แผนพัฒนากฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

สวนที่ ๑ วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑.๑ วิสัยทัศน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดํารงไวซึ่งความเปนองคกรกลางทางกฎหมายของ
ประเทศที่ไดรับการยอมรับเชื่อถือในการจัดทํากฎหมาย การใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาทางดาน
กฎหมาย
๑.๒ พันธกิจ
(๑) จัดทํารางกฎหมายที่มีความถูกตองและสมบูรณ เพื่อใหเปนกลไกการบริหารงาน
ภาครัฐ และสรางความเปนธรรมใหแกประชาชน
(๒) ใหความเห็นทางกฎหมายแกหนวยงานของรัฐ เพื่อเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติ
ราชการภายใตขอบเขตความถูกตองของกฎหมาย
(๓) พั ฒ นากฎหมายของประเทศเพื่ อ ให ก ฎหมายเป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมและคุมครองประโยชนสาธารณะ
(๔) พั ฒ นาหลั ก กฎหมายปกครองเพื่ อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ร าชการของ
เจาหนาที่ของรัฐ
(๕) เปนศูนยกลางขอมูลทางกฎหมายของประเทศ
๑.๓ ยุทธศาสตร
(๑) จัดทํากฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหกฎหมายมีความสมบูรณครบถวนตาม
นโยบายของรัฐบาล
(๒) พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดานกฎหมาย เพื่อใหเจาหนาที่ของ
สํานักงานฯ มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานกฎหมาย
(๓) พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ เพื่อใหนักกฎหมายมหาชนภาครัฐมีความรูความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนใหมีมาตรฐานเดียวกัน
(๔) เปนศูนยกลางขอมูลทางกฎหมาย เพื่อใหมีขอมูลกฎหมายที่ครบถวนและเพื่อให
สวนราชการและประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลทางกฎหมาย

๒
๑.๔ อํานาจหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
(๒) ชวยเหลือและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรางกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองแกหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
(๓) พิ จ ารณาและจั ด ทํ า ร า งกฎหมายตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ นายกรั ฐ มนตรี
มอบหมาย และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใหมีกฎหมาย หรือแกไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย
(๔) ใหความเห็นชอบหรือปฏิบัติงานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายใหแกหนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือตามที่รัฐบาลตางประเทศหรือสถาบันระหวางประเทศรองขอ
(๕) จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป เ กี่ ย วกั บ ผลงานและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการกฤษฎี กา คณะกรรมการพั ฒ นากฎหมาย และคณะกรรมการวิ ธี ป ฏิบั ติร าชการทาง
ปกครองตอคณะรัฐมนตรี
(๖) ศึกษาและรวบรวมขอมูล รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทย
และระบบกฎหมายต า งประเทศ และงานวิ จั ย กฎหมายหรื อวิ ชาอื่น ที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายทั้ ง ของไทย
และตางประเทศเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
(๗) รั บ ผิ ด ชอบในงานธุ ร การและวิ ช าการของคณะกรรมการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย คณะกรรมการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ประมวลกฎหมายอาญา
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สวนที่ ๒ สถานะทางกฎหมายในความรับผิดชอบ

๒.๑ กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน ๗ ฉบับ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๔) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(๕) ประมวลกฎหมายอาญา
(๖) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(๗) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๓
๒.๒ กฎหมายลําดับรองที่อยูในความรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีกฎหมายลําดับรองที่อยูในความรับผิดชอบ จํานวน
๒๓ ฉบับ แยกเปนพระราชกฤษฎีกา จํานวน ๒ ฉบับ กฎกระทรวง จํานวน ๑๓ ฉบับ และระเบียบที่ออก
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ จํานวน ๘ ฉบับ ดังปรากฏ
รายละเอียดตามภาคผนวก

