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๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓)
๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ก.ศป.)
๕. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗
๗. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
๘. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้าหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)
๙. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงนิยามการขนส่งส่วนบุคคล)
๑๐. พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษ
สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๒. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่ง
ข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงตอนบน)
๑๓. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (มาตรการปรั บ ปรุ งการจั ด เก็ บ ภาษี เ งิ น
ได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
๑๔. พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๕. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๖. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเว้นภาษีประจาปีของหน่วยงานภาครัฐ)
๑๗. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๘. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๙. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (การส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)
๒๐. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจร และข้อสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสุรา)
๒๑. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
๒๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๔. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๕. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฏ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค้าประกัน)
๒๗. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยาม “เจ้าพนักงาน”)
๒๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)
๓๐. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
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๓๑. พระราชบัญญัติการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
บางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๓. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๔. พระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร (ฉบั บ ที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลั ก เกณฑ์ ก ารน าของเข้ า เพื่ อ การผ่ า นแดนหรื อ ถ่ า ยล า
ออกนอกราชอาณาจักร)
๓๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
๓๖. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ....
๓๗. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๘. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๙. พระราชบัญญัติกาหนดวิทยฐานะผู้สาเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์)
๔๑. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๒. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๓. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๕. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๖. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
๔๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๔๘. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๙. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูลการบริหารสิทธิ)
๕๐. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การทาซ้าในโรงภาพยนตร์)
๕๑. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๒. พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๓. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๔. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๕. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๘. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
๕๙. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
๖๐. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
๖๑. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
๖๒. พระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
๖๓. พระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ. 2558
๖๔. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
๖๕. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
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๖๖. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. 2558
๖๗. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
๖๘. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
๖๙. พระราชบัญญัติจานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
๗๐. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
๗๑. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
๗๒. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
๗๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
๗๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
๗๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
๗๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
๗๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558
๗๘. พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ. 2558
๗๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558
๘๐. พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
๘๑. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
๘๒. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
๘๓. พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558
๘๔. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
๘๕. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
๘๖. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
๘๗. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
๘๘. พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558
๘๙. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
๙๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558
๙๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
๙๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
๙๓. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
๙๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟโครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการในท้องที่
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558
๙๕. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
๙๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558
๙๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2558
๙๘. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
๙๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐๐. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๑. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
(117 ฉบับ)
๑๐๒. พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุน
ประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๓. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๔. พระราชกาหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๕. พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๖. พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๘. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๙. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑๑. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑๒. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑๓. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑๕. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
เสนอ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(63 ฉบับ)
๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .... (สปน/มท)
๒. ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการรับการให้ พ.ศ. .... (กค)
๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ทก)
๔. ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (สธ)
๕. ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตช)
๖. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. .... (ศธ)
๗. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... (ศธ)
๘. ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีภาษีอากร พ.ศ. .... (กค)
๙. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบัญญัติปูองกันการกระทาบางอย่าง
ในการขนส่งสินค้าออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑ พ.ศ. .... (พณ)
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กพร)
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมป์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... (พส)
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. .... (ทส)
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟูองคดีอาญา พ.ศ. .... (ยธ)
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวนของเจ้าพนักงานตารวจ พ.ศ. .... (ตช)
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (กาหนดให้มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ทก)
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค)
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติกาลังสารอง พ.ศ. ... (กห)
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (อส)
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อส)
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๕

เสนอ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(63 ฉบับ)
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การโอนคดีที่มีผลต่อการ
อนุรักษ์หรือการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวมหรือประโยชน์ สาธารณะ
อย่างอื่นไปยังศาลแพ่ง) (ศย)
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... (ทก)
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... (วธ)
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... (ยธ)
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (มาตรา 309) (ยธ)
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ. ... (ศย)
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ศย)
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์
และฎีกา) (ศย)
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย)
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การ
อุทธรณ์และฎีกา) (ศย)
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบั บที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การ
อุทธรณ์และฎีกา) (ศย)
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย)
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และ ฎีกา) (ศย)
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ศย)
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (วาระการ
ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาสมทบ) (ศย)
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ทก)
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ... (พน)
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (วท)
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการศาล
ยุติธรรม) (ศย)
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... (สธ)
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ตารวจกองประจาการ) (ตช)
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กท)
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พน)
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พน)
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (ทก)
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (สปน)
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวหลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกันและการอุทธรณ์คาสั่งศาลที่ไม่
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว) (ศย)
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (ทก)
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๖

