
ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สถานภาพร่างกฎหมายของ ยธ. สถานะ ณ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๘ 
จ านวน ๓๙ ฉบับ 

 
บัญชี ส่วนท่ี ขั้นตอน จ านวน (ฉบับ) 

๑ 

๑ ร่างพระราชบญัญัตทิี่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอคณะรฐัมนตรพีิจารณาอนุมัติ
ให้บรรจเุข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบญัญัติแห่งชาติ 

 
- 

๒ ร่างพระราชบญัญัตทิี่คณะรัฐมนตรีมมีติอนุมัติหลักการแล้ว และ
อยู่ระหว่างการตรวจพจิารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

๑๐ 

๓ ร่างพระราชบญัญัตทิี่อยู่ระหว่างการพจิารณาของสภานิติบญัญัติ
แห่งชาติ 

๓ 

๔ ร่างพระราชบญัญัติทีส่ภานิติบญัญัติแหง่ชาติให้ความเห็นชอบแล้ว 
๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างการทลูเกล้าฯ  ฉบับ 
๔.๒ พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ๑ ฉบับ 

 
 

๑ 
๕ ร่างพระราชบญัญัตทิี่เตรียมเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อขออนุมัติ

หลักการ 
๕ 

๒ ร่างพระราชบญัญัตทิี่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วเสร็จและอยู่กบัหน่วยงาน  

- 

๓ 

ร่างพระราชบญัญัตทิี่หน่วยงานเจ้าของเรือ่งเตรียมการเสนอ
คณะรัฐมนตรเีพื่อขออนมุัติใหบ้รรจเุป็นวาระการประชุมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และพระราชบญัญัติใหม่ที่อยูร่ะหว่าง
การศึกษายกร่าง  

 
 

๒๐* 

รวม ๓๙ 
 
หมายเหตุ * ร่างกฎหมายตามนโยบาย คสช. 
 
๑. ร่างพระราชบญัญัติพสิูจนห์ลักฐานทางการเงิน พ.ศ. .... 
๒. ร่างพระราชบญัญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. .... (การก าหนดประเภทคดีที่ตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญเป็น

พนักงานสอบสวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของกระทรวงยุติธรรม

ด้ำนกำรพัฒนำกฏหมำยของประเทศ
สถำนภำพร่ำงกฏหมำยของ	ยธ.	(ณ	วันที่	๗	เมษำยน	๒๕๕๘)

จ�ำนวน	๓๙	ฉบับ

๗๓



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ความเคลือ่นไหวในรอบสัปดาห์ ( ๓๑ ม.ีค. – ๗ เม.ย. ๕๘) 
บัญชี ส่วนท่ี พระราชบัญญัติ ความเคลื่อนไหว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ - - 
๑.๒ ๑. ร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... 

 
๑. สคก.พจิารณารายมาตราเสรจ็แล้ว
และพิจารณาวาระที่ ๓ วันที่ ๙ เม.ย. 
๕๘ 

๒. ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสรมิการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทใน
ชุมชน พ.ศ. .... 
 

๒. สคก. มีความเห็นว่าเรื่องนี้ซ้ าซอ้นกับ 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่น ฉบับ
ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐ (อ านาจหน้าที่ของ
อ าเภอ) ยึดโยงกบักฎกระทรวงว่าด้วย
การไกลเ่กลี่ยและประนีประนอมข้อ
พิพาททางแพง่ พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกลเ่กลี่ย
ความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓
และข้อบงัคับ มท.ว่าด้วยการปฏิบัติงาน
ประนปีระนอมข้อพิพาทของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน พ.ศ. ๒๕๓๐  
โดยมีข้อเสนอ ๒ แนวคือ 
 ๒.๑ เสนอความเห็นดังกล่าวนี้ให้ ครม.
พิจารณาอีกครั้ง ถ้า ครม. ยืนยันให้มี 
พรบ. ฉบบันี้ สคก. กจ็ะพจิารณาตรวจ
ร่างให้ต่อไป  
๒.๒  สคก. ควรให้มีกฎหมายกลางว่า
ด้วยเรื่องการไกล่เกลี่ยเนือ่งจากมี
กฎหมายหลายฉบบัมหีลักการซ้ าซ้อนกัน 

๓. ร่าง พ.ร.บ. มาตรการแทนการฟอ้งคดีอาญา 
พ.ศ. .... 
 

๓. สคก. พิจารณาเสร็จแล้วเตรียมเสนอ
กลับไปใหห้น่วยงานยืนยันตามที่ สคก.
ตรวจพิจารณาเสรจ็ 

๔. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....พ.ศ. ....  
(มาตรา ๓๐๙ จัตวา) 

๔. สคก.พจิารณาเสรจ็แล้ว บค. และ 
ยธ. จะยืนยันไปที่ สลค. 

๕. ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรงุกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย) 

๕. ๓ เม.ย. ๕๘ สคก.พจิารณาเสร็จแล้ว 
บค. และ ยธ. จะยืนยันไปที่ สลค.ภายใน 
๑๐ เม.ย. ๕๘ 

๖. ร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบรหิารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

๖. สคก.พจิารณาเสรจ็แล้วเตรียมเสนอ
กลับไปใหห้น่วยงานยืนยันตามที่ สคก.
ตรวจพิจารณาเสรจ็ 

๗๔



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ความเคลือ่นไหวในรอบสัปดาห์ ( ๓๑ ม.ีค. – ๗ เม.ย. ๕๘) 
บัญชี ส่วนท่ี พระราชบัญญัติ ความเคลื่อนไหว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗. ร่างพระราชบญัญัตริาชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 
 

๗. ๗ เม.ย. ๕๘ ครม. มีมตริับหลกัการ
และสง่ให้ สคก. พิจารณา 
 

๑.๓ ๑. ร่าง พ.ร.บ. ปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
(ฉบบัที่ .. ) พ.ศ. .... 
๒. ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม 
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 
๓. ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม   
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 

- ๓ เม.ย ๕๘   ทีป่ระชุม สนช. มีมตริับ
หลักการ ร่าง พ.ร.บ. ทั้ง ๓ ฉบบั และให้ 
ตั้ง กมธ. พิจารณาต่อไป 

๑.๔ - - 
๑.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการสง่เสรมิการให้บริการ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....- 

สลค.สอบถามความเห็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๓. ร่าง พ.ร.บ. ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่) 

คป. พิจารณาทบทวนร่วมกับ กระทรวง
สาธารณสุขเสร็จแล้วโดยเพิ่มหลกัการ
เกี่ยวกับการน าเครื่องมือ Electronic 
Monitroring  มาใช้ และเตรียมเสนอ 
ครม.ต่อไป  

๔ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ประเด็นเจ้าพนักงานของรฐับาลต่างประเทศ 
และเจ้าพนกังานขององค์การภาครฐัระหว่าง
ประเทศ และหลกัเกณฑเ์กี่ยวกับอายุความ เพือ่
อนุวัติการตามอนสุัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านทจุริต  
ค.ศ. ๒๐๐๓) (ถอนมาทบทวนใหม่) 

สกม.สป.ขอถอนเนื่องจากมีหลักการ
เดียวกันกับร่าง พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัที่ ..)  
พ.ศ. .... (ป.ป.ช.) 

