได้ส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอความเห็น 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอความเห็น
ของกองกฎหมายเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน
การเสนอกฎหมายต่อไป 
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บัญชีท่ี 3 

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุัติหลกัการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน 3 ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 
(กองกฎหมาย) 

1. ด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

2. ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างการ
ตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอ
กฎหมายต่อไป 

2. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในชุมชน พ.ศ. .... (กคส.) 
 

หมายเหตุ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ด าเนินการ
ยกร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... 
ตามบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) 
สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงาน
หลักในการตรากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาทเพ่ือให้เป็นกฎหมายกลาง 
โดยร่างพระราชบัญญัติตามที่ ยธ. เสนอ รวมเป็น
ส่วนหนึ่งของร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ 
พิพาท พ.ศ. .... 

1. ด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

2. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 กคส. ได้จัด
ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ 

3. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กคส. ได้จัด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ 
กคส. เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดท าร่างอนุบัญญัติประกอบร่างพระราชบัญญัติ
ตามที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กคส. เสนอ 
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว และให้ด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ปยธ. ได้มี
หนังสือยืนยันร่างพระราชบัญญัติตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ 
ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ 
8 สิงหาคม 2561 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้มีหนังสือขอให้ ยธ. ด าเนินการเพ่ิมเติมใน
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ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

การจัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
และการจัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
กรอบระยะเวลา และสาระส าคัญของกฎหมาย
ล าดับรอง ตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการของ กคส.  

3. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ส่วนการล้มละลายระหว่างประเทศ) (กบค.) 

1. ด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

2. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ขอให้ กบค. น าร่าง
พระราชบัญญัติร่วมหารือกับส านักงานศาล
ยุติธรรมและคณะกรรมการร่วมเอกชน 3 
สถาบัน (กกร.) เพ่ือพิจารณาประเด็นปัญหา
ที่มีข้อโต้แย้งคัดค้านต่อร่างพระราชบัญญัติ
บางประการให้ได้ข้อยุติก่อน และด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. กบค. ร่วมประชุมหารือกับส านักงานศาล
ยุติธรรมและคณะกรรมการร่วมเอกชน 3 
สถาบัน (กกร.) ตามมติของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) แล้วจ านวน 10 ครั้ง 
โดยครั้งล่าสุดวันที่ 9 สิงหาคม 2561 
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บัญชีท่ี 4 

ร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างการเตรียมการเสนอสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ จ านวน 1 ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

1. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา 
พ.ศ. .... (สกธ.) 

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรี
มีมติให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติโดยพิจารณา
ภายใต้กรอบการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบต่อไป 
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บัญชีท่ี 5 

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ จ านวน 2 ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

1. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานและกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (กคส.) 
 
หมายเหตุ 
เดิมชื่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับให้
สูญหาย พ.ศ. ....  

กคส. ด าเนินการจัดประชุมหารือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาทบทวนรายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัตติามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือให้ได้
ข้อยุติ ซึ่งขณะนี้ กคส. อยู่ระหว่างเตรียมการ
เสนอความเห็นและรายงานผลการพิจารณา
ตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติไปยังคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย
ต่อไป 

2. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 1. ด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

2. วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้มมีติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และ
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดด้วยคะแนน
เห็นด้วยจ านวน 194 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี 
งดออกเสียงจ านวน 3 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง
จ านวน 1 เสียง รวมผู้ลงคะแนนจ านวนทั้งสิ้น 
198 เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวล
กฎหมายยาเสพติด จ านวน 28 คน โดยมี
ก าหนดเวลาแปรญัตติภายใน 15 วัน และ
ก าหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติและร่างประมวลกฎหมาย
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ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

ดังกล่าว และที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเห็นด้วยจ านวน 
190 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจ านวน 
3 เสียง รวมผู้ลงคะแนนจ านวนทั้งสิ้น 193 เสียง 
โดยมอบหมายคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมาย
ยาเสพติดเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
มีก าหนดเวลาแปรญัตติภายใน 15 วัน และ
ก าหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

3. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
และร่างประมวลกฎหมายแล้วจ านวน 9 ครั้ง 
โดยมีมติให้มีการประชุมทุกวันพฤหัสบดีของ
สัปดาห์ ซึ่งประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2561  
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บัญชีท่ี 6 

ร่างพระราชบัญญัติทีส่ภานิติบัญญตัิแหง่ชาติเหน็ชอบให้ประกาศใช้เปน็กฎหมาย และอยู่ระหว่าง
การน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็น

กฎหมาย จ านวน – ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

- - - 
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บัญชีท่ี 7 
พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ านวน 21 ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ราชกิจจานุเบกษา 

1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(สกธ.) 