เสนอ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(63 ฉบับ)
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (ทก)
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการ อุทธรณ์ฎีกา) (ศย)
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (กค)
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (มท)
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยธ)
๕๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (การบังคับปรับโทษ การรอ การกาหนดโทษ
และรอการลงโทษและแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้) (ศย)
๕๔. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... (ทส)
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ทส)
๕๖. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรการของฝุ า ยบริ ห ารในการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต (ฉบั บ ที่ . .) พ.ศ. ... และร่ า ง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ (ปปท.)
๕๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้
พ.ศ. 2551 พ.ศ. ... (กต)
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (กค)
๕๙. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (พิธีสารแมดริด) (พณ)
๖๐. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขยายขอบเขตความคุ้มครองการคุ้ มครอง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงค่าธรรมเนียม) (พณ)
๖๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... (ยธ)
๖๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ยธ.)
๖๓. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชาระค่าปรับ)
อยู่ระหว่างการดาเนินการของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(21 ฉบับ)
๑. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สคก)
๒. ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... (กษ)
๓. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พณ)
๔. ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (มท)
๕. ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มท)
๖. ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... (ตช)
๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดี
ตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง) (ยธ)
๘. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ... (คค)
๙. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... (สธ)
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ... (ยธ)
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (วท)
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สธ)
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... (กค)
๑๔. ร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต (กค)
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... (ยธ)
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (คค)
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อยู่ระหว่างการดาเนินการของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(21 ฉบับ)
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ยธ)
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ยธ)
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่..) พ.ศ. (กท)
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ศธ)
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... (กษ)
อยู่ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงาน
1. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รง)
2. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รง)
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 12 พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(2 ฉบับ)

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้
สามารถปฏิ บัติ ง านได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลือ แก่ ภ าคเอกชนและประชาชนได้ ต าม
หลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การดาเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตี ความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
11.2.1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานทางกฎหมาย จั ด อบรม
กฎหมายมหาชนบู ร ณาการร่ ว มกั บ กระทรวงมหาดไทย ส านั ก งานศาลปกครอง วิ ท ยาลั ย การต ารวจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 14
หลักสูตร ผู้เข้าร่วม 917 คน
หลักสูตร
1. หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย
2. หลักสูตรกฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหารระดับสูง (2 คน)
3. หลักสูตรผู้กากับการ
4. หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5. หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
6. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)
7. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)
8. กฎหมายปกครองและการบริหารภาครัฐสมัยใหม่
9. หลักสูตรนักบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ 360 องศา
10. หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
11. หลักสูตรฝึกอบรมผู้นาทีมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลในกระบวนทัศน์ใหม่
12. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่
13. การทาคาสั่งทางปกครองภายใต้บริบทของกฎหมายว่าด้วยการอานวยความสะดวกฯ
14. การฝึ ก อบรมการพั ฒ นาข้ า ราชการพลเรื อ นที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ ส่ ว นที่ 3
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 15
รวม