๕. ร่างพระราชบญัญัตปิรบัปรุง กระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบบัที่ ...) พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่) 

ป.ป.ส. ขอยุติการเสนอร่างฯ เนื่องจาก
ไม่มีความจ าเป็นต้องเสนอ 

๒ - - 
๓ 
 
 

๑. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 
 

๑. ยกร่างเสร็จแล้วเตรียมเสนอ ครม.  
รับหลักการ 
 
 

๗๕



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ความเคลือ่นไหวในรอบสัปดาห์ ( ๓๑ ม.ีค. – ๗ เม.ย. ๕๘) 
บัญชี ส่วนท่ี พระราชบัญญัติ ความเคลื่อนไหว 

 

 

 

 

 

๒.ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการพิสจูนห์ลักฐานทางการ
เงิน พ.ศ. ....* 

๒. ปปง. มีความเห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่
สามารถบังคับใช้ได้อยู่แล้ว จึงขอยุติการ
พิจารณายกร่าง และได้ท าเรือ่งถอนจาก
บัญชีร่างกฎหมายตามแผนการเสนอร่าง
กฎหมายของ ยธ. ไปที่ ฝกย.คสช. 

๓. ร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗ การแฝงตัว ) 
 

๓. กสพ. มหีนังสือ ยธ. ๐๘๐๒/๑๑๒๑ 
ลว. ๓๐ มี.ค. ๕๘ ขอถอน เนื่องจากไมม่ี
ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข ๒ เม.ย. ๕๘  
 

๔. ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพเิศษ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... * (การก าหนดประเภทคดีที่ต้องใช้
ผู้เช่ียวชาญเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ) 

๔. สกม.สป. รับแจ้งจากรอง ปยธ. (๑) 
ว่า รอง. นรม. (นายวิษณุ เครืองาม) ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้หน่วยงานที่
บังคับใช้ กม. ท าหน้าที่เป็นพนักงาน
สอบสวนตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานน้ันต่อไป และได้ท าเรื่องถอน
จากบญัชีร่างกฎหมายตามแผนการเสนอ
ร่างกฎหมายของ ยธ. ไปที่ ฝกย.คสช. 

๕. ร่าง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและ
ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

๕ กคส. พิจารณาเสร็จแล้วอยู่ระหว่าง
การเตรียมเสนอ ครม. เพื่อพจิารณารับ
หลักการ 

 ๖. ร่าง พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. .... คป. พิจารณายกร่างเสร็จแล้ว เตรียม
เสนอ ครม. ( ที่ ยธ ๐๓๐๔/๐๒๖๗๒ 
ลว.๓๑ มี.ค. ๕๘) 

 ๗.ร่าง พ.รบ. การแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิด พ.ศ. .... 

กพน. ยกร่างเสรจ็เรียบร้อยแล้วเตรียม
เสนอ ครม. ต่อไป 

 ๘. ร่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวและวีพิจาณา
คดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

กพน. ยกร่างเสรจ็เรียบร้อยแล้วเตรียม
เสนอ ครม. ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

๗๖



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

บัญชีที่ ๑ ร่างพระราชบัญญตัิที่เข้าสูก่ระบวนการนติิบญัญัต ิจ านวน ๑๙ ฉบับ 

บัญชี ส่วนท่ี ขั้นตอน จ านวน (ฉบับ) 

๑ 

๑ ร่างพระราชบญัญัตทิี่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วเสร็จ 
        ๑.๑ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้บรรจุเข้า
สู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
        ๑.๒ คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
(วิปรัฐบาล)                                                  ฉบับ 
 

 
 
 
- 

๒ ร่างพระราชบญัญัตทิี่คณะรัฐมนตรีมมีติอนุมัติหลักการแล้ว และ
อยู่ระหว่างการตรวจพจิารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

๑๐ 

๓ ร่างพระราชบญัญัตทิี่อยู่ระหว่างการพจิารณาของสภานิติบญัญัติ
แห่งชาติ 
๓.๑  คณะกรรมาธิการสามญักิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(ช่ัวคราว) (วิป สนช.)      -                                 ฉบับ  
๓.๒ สนช.พิจารณา วาระที่ ๑   -                          ฉบับ 
๓.๓ กมธ. พิจารณา                    ๓                    ฉบับ 
๓.๔ สนช.พิจารณา วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   -         ฉบับ  

 
 
 
 
 

๓ 

๔ ร่างพระราชบญัญัติทีส่ภานิติบญัญัติแหง่ชาติให้ความเห็นชอบแล้ว 
๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างการทลูเกล้าฯ        ฉบับ 
๔.๒ พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว  ๑  ฉบับ 

 
 

๑ 
๕ ร่างพระราชบญัญัตทิี่เตรียมเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อขออนุมัติ

หลักการ 
๕ 

รวม ๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบญัญัติทีส่ านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และ
เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาอนุมัติใหบ้รรจุเข้าสูว่าระการพิจารณาของสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ 

จ านวน ๐ ฉบับ  

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
๑   

๒   

๓  . 

 
ส่วนท่ี ๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา

ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน ๑๐ ฉบับ 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

๑ ร่าง พ.ร.บ. กองทนุยุติธรรม พ.ศ. .... กคส. 

๒ ร่าง พ.ร.บ. สง่เสริมการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... กคส. 

๓ ร่าง พ.ร.บ. มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... สกธ. 

๔ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 
(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....พ.ศ. ....  (มาตรา ๓๐๙ จัตวา) 

กบค. 

๕ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค าพพิากษา
หรือค าสั่ง)  

กบค. 

๖ ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงกระบวนการ
บังคับคดีล้มละลาย) 

กบค. 

๗  ร่าง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกบัการกักขังตามประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

รท. 

๘ ร่าง พ.ร.บ. ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรือ่งทางอาญา 
 (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

สกธ. 

๙ ร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบรหิารในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ปปท. 

๗๗



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

๑๐ ร่าง พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รท.) (สกธ.) 
 
 
ส่วนที่ ๓ ร่างพระราชบญัญตัิที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของสภานติิบญัญัตแิห่งชาติ  
           จ านวน ๓ ฉบบั 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
๑ ร่างพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... ปปง. 

๒ ร่างพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปปง. 

๓ ร่างพระราชบญัญัตปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ปปง. 

   

ส่วนที่ ๔ ร่างพระราชบญัญตัิที่สภานติบิัญญตัิให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนท่ี ๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างการน าขึ้นทูลเกล้าฯ จ านวน ๐ ฉบับ 
- - - 

ส่วนท่ี ๒ พระราชบัญญัติท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ านวน ๑ ฉบับ 
๑ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ สกธ. 

 
ส่วนที่ ๕ ร่างพระราชบญัญตัิที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรเีพื่อขออนุมัติหลกัการ  

   จ านวน ๕ ฉบับ 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
๑ ร่าง พ.ร.บ. ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่) 
 

ป.ป.ส. 

ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบญัญัติทีส่ านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และ
เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาอนุมัติใหบ้รรจุเข้าสูว่าระการพิจารณาของสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ 

จ านวน ๐ ฉบับ  

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
๑   

๒   

๓  . 

 
ส่วนท่ี ๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา

ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน ๑๐ ฉบับ 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

๑ ร่าง พ.ร.บ. กองทนุยุติธรรม พ.ศ. .... กคส. 