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๙ ก ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
25๕๗ 

2. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(กบค.) 

เล่ม ๑๓2 ตอนที่ ๘0 ก ลงวันที่ 26 สิงหาคม 
2558 

3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ส านักงาน ปปง.) 

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก ลงวันที่ ๘ กันยายน 
25๕๘ 

4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ส านักงาน ปปง.) 

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๘ ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม 
25๕๘ 

5. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (กคส.) เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๒ ก ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
25๕๘ 

6. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 
๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ส านักงาน ปปง.) 

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๔ ก ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน 
25๕๘ 

7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(กบค.) 

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๑๐ ก ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
25๕๘ 

8. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตาม
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (รท.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖ ก ลงวันที่ ๑๘ มกราคม 
25๕๙ 

9. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศใน
เรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (สกธ.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๓ ก ลงวันที่ ๒๑ เมษายน 
25๕๙ 

10. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก ลงวันที่ ๒๙ เมษายน 
25๕๙ 

11. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก ลงวนัที่ ๒๙ เมษายน 
25๕๙ 
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ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ราชกิจจานุเบกษา 

12. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมหลักการฟ้ืนฟูกิจการส าหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม) (กบค.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
25๕๙ 

13. พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (สนว.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๗ ก ลงวันที่ ๕ สิงหาคม 
25๕๙ 

14. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(กคส.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที ่๗๔ ก ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
25๕๙ 

15. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ (คป.) เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๘ ก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

16. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (กพน.) 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๘ ก ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

17. พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ศูนย์ลูกหนี้ สป.ยธ.) 

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕ ก ลงวันที่ ๑๕ มกราคม 
25๖๐ 

18. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รท. ร่วมกับ 
สกธ.) 

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๑ ก ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
25๖๐ 

19. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 
(กบค.) 

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ 69 ก ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 
25๖๐ 

20. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561 (กพน.) 

เล่ม ๑๓5 ตอนที่ ๑2 ก ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2561 

21. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 
(ส่วนการล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) 
(กบค.) 

เล่ม ๑๓5 ตอนที่ ๑2 ก ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2561 
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บัญชีท่ี 8 

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสม จ านวน – ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินการล่าสุด 

- - - 
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บัญชีท่ี 9 

ร่างพระราชบัญญัติที่มีการขอถอนออกจากแผนการเสนอกฎหมายของ ยธ. จ านวน 6 ฉบับ 

ล าดับที ่ ชื่อร่างกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กคส.) 

ที่ ยธ ๐๒๐๐๗/๕๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕9 

2. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. .... (สธท.) 

ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๐๗/๓๗๘๙ ลงวันที่ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

3. ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานรับรองเอกสารและ
นิติกรรม พ.ศ. .... (สกธ.) 

ที่ ยธ 02007/3973 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
2560 

4. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การวางทรัพย์) 
(กบค.) 
หมายเหตุ 
- เดิมร่างพระราชบัญญัติไม่ได้อยู่ในแผนการเสนอ
ร่างกฎหมายของ ยธ. แต่มีการเสนอเพ่ิมเติมเม่ือ
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙) 

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 
นร 0505/2109 ลงวันที่ 23 มกราคม 
2561 

5. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส านักงาน ป.ป.ส.) 

รับการแจ้งจากนายประกาญจน์  ชอบไพบูลย์ 
นิติกรช านาญการ ส านักงาน ป.ป.ส.  
โทร.08 1376 5544  
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๕ ๙๔๑๓ 

6. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. .... (ส านักงาน ป.ป.ส.) 

 

 