จานวน (คน)
1
2
1
69
50
100
113
200
94
80
94
2
111
917

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

๘

๑๑.๓ ในระยะต่ อ ไป จะจั ด ตั้ ง องค์ ก รปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ป ราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
นาเสนอสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ครั้งที่ 6 (วันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2558) ต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม “การจัดตั้งองค์กร
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลข้อ 11.3 เป็นเรื่องที่จะต้อง
อาศั ย ความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น การร่ ว มกั บ องค์ ก รของฝุ า ยตุ ล าการ (ศาลยุ ติ ธ รรมและอั ย การสู ง สุ ด )
จึงเห็นสมควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปพิจารณาแนวทางการดาเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว เพือ่ ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงยุติธรรมรับไปหารือร่วมกันเพื่อพิจารณา
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวและรายงานให้ทราบต่อไป”
หนังสือสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด
ที่ ยธ 02008.4/1415 ลงวั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2558 ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมได้ รั บ ทราบและมอบให้
ผู้ อานวยการส านั กนโยบายและยุ ทธศาสตร์ แจ้งผู้ เกี่ ยวข้องดาเนิน การตามเสนอ (ข้อเสนอเพื่อ พิจารณา
ดาเนินการในส่วนกระทรวงยุติธรรม) ดังนี้
1. กระทรวงยุติธรรม ควรดาเนินการศึกษาและจัดทาแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอ
ในการปฏิรู ป การปู อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต คอรั ป ชั่น อย่า งเป็ น รูป ธรรมในกรอบหรื อ มุม มองของ
กระทรวงยุติธรรมซึ่งรับผิดชอบโดยสานักงาน ป.ป.ท.
2. กระทรวงยุติธรรม ควรจัดการปฏิรูปกฎหมายกระบวนการยุติธรรมในบริบทของ
กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะการปรับปรุงแนวทางบริหารองค์กรก่อนชั้นศาลให้เ หมาะสม ในกรอบของส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
3. กระทรวงยุติธรรม ควรร่วมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือผู้เกี่ยวข้องกับปัญหา
การค้ามนุษย์ กรณีแรงงานประมง และกรณีการอพยพย้ายถิ่นผิดปกติ ในกรอบของกระทรวงยุติธรรม เช่น
ในกรอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสานักงาน ป.ป.ท. รวมถึงสานักงาน ปปง.
4. กระทรวงยุติ ธ รรม ควรเร่งรั ดหรื อร่ว มดาเนิน การในการจั ดตั้ง องค์ กรปฏิรู ป
กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลข้อ 11.3 ประกอบกับยังไม่มีผล
การดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมแต่ประการใด
๑๑.๔ การนาเทคโนโลยีที่ทัน สมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ ฯ และมีระบบ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและนาไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิ ภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
๑๑.๔.๑ สนับสนุนการอานวยความยุติธรรม การตรวจพิสูจน์และจัดการข้อมูล
ด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ ใ นจั งหวัดชายแดนภาคใต้ 261 ครั้ง ตรวจพิสู จน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การดาเนินคดี 201 เรื่อง ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อคืนสิทธิสัญชาติให้กับประชาชนโดยการเพิ่ม ชื่อใน
ทะเบียนราษฎร์อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย 1,477 ราย รายงานการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อคืนสิทธิ
สัญชาติให้กับประชาชนโดยการเพิ่ม ชื่อในทะเบียนราษฎร์อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย แล้วเสร็จ 741 ราย
ตรวจพิสู จน์ ส ารพัน ธุกรรม (DNA) ผู้ ไม่มีส ถานะทางทะเบียนเพื่อให้ เข้าถึงการตรวจพิสู จน์สั ญชาติของรั ฐ
อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๕๙ ราย บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยรังสิต
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๙