๒ ร่าง พ.ร.บ. สง่เสริมการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... กคส. 

๓ ร่าง พ.ร.บ. มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... สกธ. 

๔ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 
(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....พ.ศ. ....  (มาตรา ๓๐๙ จัตวา) 

กบค. 

๕ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค าพพิากษา
หรือค าสั่ง)  

กบค. 

๖ ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงกระบวนการ
บังคับคดีล้มละลาย) 

กบค. 

๗  ร่าง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกบัการกักขังตามประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

รท. 

๘ ร่าง พ.ร.บ. ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรือ่งทางอาญา 
 (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

สกธ. 

๙ ร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบรหิารในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ปปท. 
ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

๑๐ ร่าง พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รท.) (สกธ.) 
 
 
ส่วนที่ ๓ ร่างพระราชบญัญตัิที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของสภานติิบญัญัตแิห่งชาติ  
           จ านวน ๓ ฉบบั 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
๑ ร่างพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... ปปง. 

๒ ร่างพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปปง. 

๓ ร่างพระราชบญัญัตปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ปปง. 

   

ส่วนที่ ๔ ร่างพระราชบญัญตัิที่สภานติบิัญญตัิให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ทูลเกล้าฯ จ านวน ๑ ฉบบั 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนท่ี ๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างการน าขึ้นทูลเกล้าฯ จ านวน ๐ ฉบับ 
- - - 

ส่วนท่ี ๒ พระราชบัญญัติท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ านวน ๑ ฉบับ 
๑ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ สกธ. 

 
ส่วนที่ ๕ ร่างพระราชบญัญตัิที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรเีพื่อขออนุมัติหลกัการ  

   จ านวน ๕ ฉบับ 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
๑ ร่าง พ.ร.บ. ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่) 
 

ป.ป.ส. 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

๑๐ ร่าง พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รท.) (สกธ.) 
 
 
ส่วนที่ ๓ ร่างพระราชบญัญตัิที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของสภานติิบญัญัตแิห่งชาติ  
           จ านวน ๓ ฉบบั 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
๑ ร่างพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... ปปง. 

๒ ร่างพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปปง. 

๓ ร่างพระราชบญัญัตปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ปปง. 

   

ส่วนที่ ๔ ร่างพระราชบญัญตัิที่สภานติบิัญญตัิให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนท่ี ๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างการน าขึ้นทูลเกล้าฯ จ านวน ๐ ฉบับ 
- - - 

ส่วนท่ี ๒ พระราชบัญญัติท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ านวน ๑ ฉบับ 
๑ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ สกธ. 

 
ส่วนที่ ๕ ร่างพระราชบญัญตัิที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรเีพื่อขออนุมัติหลกัการ  

   จ านวน ๕ ฉบับ 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
๑ ร่าง พ.ร.บ. ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่) 
 

ป.ป.ส. 

๗๘



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

๑๐ ร่าง พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รท.) (สกธ.) 
 
 
ส่วนที่ ๓ ร่างพระราชบญัญตัิที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของสภานติิบญัญัตแิห่งชาติ  
           จ านวน ๓ ฉบบั 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
๑ ร่างพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... ปปง. 

๒ ร่างพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปปง. 

๓ ร่างพระราชบญัญัตปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ปปง. 

   

ส่วนที่ ๔ ร่างพระราชบญัญตัิที่สภานติบิัญญตัิให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ทูลเกล้าฯ จ านวน ๑ ฉบบั 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนท่ี ๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างการน าขึ้นทูลเกล้าฯ จ านวน ๐ ฉบับ 
- - - 

ส่วนท่ี ๒ พระราชบัญญัติท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ านวน ๑ ฉบับ 
๑ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ สกธ. 

 
ส่วนที่ ๕ ร่างพระราชบญัญตัิที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรเีพื่อขออนุมัติหลกัการ  

   จ านวน ๕ ฉบับ 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
๑ ร่าง พ.ร.บ. ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่) 
 

ป.ป.ส. 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
๒ ร่างพระราชบญัญัตปิรบัปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ...) 

พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่) 
ป.ป.ส. 

๓ ร่าง พ.ร.บ. ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่) 

คป. 

๔ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
(ประเด็นเจ้าพนักงานของรฐับาลต่างประเทศ และเจ้าพนักงาน
ขององค์การภาครฐัระหว่างประเทศ และหลกัเกณฑเ์กี่ยวกับอายุ
ความ เพื่ออนุวัติการตามอนสุัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านทุจริต  
ค.ศ. ๒๐๐๓) (ถอนมาทบทวนใหม่) 

สกม. สป.ยธ. 

๕ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการสง่เสรมิการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....- 

(สกม.สปยธ.) (สนว.) 

 

บัญชีที่ ๒ ร่างพระราชบัญญตัิที่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ 
และอยูก่บัหน่วยงาน จ านวน ๐ ฉบบั 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ส่วนท่ี ๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีเตรียมเสนอ สลค. จ านวน  ฉบับ 

- - - 
ส่วนท่ี ๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานขอทบทวนหลักการ จ านวน  ฉบับ 

- - - 
 

บัญชีที่ ๓ ร่างพระราชบัญญตัิที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรเีพือ่ 
ขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของสภานติบิัญญตัิแห่งชาติ และพระราชบญัญตัิใหม่ 

ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง จ านวน ๒๐ ฉบบั 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนท่ี ๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุม 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน ๐ ฉบับ 

- - - 

๗๙



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
๒ ร่างพระราชบญัญัตปิรบัปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ...) 

พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่) 
ป.ป.ส. 

๓ ร่าง พ.ร.บ. ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่) 

คป. 

๔ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
(ประเด็นเจ้าพนักงานของรฐับาลต่างประเทศ และเจ้าพนักงาน
ขององค์การภาครฐัระหว่างประเทศ และหลกัเกณฑเ์กี่ยวกับอายุ
ความ เพื่ออนุวัติการตามอนสุัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านทุจริต  
ค.ศ. ๒๐๐๓) (ถอนมาทบทวนใหม่) 

สกม. สป.ยธ. 

๕ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการสง่เสรมิการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....- 

(สกม.สปยธ.) (สนว.) 

 

บัญชีที่ ๒ ร่างพระราชบัญญตัิที่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ 
และอยูก่บัหน่วยงาน จ านวน ๐ ฉบบั 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ส่วนท่ี ๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีเตรียมเสนอ สลค. จ านวน  ฉบับ 

- - - 
ส่วนท่ี ๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานขอทบทวนหลักการ จ านวน  ฉบับ 

- - - 
 

บัญชีที่ ๓ ร่างพระราชบัญญตัิที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรเีพือ่ 
ขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของสภานติบิัญญตัิแห่งชาติ และพระราชบญัญตัิใหม่ 

ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง จ านวน ๒๐ ฉบบั 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนท่ี ๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุม 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน ๐ ฉบับ 

- - - 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
๒ ร่างพระราชบญัญัตปิรบัปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ...) 

พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่) 
ป.ป.ส. 

๓ ร่าง พ.ร.บ. ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่) 

คป. 

๔ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
(ประเด็นเจ้าพนักงานของรฐับาลต่างประเทศ และเจ้าพนักงาน
ขององค์การภาครฐัระหว่างประเทศ และหลกัเกณฑเ์กี่ยวกับอายุ
ความ เพื่ออนุวัติการตามอนสุัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านทุจริต  
ค.ศ. ๒๐๐๓) (ถอนมาทบทวนใหม่) 

สกม. สป.ยธ. 