ตรวจร่างกายประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคา อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๗๙๘ ราย ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม
จั งหวั ดชั ย ภู มิ 83 ราย จั งหวั ดบุ รี รั มย์ 128 ราย รั บแจ้ งบุ คคลสู ญหายเพื่ อด าเนิ นการตรวจพิ สู จ น์ ท าง
นิ ติวิทยาศาสตร์ 39 ราย ตรวจสารพันธุ กรรม (ชาวมอแกน) อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 36 ราย สถาบั น
นิติวิทยาศาสตร์จัดทา MOU ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ด้านการให้บริการตรวจสารพันธุกรรม
เพื่อแก้ปัญหาสถานะบุ คคล 7 ราย กรมการปกครองจัดส่ งรายชื่อบุ คคลเพื่อขอรับการตรวจสารพันธุกรรม
1,468 ราย สามารถสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มีต่อการให้บริการของภาครัฐ
๑๑.๔.๒ นาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทาผิดในระบบงานคุมประพฤติ
เพื่อให้ผู้กระทาผิดสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมอย่างปกติสุขและเป็นการลดความแออัดของเรือนจา
ผู้กระทาผิดในระบบงานคุมประพฤติติดเครื่องมือ 3,344 ราย ถอดเครื่องมือออกแล้ว 2,860 ราย
๑๑.๕ การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย
๑๑.๕.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม
๑๑.๕.๑.๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการกระทาความผิด
จากประชาชน 23,337 เรื่อง ยุติ 9,576 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 13,761 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงาน
ภายนอก 411 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายใน 6,136 เรื่อง ดาเนินการเอง 5,521 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ 1,693 เรื่อง
ทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเข้าถึงการให้บริการจากภาครัฐ
๑๑.๕.๑.๒ ช่ ว ยเหลื อประชาชนตามกฎหมาย กรมคุ้ม ครองสิ ทธิ และ
เสรี ภ าพร่ ว มมื อ กับส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ให้ พนั กงานสอบสวนทั่ วประเทศแจ้ งสิ ทธิ ตามพระราชบัญญั ติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และจัดทาบันทึกแจ้งสิทธิ ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนคดีอาญาเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหาย
หรือทายาทเพื่อนาไปยื่นคาขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน สานักงานตารวจแห่งชาติได้แจ้งให้กองบังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัดและสถานีตารวจภูธรและนครบาล ดาเนินการตามแนวทางรับคาขอเงินเยียวยาตาม พ.ร.บ.
ค่าตอบแทนผู้เสีย หายฯ ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา จานวน 8,348 ราย เป็นเงิน
454.106 ล้ า นบาท ประชาชนยื่ น ขอรับการสนับ สนุนกองทุนยุ ติธ รรม 3,919 ราย จ่ายเงินช่ว ยเหลื อ
173.425 ล้ านบาท และให้ คาปรึ กษาทางกฎหมายแก่ป ระชาชน 26,978 ราย ทาให้ ประชาชนได้รั บ
การช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและมีความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นการปูองกัน
มิให้กระทาผิดกฎหมาย
11.5.1.3 จัดตั้ง “คลินิกให้คาปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น” เพื่อบริการ
ให้คาปรึ กษาปัญหาด้านพฤติกรรมเด็ก ปั ญหาครอบครัวและปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จานวน 95 แห่ ง
ผู้ขอรับบริการ จานวน 1,237 ราย ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก จานวน 1,100 ราย และขอรับบริการ
ทางโทรศัพท์ จานวน 135 ราย
๑๑.๕.๒ การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.)
ระดับตาบล จ านวน ๓๑๒ แห่ ง การพัฒ นาการปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลนาร่อง
จานวน ๗๘๐ คน ประชุมปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการรับและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ระดับหั ว หน้า
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน ๕๔๕ คน บันทึกข้อตกลงร่วมมือ
(MOU) ว่า ด้ ว ยการขั บ เคลื่ อ นนโยบายการอานวยความยุติ ธ รรมเพื่ อ ลดความเหลื่ อมล้ าในสั ง คมระหว่ า ง
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กระทรวงยุ ติธ รรม ส านั กงานอัย การสู งสุ ด ส านักงานปลั ดส านักนายกรั ฐ มนตรี และกระทรวงมหาดไทย
อบรมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน จานวน ๑๕๔ คน การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสของประชาชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนนาร่องทั่วประเทศ
312 แห่ ง จ านวน 30,439 เรื่ อ ง ส าเร็ จ จ านวน 18,896 เรื่ อ ง ไม่ ส าเร็ จ จ านวน 593 เรื่ อ ง และ
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 10,950 เรื่อง
๑๑.๕.๓ การคุ้มครองพยาน ยื่นคาร้อง 325 ราย ตรวจสอบข้อเท็จจริง 19 ราย
ยกคาร้อง 90 ราย คุ้มครองพยาน 216 ราย และคุ้มครองพยานในคดีพิเศษ 21 ราย
๑๑.๕.๔ การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้
๑๑.๕.๔.๑ การไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทชั้นบังคับคดี การไกล่เกลี่ยร่วมกับ
ธนาคารออมสิ นและบริ ษัท โตโยต้าลี สซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ ย 215 เรื่อง
ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 187 เรื่อง ทุนทรัพย์ 47,534,152.84 บาท การขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถผลักดัน
ทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จานวน 82,514,922,313 บาท ซึ่งเป็นการยุติข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีและ
เพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
๑๑.๕.๔.๒ ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี จานวน ๑๑๘ คน ให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุ ติธรรมแก่ประชาชน
(กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ) จานวน ๗,750 ราย ฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเครือข่าย จานวน ๔๔๒
คน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ไกล่เกลี่ย จานวน ๑๑๗ คน จัดโครงการดรีมอีสาน (การเข้าถึงความยุติธรรม
อย่างยั่งยืน) จานวน 825 คน อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภารกิจด้านการบังคับคดี จานวน ๕๙๑ คน
จัดทาคู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จานวน ๗,๗๙๐ เล่ม แผ่ นพับ จานวน
๖,๔๐๐ แผ่น เผยแพร่หนังสือความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 3,300 เล่ม เผยแพร่หนังสือบทบาทภารกิจ
กระทรวงยุติธรรม 4,800 เล่ ม เผยแพร่หนังสือคู่มืองานบริการด้านยุติธรรมสาหรับประชาชน 650 เล่ ม
เผยแพร่ ร ายงานการวิจั ย พัฒ นานโยบายการยุติธ รรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒ นานโยบาย
การยุ ติธ รรมเพื่อแก้ปั ญหาหนี้ น อกระบบ จานวน ๑๔๓ เล่ ม และเผยแพร่ความรู้ผ่ านรายการโทรทัศน์ 2
ช่องทาง ในประเด็น “การดาเนินงานของกระทรวงยุติธรรม เพื่ออานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคม” และ “ประชาชนกับการเข้าถึงความยุติธรรม” ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาขนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรม
๑๑.๕.๕ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
๑๑.๕.๕.๑ การป้ องกั นการกระท าผิ ด การจั ดท าวี ดิ ทั ศน์ เพื่ อปู องกั น
พฤติกรรมและการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนโดยบูรณาการร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทาสื่อการเรียนรู้สาหรับผู้ปกครองในหัวข้อบทบาทพ่อแม่กับการเข้าใจวัยรุ่น และการ์ตูนแอนนิเมชันสาหรับเด็ก
และเยาวชนในหัวข้อการใช้เวลาว่างและข้อกฎหมายที่เด็กควรรู้ การใช้สื่อนิทานสาหรับเด็กประถมวัยเพื่อแจกจ่าย
ให้ กั บโรงเรี ยนอนุ บาลและศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กทั่ วประเทศ จ านวน 50,000 แห่ ง สถานศึ กษาจั ดกิ จกรรม
การปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติด จานวน 10,575 แห่ง นักเรียน ป.4 – ป.6 ทั่วประเทศได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด จานวน 3,782,377 คน สถานศึกษาจัดตั้งหน่วยลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด
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ต้านภัยยาเสพติด จานวน 13,624 แห่ง ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด จานวน 664,619 คน
จั ดอบรมหลั กสู ตรพัฒนาศักยภาพบุ คลากรส าคั ญเพื่อปู องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่ มเสี่ ยงนอกสถานศึกษา