๕ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการสง่เสรมิการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....- 

(สกม.สปยธ.) (สนว.) 

 

บัญชีที่ ๒ ร่างพระราชบัญญตัิที่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ 
และอยูก่บัหน่วยงาน จ านวน ๐ ฉบบั 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
ส่วนท่ี ๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีเตรียมเสนอ สลค. จ านวน  ฉบับ 

- - - 
ส่วนท่ี ๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานขอทบทวนหลักการ จ านวน  ฉบับ 

- - - 
 

บัญชีที่ ๓ ร่างพระราชบัญญตัิที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรเีพือ่ 
ขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของสภานติบิัญญตัิแห่งชาติ และพระราชบญัญตัิใหม่ 

ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง จ านวน ๒๐ ฉบบั 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนท่ี ๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุม 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน ๐ ฉบับ 

- - - 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
*๑๘ 

 
ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การก าหนดประเภทคดีที่ต้องใช้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นพนักงานสอบสวน) 
หมายเหต ุนโยบาย คสช. 

กสพ. 

๑๙ ร่าง พ.ร.บ. โนตารี พ.ศ. .... สกธ. 
๒๐ โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา : ภาค ๑ บทบัญญัติ

ทั่วไป 
สกธ. 

*หมายเหตุ นโยบาย คสช. 
 

 

 

บัญชีที่ ๓ ร่างพระราชบัญญตัิที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพือ่ขออนุมัติใหบ้รรจุเปน็วาระการประชุมของสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ และพระราชบญัญตัิใหม่ 

ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง จ านวน ๒๐ ฉบบั 
 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนท่ี ๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ียกร่างแล้วเสร็จและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติหลักการ  
จ านวน - ฉบับ 

- - - 
 

ส่วนท่ี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา ยกร่าง จ านวน ๒๐  ฉบับ 
๑ ร่าง พ.ร.บ. ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....  สกม. สปยธ. 
๒ ร่าง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย

ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กคส. 

๓ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 กคส. 

๔ ร่าง พ.ร.บ. ปอ้งกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ พ.ศ. .... 

กคส. 

๕ ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิม่เติมหลกัการ
ฟื้นฟูกิจการส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 

 กบค. 

๖ ร่าง พ.ร.บ. ข้อมลูสารพันธุกรรมแหง่ชาติ พ.ศ. .... สนว. ร่วมกับ สกม. สป.ยธ. 
๗ ร่าง พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ศูนย์ลูกหนี้ สป.ยธ. 
๘ ร่าง พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. .... คป. 
๙ ร่าง พ.ร.บ. การแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ....  กพน. 

๑๐ ร่าง พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ถอนมาทบทวนใหม)่ 

ป.ป.ส. 

๑๑ ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ป.ป.ส. 
๑๒ ร่างประมวลกฎหมายเกี่ยวกบัยาเสพติด ป.ป.ส. 
๑๓ ร่าง พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
กพน. 

*๑๔ ร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยการพสิจูน์หลักฐานทางการเงิน พ.ศ. .... 
- (ปปง.) 
หมายเหต ุนโยบาย คสช. 

ปปง. 

๑๕ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 

สกม. สป.ยธ. 

๑๖ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สกม. สป.ยธ. 

๑๗ ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๗ การแฝงตัว) 

กสพ. 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนท่ี ๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ียกร่างแล้วเสร็จและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติหลักการ  
จ านวน - ฉบับ 

- - - 
 

ส่วนท่ี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา ยกร่าง จ านวน ๒๐  ฉบับ 
๑ ร่าง พ.ร.บ. ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....  สกม. สปยธ. 
๒ ร่าง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย

ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กคส. 

๓ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 กคส. 

๔ ร่าง พ.ร.บ. ปอ้งกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ พ.ศ. .... 

กคส. 

๕ ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิม่เติมหลกัการ
ฟื้นฟูกิจการส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 

 กบค. 

๖ ร่าง พ.ร.บ. ข้อมลูสารพันธุกรรมแหง่ชาติ พ.ศ. .... สนว. ร่วมกับ สกม. สป.ยธ. 
๗ ร่าง พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ศูนย์ลูกหนี้ สป.ยธ. 
๘ ร่าง พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. .... คป. 
๙ ร่าง พ.ร.บ. การแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ....  กพน. 

๑๐ ร่าง พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ถอนมาทบทวนใหม)่ 

ป.ป.ส. 

๑๑ ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ป.ป.ส. 
๑๒ ร่างประมวลกฎหมายเกี่ยวกบัยาเสพติด ป.ป.ส. 
๑๓ ร่าง พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
กพน. 

*๑๔ ร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยการพสิจูน์หลักฐานทางการเงิน พ.ศ. .... 
- (ปปง.) 
หมายเหต ุนโยบาย คสช. 

ปปง. 

๑๕ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 

สกม. สป.ยธ. 

๑๖ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สกม. สป.ยธ. 

๑๗ ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๗ การแฝงตัว) 

กสพ. 

๘๐



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนท่ี ๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ียกร่างแล้วเสร็จและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติหลักการ  
จ านวน - ฉบับ 

- - - 
 

ส่วนท่ี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา ยกร่าง จ านวน ๒๐  ฉบับ 
๑ ร่าง พ.ร.บ. ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....  สกม. สปยธ. 
๒ ร่าง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย

ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กคส. 

๓ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 กคส. 

๔ ร่าง พ.ร.บ. ปอ้งกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ พ.ศ. .... 

กคส. 

๕ ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิม่เติมหลกัการ
ฟื้นฟูกิจการส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 

 กบค. 

๖ ร่าง พ.ร.บ. ข้อมลูสารพันธุกรรมแหง่ชาติ พ.ศ. .... สนว. ร่วมกับ สกม. สป.ยธ. 
๗ ร่าง พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ศูนย์ลูกหนี้ สป.ยธ. 
๘ ร่าง พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. .... คป. 
๙ ร่าง พ.ร.บ. การแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ....  กพน. 

๑๐ ร่าง พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ถอนมาทบทวนใหม)่ 

ป.ป.ส. 

๑๑ ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ป.ป.ส. 
๑๒ ร่างประมวลกฎหมายเกี่ยวกบัยาเสพติด ป.ป.ส. 
๑๓ ร่าง พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
กพน. 

*๑๔ ร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยการพสิจูน์หลักฐานทางการเงิน พ.ศ. .... 
- (ปปง.) 
หมายเหต ุนโยบาย คสช. 

ปปง. 

๑๕ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 

สกม. สป.ยธ. 

๑๖ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สกม. สป.ยธ. 

๑๗ ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๗ การแฝงตัว) 

กสพ. 

ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 

ส่วนท่ี ๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ียกร่างแล้วเสร็จและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติหลักการ  
จ านวน - ฉบับ 

- - - 
 

ส่วนท่ี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา ยกร่าง จ านวน ๒๐  ฉบับ 
๑ ร่าง พ.ร.บ. ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....  สกม. สปยธ. 
๒ ร่าง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย

ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กคส. 

๓ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 กคส. 

๔ ร่าง พ.ร.บ. ปอ้งกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ พ.ศ. .... 