จัดสรรงบประมาณให้ที่ทาการปกครองอาเภอ จานวน 878 อาเภอ เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเสี่ยงนอก
สถานศึกษาในพื้นที่มีกิจกรรมกีฬาฟุตซอลและกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
๑๑.๕.๕.๒ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในเรือนจา การจัดระเบียบเรือนจา/
ทัณฑสถานให้เหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภท 7 แห่ง จัดระบบการจาแนกลักษณะผู้ต้องขัง
ให้เหมาะสมกับเรือนจา/ทัณฑสถาน ๑๔2 แห่ง ผู้ต้องขัง รายสาคัญที่ผ่านการจาแนกทั่วประเทศ 6,150 ราย
ย้ายผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาชายไปทัณฑสถานหญิง 3,872 ราย เกลี่ยผู้ต้องขังจากเรือนจาแออัดมากไปสู่
เรือนจาแออัดน้อย 22,473 ราย ดาเนินการตามมาตรฐานด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัยเรือนจา/
ทัณฑสถาน ๑๓๑ แห่ง จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสายอาชีพและอุดมศึกษา 106,291 ราย ฝึกอบรมพัฒนา
จิตใจตามหลักศาสนา ๓11,090 ราย จัดกิจกรรมชุมชนบาบัด (Care Model) ให้กับผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด
เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด อารมณ์และพฤติกรรม ๘5 แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม (Care Model) 14,310 คน
จัดโปรแกรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ ๓ รุ่น ๑๓๗ แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรมปฐมนิเทศ ๑๒,๓๓๐ คน
จัดโปรแกรมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (กลุ่มเรือนจาความมั่นคงสูง) ๑๓๖ แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรม
สร้างความเข้มแข็งทางใจ ๑,๒๐๐ คน จัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ๕๒ แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรม
แก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ๓,๑๒๐ คน บริหารโทษ พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 32,857 ราย พัฒนาเรือนจา
ความมั่นคงต่าให้รองรับผู้ ต้องขังเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยคัดเลือกและย้ายผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตรง
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กาหนดไปยังทัณฑสถานเปิดหรือเรือนจาชั่วคราวที่ตั้งอยู่เรือนจานั้นๆ หรือ
ใกล้เคียงให้เต็มอัตราความจุ ผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดเลือกสาหรับ การย้าย จานวน 3,607 คน
๑๑.๕.๕.๓ การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนงานบาบัด
แก้ไขเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม ๑๒ ประการ/ จัดทาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๑๘ แห่ง และสถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน ๓๔ แห่ง สืบเสาะและจัดทารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีอาญา 32,550 ราย
สื บ เสาะและจั ดทารายงานข้ อเท็ จ จริ งเด็ กและเยาวชนในคดีครอบครัว 9,721 ราย จัดท าแนวทางและ
ยุทธวิธีการลดจานวนเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ แต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการ
แก้ไขปัญหาสังคมที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบสุขของบ้านเมือง
๑๑.๕.๕.๔ การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชน การคุ ม ประพฤติ
375,615 ราย แบ่งเป็น (การสืบเสาะและพินิจ 131,604 ราย/การควบคุมและสอดส่อง 244,011 ราย)
สารวจแหล่งงานในพื้นที่ของสานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศที่ประสงค์รับผู้กระทาผิดของกรมคุมประพฤติ
เข้าทางาน จานวน 1,448 แห่ง สารวจความพร้อมและความถนัดของผู้ รับบริการและทาแผนบูรณาการ
จานวน 778 ราย การติดตามผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จานวน 238,748 คน และ
การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด จานวน 10,935 คน
๑๑.๕.๕.๕ การป้องกันการกระทาผิดซ้า ช่วยเหลือผู้พ้นโทษไม่ให้กลับไป
กระทาผิดซ้าด้วยการสงเคราะห์อาชีพ แหล่งทุนผู้พ้นโทษ จานวน 2,017 ราย จ้างงานผู้พ้นโทษ จานวน 676 ราย
การฝึ กอบรมวิ ชาชีพและพั ฒนาพฤติ นิ สั ยโดยประชุ มติ ดตามผลการฝึ ก อบรมและพั ฒนาศั กยภาพผู้ พ้ นโทษ
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

๑๒

การฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จานวน ๑๙๘ ราย (ค่ายคืนคนดีสู่สังคม) สร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
ผู้ที่อยู่ในการดูแลของคุมประพฤติโดยบูรณาการร่วมกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสโมสรโรตารีประเทศ
ไทยให้เข้าร่วมมหกรรมอาชีพ (Thai Rotary Day) ๒๘๙ ราย ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการช่าง จานวน 80 ราย
สนั บ สนุ น การศึ กษาต่ อระดั บ ประถมและมั ธ ยมศึ กษา จ านวน 906 ราย พั ฒ นาและยกระดั บทั กษะด้ าน
การประกอบอาชี พ จ านวน 1,428 ราย จั ดท าแนวทางการฝึ กวิ ชาชี พให้ สอดคล้ องกั บความต้ องการของ
ตลาดแรงงานโดยการประชุมจั ดทาหลั กสู ตรวิชาชีพระยะสั้ นส าหรับเด็กและเยาวชน จานวน ๔๐ คน ทาให้
ผู้กระทาผิดใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ไม่หวนกลับไปกระทาผิดซ้า
๑๑.๕.๖ การแก้ไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม จานวน ๓3 ฉบับ
บัญชี 1 ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ
(22 ฉบับ)
ส่วนที่
ขั้นตอน
๑ ร่างพระราชบัญญัติที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ให้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (- ฉบับ)
๒ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (10 ฉบับ)
2.1 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดี
ตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
2.2 ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.3 ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....(ความผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศ ที่ มี เ ด็ ก
เป็นองค์ประกอบความผิด และแก้ไขคานิยาม “กระทาชาเรา”)
2.4 ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
2.5 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักการฟื้นฟูกิจการสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
2.6 ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.7 ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.8 ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแจ้ง
สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา) / แก้ไขจากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๑๒๔)
2.9 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกหลักเกณฑ์การ
สอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี)
2.10 ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๑๓

บัญชี 1 ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ
(22 ฉบับ)
ส่วนที่
ขั้นตอน
๓ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (4 ฉบับ)
3.1 ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3.2 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... (สานักงาน ป.ป.ท.)
3.3 ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3.4 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
๔ ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว (8 ฉบับ)
๔.๑ พระราชบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว (6 ฉบับ)
4.1.1 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจร และข้อสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสุรา)
4.1.2 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
4.1.3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
4.1.4 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
4.1.5 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ให้สานักงาน ปปง. อยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี)
4.1.6. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558 (มาตรา
309 จัตวา)
๔.๒ พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อยู่ระหว่างรอมีผลใช้บังคับ (1 ฉบับ)
4.2.1 พระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรมพ.ศ. ๒๕๕๘
* ประกาศ ๒๗ ต.ค. ๕๘ ใช้บังคับเมื่อพ้น ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศ (๒๓ เม.ย.๕๙)
4.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการนาขึ้นทูลเกล้าฯ (๑ ฉบับ)
4.3.1 ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
๕ ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ (- ฉบับ)
บัญชี 2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน
(1 ฉบับ)
ส่วนที่
ขั้นตอน
1 ร่างพระราชบัญญัติของ ครม. ชุดปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการทบทวน (๑ ฉบับ)
1.1 ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวนของเจ้าพนักงานตารวจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟูองคดีอาญา พ.ศ. ....
2 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนหน้าที่อยู่ระหว่างการทบทวน (- ฉบับ)
บัญชี 3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
ส่วนที่
ขั้นตอน
1 ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ ( - ฉบับ)
2 ร่างพระราชบัญญัติที่ยกร่างแล้วเสร็จ (- ฉบับ)

(- ฉบับ)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

๑๔

บัญชี 4 ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิรูปประเทศ
(- ฉบับ)
ส่วนที่
ขั้นตอน
1 ร่างพระราชบัญญัติทตี่ ้องรอพิจารณาหลังรัฐธรรมนูญฉบับถาวร (- ฉบับ)
2 ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานภาครัฐและค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ (- ฉบับ)
3 ร่างพระราชบัญญัติทเี่ สนอโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (- ฉบับ)
บัญชี 5 ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย
(๑0 ฉบับ)
ส่วนที่
ขั้นตอน
1 ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างการศึกษา ยกร่าง (7 ฉบับ)
1.1 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยยุตธิ รรมชุมชน พ.ศ. ....
1.2 ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสารพันธุกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
1.3 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด พ.ศ. ....
1.4 ร่างพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ. ….
1.5 ร่างประมวลกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
1.6 ประมวลกฎหมายอาญา : ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
1.7 ร่างพระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างการทบทวนหลักการหรือพิจารณาความเหมาะสมของการตรากฎหมาย (๓ ฉบับ)
2.1 ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
2.2 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....
2.3 ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (สานักงาน ป.ป.ส.)
3 ร่างพระราชบัญญัตขิ อง ครม. ชุดก่อนหน้าทีไ่ ม่สอดคล้องกับนโยบายปัจจุบัน (- ฉบับ)