กคส. 

๕ ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิม่เติมหลกัการ
ฟื้นฟูกิจการส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 

 กบค. 

๖ ร่าง พ.ร.บ. ข้อมลูสารพันธุกรรมแหง่ชาติ พ.ศ. .... สนว. ร่วมกับ สกม. สป.ยธ. 
๗ ร่าง พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ศูนย์ลูกหนี้ สป.ยธ. 
๘ ร่าง พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. .... คป. 
๙ ร่าง พ.ร.บ. การแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ....  กพน. 

๑๐ ร่าง พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ถอนมาทบทวนใหม)่ 

ป.ป.ส. 

๑๑ ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ป.ป.ส. 
๑๒ ร่างประมวลกฎหมายเกี่ยวกบัยาเสพติด ป.ป.ส. 
๑๓ ร่าง พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
กพน. 

*๑๔ ร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยการพสิจูน์หลักฐานทางการเงิน พ.ศ. .... 
- (ปปง.) 
หมายเหต ุนโยบาย คสช. 

ปปง. 

๑๕ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 

สกม. สป.ยธ. 

๑๖ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สกม. สป.ยธ. 

๑๗ ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๗ การแฝงตัว) 

กสพ. 
ล าดับ พระราชบัญญัติ หน่วยงาน 
*๑๘ 

 
ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การก าหนดประเภทคดีที่ต้องใช้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นพนักงานสอบสวน) 
หมายเหต ุนโยบาย คสช. 

กสพ. 

๑๙ ร่าง พ.ร.บ. โนตารี พ.ศ. .... สกธ. 
๒๐ โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา : ภาค ๑ บทบัญญัติ

ทั่วไป 
สกธ. 

*หมายเหตุ นโยบาย คสช. 
 

vvvvvvvv

๘๑



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๘๒

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
- (สป.ยธ.) 

๔ ฉบับ 

 
๑. ร่างพระราชบญัญัติ
ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอ านวยความเป็น
ธรรมในระดับ ชุมชน หมู่บ้าน 
ต าบล 
๒. จัดต้ังโครงการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนระดับต าบลข้ึนทุกต าบลทั่ว
ประเทศ และมกีลไกการก ากับ
ดูแล จ านวน ๒ ระดับ คือ 
ระดับชาติ และระดับจังหวัด 

 
-เพื่อสนบัสนุนการมสี่วน
ร่วมของประชนในชุมชน 
และอ านวยความเป็น
ธรรมให้แก่ประชาชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ร่างพระราชบญัญัตหิ้าม
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
-ศูนย์ลูกหนี้ สป.ยธ. 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

๑. แก้ไขประเด็นความเป็น
ผู้เสียหายของลูกหนี้ที่ยินยอมให้
เจ้าหนีเ้รียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
๒. แก้ไขอัตราโทษให้สูงข้ึน   

-เพื่อสร้างความเป็น
ธรรมใหก้ับลูกหนี ้

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
๓. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติม
ประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (สื่อลามก
เด็ก และค านยิาม “กระท า
ช าเรา”) 
เปลี่ยนเป็น "ความผิด
เกี่ยวกับเพศ" 
-(สกม. สป.ยธ.) 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
๑. แก้ไขค านิยาม“กระท าช าเรา” 
(แก้ไขมาตรา ๒๗๖) 
๒. ก าหนดความผิดฐานคุกคาม
ทางเพศ (เพิ่มมาตรา ๒๘๕/๓) 
๓.แก้ไขลักษณะความผิดเกี่ยวกับ
สิ่งอันลามก (แก้ไขมาตรา ๒๘๗ (๑)) 
๔. แก้ไขโทษปรับอาญาใน
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
(แก้ไขมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ 
ทวิ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ 
มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ 
มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๓ ทวิ 
มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕/๓ 
และมาตรา ๒๘๖) 

 
-เพื่อคุ้มครองเด็กและ
เพื่อใหก้ารบังคับใช้
กฎหมายมีความชัดเจน
ข้ึน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

  
๔. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบบั
ที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีการ
ปล่อยช่ัวคราวบุคคลที่ไม่ใช่
สัญชาติไทย และกรณีการ
สอบปากค าผูเ้สียหายและ
สอบสวนผู้ต้องหาทีเ่ป็นเดก็
อายุไมเ่กินสบิแปดป)ี 
-(สกม. สป.ยธ.) 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
๑. ก าหนดให้กรณีการปลอ่ย
ช่ัวคราวบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
ให้แจ้งส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองทราบ 
๒. ก าหนดหลักเกณฑ์การ
สอบปากค าผูเ้สียหายและ
สอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุ
ไม่เกินสบิแปดปีให้มีความชัดเจน 

 
-เพื่อป้องกันผู้ตอ้งหาซึ่ง
เป็นบุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติ
ไทยหลบหนีออกนอก
ประเทศและเพื่อให้การ
บังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพ 

  



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๘๓๔ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
- (กคส.) 
๓ ฉบับ 

 
 

 
๑. ร่างพระราชบญัญัติ
ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
๑. เพิ่มรายการความผิดฐาน
การค้ามนุษย์ตามมาตรา ๖  แห่ง
พระราชบัญญัตปิ้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 
๒๕๕๑  
๒. แก้ไขค าจ ากัดความของ
ผู้เสียหาย 
๓ เพิ่มเติมองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ 

 
-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความเป็นธรรมมากข้ึน 

  

๕ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
๒. ร่างพระราชบญัญัติแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบบั
ที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา 
๑๒๔) 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
-เพิ่มเติมการแจ้งสิทธิของ
พนักงานสอบสวนให้แกผู่้เสียหาย
รับทราบเมื่อมาร้องทุกข์ 

 
-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความเป็นธรรมมากข้ึน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ร่างพระราชบญัญัติ
ป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. 
.... 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
 

๑. ปราบปรามการทรมานและ
การบงัคับบุคคลใหสู้ญหาย 
๒. ความผิดและบทก าหนดโทษ
ของเจ้าหน้าทีร่ัฐที่กระท าทรมาน
และบงัคับบุคคลใหสู้ญหาย 
๓. ความผิดและบทก าหนดโทษ
ของผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ได้รับการสนับสนุนและยุยง 
 

-อนุวัตกิารตาม
อนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมาน และการปฏิบัติ 
หรือการลงโทษอื่นที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม             
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และ
อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการ 
 

  

๖ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
จากเจ้าหน้าที่ของรฐัให้กระท า 
๔. ความรับผิดและบทก าหนด
โทษของผูบ้ังคับบัญชาการ
ป้องกันการทรมานและการบงัคับ
บุคคลใหสู้ญหาย 
การด าเนินคดทีรมานและการ
บังคับบุคคลใหสู้ญหาย 

 
คุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับ  

 
-กบค. 
๑ ฉบับ 

 
๑. ร่างพระราชบญัญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
หลักการฟื้นฟูกิจการส าหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม) 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
๑. เพิ่มสทิธิของเจ้าหนี้ในการยื่น
ค าขอในการรับช าระหนี ้
๒. ปรับปรงุสทิธิลูกหนี้ร่วมและ 
ผู้ค้ าประกันในการไดร้ับช าระหนี้  
๓. ลดข้ันตอนในการสั่งค าขอรบั
ช าระหนี้  
๔. ปรับปรงุการยื่นค าขอ
ประนอมหนี้ให้ชัดเจน  
๕. ปรับเปลี่ยนโทษปรบัทาง
อาญา 

 
-ปฏิรูปกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์ต่อการ
ประเมินการจัดอันดบั
ความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกบัด้านการ
บังคับให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงของธนาคารโลก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๘๔ ๗ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
 

- (สนว.) 
๑ ฉบับ 

 
ร่างพระราชบญัญัติข้อมูล
สารพันธุกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 
.... 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
-เพื่อรองรบัการจัดท าฐานข้อมูล 
ดีเอ็นเอให้รวมอยูท่ี่เดียวกันเพื่อให ้
ระบบการบรหิารจัดการข้อมลู 
ดีเอ็นเอของประเทศไทยมีความ 
เป็นเอกภาพ ตลอดจนก าหนด
ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการ
เข้าถึงข้อมูลและเปิดเผยข้อมลู 
ดีเอ็นเอของผูก้ระท าความผิดให้
ชัดเจน โดยให้สามารถกระท าได้
เฉพาะเพื่อประโยชน์ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ส าหรับการปอ้งกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมเท่านั้น
และต้องมีการก าหนดระยะเวลา
ในการเกบ็รกัษา และท าลาย
ข้อมูลดีเอ็นเอของผูก้ระท า
ความผิดโดยค านึงถึงปจัจัยต่างๆ 
เช่น อายุของผู้กระท าความผิด  
ลักษณะความร้ายแรงของการ 

 
-เพื่อให้มีฐานข้อมูลสาร
พันธุกรรมแห่งชาติทีเ่ป็น
เอกภาพ 
 

  

๗ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
 

- (สนว.) 
๑ ฉบับ 

 
ร่างพระราชบญัญัติข้อมูล
สารพันธุกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 
.... 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
-เพื่อรองรบัการจัดท าฐานข้อมูล 
ดีเอ็นเอให้รวมอยูท่ี่เดียวกันเพื่อให ้
ระบบการบรหิารจัดการข้อมลู 
ดีเอ็นเอของประเทศไทยมีความ 
เป็นเอกภาพ ตลอดจนก าหนด
ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการ
เข้าถึงข้อมูลและเปิดเผยข้อมลู 
ดีเอ็นเอของผูก้ระท าความผิดให้
ชัดเจน โดยให้สามารถกระท าได้
เฉพาะเพื่อประโยชน์ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ส าหรับการปอ้งกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมเท่านั้น
และต้องมีการก าหนดระยะเวลา
ในการเกบ็รกัษา และท าลาย
ข้อมูลดีเอ็นเอของผูก้ระท า
ความผิดโดยค านึงถึงปจัจัยต่างๆ 
เช่น อายุของผู้กระท าความผิด  
ลักษณะความร้ายแรงของการ 

 
-เพื่อให้มีฐานข้อมูลสาร
พันธุกรรมแห่งชาติทีเ่ป็น
เอกภาพ 
 

  

๘ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
กระท าความผิด พฤติกรรมการ
กระท าความผิดซ้ าของผู้กระท า
ความผิด เป็นต้น รวมทัง้ลงโทษ
เจ้าพนักงานทีเ่ปิดเผยข้อมลูโดย
ไม่มีอ านาจ 
 

 
- (คป.) 
๑ ฉบับ 

 
๑. ร่างพระราชบญัญัต ิ
คุมประพฤติ พ.ศ. .... 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาค
ประชาสงัคม โดยเฉพาะเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน อาสาสมัคร 
คุมประพฤติ การเพิม่พลงัใหก้ับ
ผู้กระท าผิด โดยการจัดท าระบบ
การช่วยเหลือสงเคราะหห์ลัง
ปล่อย 

 
รองรับภารกิจการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท าผิดใน
ชุมชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๘๕๙ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
- (กพน.) 
๒ ฉบับ 

 
๑. ร่างพระราชบญัญัติการ
แก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเดก็และ
เยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 
....) 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบรหิาร
การแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิด 

 
เพื่อน าระบบและรูปแบบ
การบริหารงานและการ
ปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนที่มีประสทิธิภาพ
ในการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู
เด็กและเยาวชน 
ที่กระท าผิดทั้งก่อนการ
พิจารณาและหลังที่ม ี
ค าพิพากษา รวมทั้งการ
ติดตามภายหลังปลอ่ย 
มาบรรจุในกฎหมายเป็น
การเฉพาะและน าไปใช้
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

  

 
๒. ร่างพระราชบญัญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
____________________ 
ผู้ประสานงาน  

 
๑. ก าหนดอายุข้ันต่ าเด็กของ 
ค านิยาม “เด็ก” 
๒. ปรับปรงุข้ันตอนการจับให้
สามารถปฏิบัติได้อย่างราบรื่น 
๓. ปรับปรงุหมวด ๗ มาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาให้
สอดคล้องกบัอนุสญัญาว่าด้วย  

 
ปรับปรงุแก้ไขเพิม่เติม
กฎหมายว่าด้วยศาล
เยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว
บางมาตราที่เป็นปญัหา
ต่อการปฏิบัติงาน และ  

  

๑๐ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
สิทธิเด็ก 
๔. แก้ไขปัญหาเรื่องการนบั
ระยะเวลาฟ้องกรณีทีก่ารฟื้นฟ ู
ไม่ผ่านตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
๕. แก้ไขปัญหาในเรื่องที่ปรึกษา
กฎหมาย  
๖. ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๖๘ 
ถึงมาตรา ๗๒  
เพื่อวางรปูแบบให้ถูกต้องและให้
ผู้ปฏิบัตสิามารถปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่น 
๗. แก้ไขบทบัญญัติบางมาตราใน
เรื่องการรายงานต่อศาลของ
สถานพินิจฯและศูนย์ฝึกฯ 
 
 

 
สอดคล้องกบัอนุสญัญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 

 
- (ป.ป.ส.) 
๓ ฉบับ 

 
๑. ร่างพระราชบญัญัติ
มาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ 

 
ปรับปรงุอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ ปรับปรุง 

 
เพื่อใหก้ารบังคับใช้
กฎหมายมปีระสิทธิภาพ 

  



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๘๖ ๑๐ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
สิทธิเด็ก 
๔. แก้ไขปัญหาเรื่องการนบั
ระยะเวลาฟ้องกรณีทีก่ารฟื้นฟ ู
ไม่ผ่านตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
๕. แก้ไขปัญหาในเรื่องที่ปรึกษา
กฎหมาย  
๖. ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๖๘ 
ถึงมาตรา ๗๒  
เพื่อวางรปูแบบให้ถูกต้องและให้
ผู้ปฏิบัตสิามารถปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่น 
๗. แก้ไขบทบัญญัติบางมาตราใน
เรื่องการรายงานต่อศาลของ
สถานพินิจฯและศูนย์ฝึกฯ 
 
 

 
สอดคล้องกบัอนุสญัญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 

 
- (ป.ป.ส.) 
๓ ฉบับ 

 
๑. ร่างพระราชบญัญัติ
มาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ 

 
ปรับปรงุอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ ปรับปรุง 

 
เพื่อใหก้ารบังคับใช้
กฎหมายมปีระสิทธิภาพ 

  

๑๑ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

ยาเสพติด (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. 
.... 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

บทก าหนดโทษปรบัปรุง 
การด าเนินการเกี่ยวกับทรัพยส์ิน 
ของกลางรวมถึงทรัพยส์ินที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด หลักเกณฑ์
การตรวจสอบ การยึดหรืออายัด
ทรัพยส์ินทีเ่กี่ยวเนื่องกับการ
กระท าความผิดเกี่ยวกบั 
ยาเสพติด รวมถึงบังคับคดีเอาแก่
ทรัพยส์ินอื่นของผู้ถูกตรวจสอบ
ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สิน
ของผู้ถูกตรวจสอบเป็นทรัพยส์ิน
ที่เกี่ยวเนื่องกบัการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ตกเป็นของกองทุน แต่ไม่สามารถ
บังคับเอาแก่ทรัพยส์ินเหล่าน้ันได้ 
เป็นต้น 
 
 

๑๐ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
สิทธิเด็ก 
๔. แก้ไขปัญหาเรื่องการนบั
ระยะเวลาฟ้องกรณีทีก่ารฟื้นฟ ู
ไม่ผ่านตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
๕. แก้ไขปัญหาในเรื่องที่ปรึกษา
กฎหมาย  
๖. ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๖๘ 
ถึงมาตรา ๗๒  
เพื่อวางรปูแบบให้ถูกต้องและให้
ผู้ปฏิบัตสิามารถปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่น 
๗. แก้ไขบทบัญญัติบางมาตราใน
เรื่องการรายงานต่อศาลของ
สถานพินิจฯและศูนย์ฝึกฯ 
 
 

 
สอดคล้องกบัอนุสญัญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 

 
- (ป.ป.ส.) 
๓ ฉบับ 

 
๑. ร่างพระราชบญัญัติ
มาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ 

 
ปรับปรงุอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ ปรับปรุง 

 
เพื่อใหก้ารบังคับใช้
กฎหมายมปีระสิทธิภาพ 

  

๑๒ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

  
๒. ร่างพระราชบญัญัติวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
ปรับปรงุการบงัคับโทษปรบั 
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ         
การบงัคับคดี การก าหนดวิธีการ
สืบสวนและสะกดรอยด้วย
เครื่องมืออเิลก็ทรอนิกส์ และการ
สอบสวนเป็นต้น 

 
เพื่อใหก้ารบังคับใช้
กฎหมาย 
มีประสิทธิภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๓. ร่างประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด  
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดไว้เป็นฉบับเดียวกัน 

 
มีกฎหมายเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดทีเ่ป็นระบบ 
และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๑๓ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
- (ปปง.) 
๑ ฉบับ 

 
๑. ร่างพระราชบญัญัติว่า
ด้วยการพิสจูน์หลักฐาน
ทางการเงิน พ.ศ. .... 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
ก าหนดให้มกีฎหมายว่าด้วยการ
พิสูจนห์ลกัฐาน 
ทางการเงิน 

 
เพื่อใหก้ารบังคับใช้
กฎหมายมปีระสิทธิภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- (กสพ.) 
๒ ฉบับ 

 
๑. ร่างพระราชบญัญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๗) 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
แก้ไขมาตรา ๒๗ เรื่องการแฝงตัว 

 
เพื่อใหก้ารบังคับใช้
กฎหมายมปีระสิทธิภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

  
๒. ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวน
คดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... (การก าหนดประเภทคดี
ที่ต้องใช้ผู้เช่ียวชาญเป็น
พนักงานสอบสวน)  
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
การก าหนดประเภทคดีที่ต้องใช้
ผู้เช่ียวชาญเป็นพนักงานสอบสวน 

  
เพื่อใหก้ารบังคับใช้
กฎหมายมปีระสิทธิภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- (สกธ.) 
๒ ฉบับ 

 
๑. ร่างพระราชบญัญัติ     
โนตารี พ.ศ. .... 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
๑. ก าหนดให้มีวิชาชีพโนตารีข้ึน
ในประเทศไทย 
๒. ก าหนดให้มสีภาวิชาชีพโนตารี 
๓. วิธีการเข้าสู่ต าแหนง่และการ
พ้นจากต าแหนง่ของโนตาร ี
๔. ก าหนดอ านาจ หน้าที่ ความ
รับผิด และการประกันความรบั
ผิดของโนตาร ี 

 
เพื่อใหม้ีกฎหมายรองรบั
วิชาชีพโนตารีและ
สอดคล้องกบัสากล 

  
 
 
 
 
 
 
 

๘๗



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๑๔ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

  
๒. ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวน
คดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... (การก าหนดประเภทคดี
ที่ต้องใช้ผู้เช่ียวชาญเป็น
พนักงานสอบสวน)  
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
การก าหนดประเภทคดีที่ต้องใช้
ผู้เช่ียวชาญเป็นพนักงานสอบสวน 

  
เพื่อใหก้ารบังคับใช้
กฎหมายมปีระสิทธิภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- (สกธ.) 
๒ ฉบับ 

 
๑. ร่างพระราชบญัญัติ     
โนตารี พ.ศ. .... 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
๑. ก าหนดให้มีวิชาชีพโนตารีข้ึน
ในประเทศไทย 
๒. ก าหนดให้มสีภาวิชาชีพโนตารี 
๓. วิธีการเข้าสู่ต าแหนง่และการ
พ้นจากต าแหนง่ของโนตาร ี
๔. ก าหนดอ านาจ หน้าที่ ความ
รับผิด และการประกันความรบั
ผิดของโนตาร ี 

 
เพื่อใหม้ีกฎหมายรองรบั
วิชาชีพโนตารีและ
สอดคล้องกบัสากล 

  
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
๕. บทบญัญัตเิกี่ยวกับวินัย 
การลงโทษ และผู้มหีน้าที่พจิารณา
ความรับผิดทางวินัย 
๖. ก าหนดค่าธรรมเนยีม ค่าใช้จ่าย 
และค่าบ ารงุ 

 
 
 
 
 
 

 
๒. โครงการวิจัยเพือ่
ปรับปรงุประมวลกฎหมาย
อาญา : ภาค ๑ บทบัญญัติ
ทั่วไป 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการยก
ร่างประมวลกฎหมายอาญาข้ึน
ใหม่ให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับมุมมอง 
ทางสงัคมและนโยบายทางอาญา
ของประเทศและนโยบายทาง
อาญาสากล 

 
ปรับปรงุประมวล
กฎหมายอาญาให้มีความ
ทันสมัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
๕. บทบญัญัตเิกี่ยวกับวินัย 
การลงโทษ และผู้มหีน้าที่พจิารณา
ความรับผิดทางวินัย 
๖. ก าหนดค่าธรรมเนยีม ค่าใช้จ่าย 
และค่าบ ารงุ 

 
 
 
 
 
 

 
๒. โครงการวิจัยเพือ่
ปรับปรงุประมวลกฎหมาย
อาญา : ภาค ๑ บทบัญญัติ
ทั่วไป 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการยก
ร่างประมวลกฎหมายอาญาข้ึน
ใหม่ให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับมุมมอง 
ทางสงัคมและนโยบายทางอาญา
ของประเทศและนโยบายทาง
อาญาสากล 

 
ปรับปรงุประมวล
กฎหมายอาญาให้มีความ
ทันสมัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

 
๕. บทบญัญัตเิกี่ยวกับวินัย 
การลงโทษ และผู้มหีน้าที่พจิารณา
ความรับผิดทางวินัย 
๖. ก าหนดค่าธรรมเนยีม ค่าใช้จ่าย 
และค่าบ ารงุ 

 
 
 
 
 
 

 
๒. โครงการวิจัยเพือ่
ปรับปรงุประมวลกฎหมาย
อาญา : ภาค ๑ บทบัญญัติ
ทั่วไป 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการยก
ร่างประมวลกฎหมายอาญาข้ึน
ใหม่ให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับมุมมอง 
ทางสงัคมและนโยบายทางอาญา
ของประเทศและนโยบายทาง
อาญาสากล 

 
ปรับปรงุประมวล
กฎหมายอาญาให้มีความ
ทันสมัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 
 

บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช. 
และพระราชบัญญัติใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง 

จ านวน ๒๐ ฉบับ 

หน่วยงาน
/ฉบับ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาท่ี
คาดการณ์แล้ว

เสร็จ 

ความคืบหน้า/ 
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง 

  
๒. ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวน
คดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... (การก าหนดประเภทคดี
ที่ต้องใช้ผู้เช่ียวชาญเป็น
พนักงานสอบสวน)  
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
การก าหนดประเภทคดีที่ต้องใช้
ผู้เช่ียวชาญเป็นพนักงานสอบสวน 

  
เพื่อใหก้ารบังคับใช้
กฎหมายมปีระสิทธิภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- (สกธ.) 
๒ ฉบับ 

 
๑. ร่างพระราชบญัญัติ     
โนตารี พ.ศ. .... 
____________________ 
ผู้ประสานงาน 
ช่ือ  
โทร. 
มือถือ 
อีเมล ์

 
๑. ก าหนดให้มีวิชาชีพโนตารีข้ึน
ในประเทศไทย 
๒. ก าหนดให้มสีภาวิชาชีพโนตารี 
๓. วิธีการเข้าสู่ต าแหนง่และการ
พ้นจากต าแหนง่ของโนตาร ี
๔. ก าหนดอ านาจ หน้าที่ ความ
รับผิด และการประกันความรบั
ผิดของโนตาร ี 

 
เพื่อใหม้ีกฎหมายรองรบั
วิชาชีพโนตารีและ
สอดคล้องกบัสากล 

  
 
 
 
 
 
 
 

๘๘



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๘๙

กำรพัฒนำกฏหมำยของประเทศ
vvvvvvvv



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ค�ำจ�ำกัดควำมของหมำยเลขบัญชีตำรำง

บัญชี	๓	
 E	 หน่วยงานยกร่าง	(๓.๓)

 E	 การพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม	(๓.๓)

  *	สกม. *	รอง	ปยธ. *	ปยธ.      *	สร. *	รมต.ยธ.	ลงนามวันที่..)	

 E	 หน่วยงานส่งร่างฯ	ไปยังรองนายกวิษณุ	เครืองาม	(ที่ควบคุมดูแล	ยธ.)	(๓.๒)			

 E	 รองนายกวิษณุ	เครืองาม	ส่งร่างฯ	ไปยัง	สลค.	(๓.๒)		

บัญชี	๑	
 E	 ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ	(๑.๕)

  *	สลค.เสนอ	ครม. *	ครม.เห็นชอบหลักการวันที่..................	

 E ร่ำงพระรำชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักกำรแล้ว	และอยู่ระหว่ำงกำรตรวจพิจำรณำของ	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	(๑.๒)   

	 	 คณะที่.... *	วาระ	๑	หลักการ/สาระส�าคัญ *	วาระ	๒	รายมาตรา		*	วาระ	๓	ตรวจความสมบูรณ์

	 	 สคก.มีหนังสือให้ยืนยันวันที่...................................	

 E	 ร่างพระราชบัญญัติที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จและเตรียมเสนอ 

	 	 	 คณะรัฐมนตรี	พิจารณาอนุมัติให้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(๑.๑.๑)**	

 E	 ร่างพระราชบัญญัตท่ีิส�านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรเีสนอคณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิ 

	 	 	 (วิปรัฐบาล)	(๑.๑.๒)

 E	 คณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(ชั่วคราว)	(วิป	สนช.)	(๑.๓.๑)

 E	 สนช.	พิจารณาวาระที่	๑	(๑.๓.๒)		

 E -กมธ.	พิจำรณำ	(๑.๓.๓)	

 E	 สนช.	พิจารณาวาระที่	๒	และวาระที่	๓	(๑.๓.๔)

 E ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงกำรทูลเกล้ำ	(๑.๔.๑)

 E พระรำชบัญญัติที่ประกำศใช้เป็นกฎหมำยแล้ว	(๑.๔.๒)	

หมำยเหตุ

**หมายความรวมถึงบัญชีที่	๓.๑	(ช่วงเวลาก่อนจะมี	คสช.)	

vvvvvvvv

๙๐



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

บัญชีที่ ๑.๒ ร่างพระราชบัญญตัิทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการแล้ว และอยูร่ะหว่างการตรวจพิจารณาของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
จ านวน ๑๐ ฉบับ  

หน่วยงาน ล าดับ พระราชบัญญัติ รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในชั้นพิจารณาของ สคก. ปัญหา/อุปสรรค 
กคส. ๑ ร่าง พ.ร.บ. กองทนุยุติธรรม พ.ศ. ....   

๒ ร่าง พ.ร.บ. สง่เสริมการไกลเ่กลี่ยข้อ
พิพาทในชุมชน พ.ศ. .... 

  

สกธ. ๑ ร่าง พ.ร.บ. มาตรการแทนการฟ้อง
คดีอาญา พ.ศ. .... 

  

กบค. ๑ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเตมิประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. ....พ.ศ. ....  (มาตรา ๓๐๙ 
จัตวา) 

  

๒ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เตมิประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ (ฉบบัที่ 
..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบงัคับคดี
ตามค าพิพากษาหรอืค าสั่ง)  

  

๓ ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... (ปรับปรุงกระบวนการบังคับคดี
ล้มละลาย) 

  

รท.  ๑  ร่าง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกบัการ
กักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  
๒ 
 

 

 
 

หน่วยงาน ล าดับ พระราชบัญญัติ รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในชั้นพิจารณาของ สคก. ปัญหา/อุปสรรค 

๒ ร่างพระราชบญัญัตริาชทัณฑ์ (ฉบบั
ที่..) พ.ศ. ....  
-(รท./สกธ.) 

  

สกธ. ๑ ร่าง พ.ร.บ. ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทางอาญา 
 (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

  

ปปท. ๑ ร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่าย
บรหิารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

  

 

๙๑



ผลงานรัฐบาล

รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

บัญชีที่ ๑.๓.๓ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ (ช้ันกรรมาธิการวสิามัญ) จ านวน ๓ ฉบับ  
  

หน่วยงาน ล าดับ พระราชบัญญัติ รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในชั้นพิจารณาของ กมธ. 
ปปง. ๑ ร่างพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... 

   

๒ ร่างพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๓ ร่างพระราชบญัญัตปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

     
   
   

    
   
   

vvvvvvvv

๙๒