สวนที่ ๓ แนวทางการพัฒนากฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓.๑ รายชื่อกฎหมายที่จะดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนา
ก. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
๓.๒ กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมาย
ก. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หลักการและเหตุผล ตามแนวทางการพัฒนากฎหมาย ประการที่ ๑ กฎหมายที่จะตอง
ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยการปรับปรุงประมวลกฎหมาย
อาญา เพื่อใหสอดคลองและเกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้
(๑) รางบทบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับศพ กําหนดความผิดฐานกระทําชําเราศพ
(รางมาตรา ๒๗๗ จัตวา) กระทําอนาจารศพ (รางมาตรา ๒๗๙ ตรี) ทําใหศพเสียหาย (รางมาตรา ๓๖๐ ตรี)
และดู หมิ่ น เหยี ย ดหยามศพ (รา งมาตรา ๓๙๓ ทวิ ) ร า งบทบัญ ญัติ ว า ด ว ยความผิ ด เกี่ ย วกั บ ศพนี้
บัญญัติขึ้นเพื่อคุมครองศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และคุมครองสิทธิในครอบครัว เกียรติยศของ
ผูตายและครอบครัวของผูตาย รวมตลอดถึงเปนการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนดวย
(๒) รางบทบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม เปนการแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓๙๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา โดยกําหนดใหการกระทําดวยประการใดๆ ตอผูอื่นอันเปน
การรังแก ขมเหง รบกวน รบเร า คุกคาม หรือกระทําใหไ ดรับ ความอับ อายหรื อเดือดรอ นรํา คาญ
เปนความผิดตองระวางโทษตามรางมาตรา ๓๙๗ วรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําในที่สาธารณสถานหรือ
ตอหนาธารกํานัล หรือเปนการกระทําอันมีลักษณะสอไปในทางที่จะลวงเกินทางเพศ เปนความผิด
ตองระวางโทษตามรางมาตรา ๓๙๗ วรรคสอง และถาเปนการกระทําโดยอาศัยเหตุที่ผูกระทํามีอํานาจ
เหนือผูถูกกระทํา อันเนื่องมาจากความสัมพันธในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชา นายจาง หรือผูมีอํานาจ
เหนื อประการอื่ น ตองระวางโทษตามมาตรา ๓๙๗ วรรคสาม จะเห็ นไดวา รางมาตรา ๓๙๗ เปน
บทบัญญัติที่คุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวตามรัฐธรรมนูญ

๔
(๓) รางบทนิยาม “เจาพนักงาน” เปนบัญญัติใหมีบทนิยามคําวา “เจาพนักงาน”
ในประมวลกฎหมายอาญาเพื่อความชัดเจนวาเจาพนักงานหมายถึงบุคคลใดบาง อันเปนการลดขอโตแยง
ในประเด็นเกี่ยวกับความเปนเจาพนักงาน ทําใหการพิจารณาคดีแลวเสร็จไดรวดเร็วขึ้น สอดคลองกับ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
การรับฟงความคิดเห็นของ Focus Group สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะจัดให
มีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของในเรื่องนี้ และนํารางกฎหมายที่ไดมีการ
แกไขปรับปรุงเปดใหแสดงความคิดเห็นผานทาง www.krisdika.go.th ดวย
ข. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
หลั กการและเหตุผล ตามแนวทางการพั ฒ นากฎหมาย ประการที่ ๑ กฎหมายที่
จะตองดําเนินการพัฒนาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยการปรับปรุง
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใน
เรื่องการตราพระราชบัญญัติที่กําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนเขาชื่อเสนอ
รางพระราชบัญญัติได และประกอบกับในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องการมีสวนรวมทางการ
เมืองโดยตรงของประชาชน ยังไดบัญญัติใหการที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนมี
สิ ท ธิ เ ข า ชื่ อ ร อ งขอต อ ประธานรั ฐ สภาเพื่ อ ให รั ฐ สภาพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ และการตรวจสอบรายชื่อ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ตลอดจน
กระบวนการและหลักการตาง ๆ อันเกี่ยวกับการเสนอกฎหมาย ซึ่งบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวา
ด ว ยการเข า ชื่ อ เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้ น ยั ง ไม ส อดคล อ งกั บ หลั ก การดั ง กล า ว จึ ง ต อ ง
ดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาวเสียใหม
การรับฟงความคิดเห็นของ Focus Group สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะจัดให
มีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของในเรื่องนี้ และนํารางกฎหมายที่ไดมีการ
แกไขปรับปรุงเปดใหแสดงความคิดเห็นผานทาง www.krisdika.go.th ดวย

๕
สวนที่ ๔ การพัฒนากฎหมายในภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรอบนโยบาย
การพัฒนากฎหมาย
กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมายตาม
หลักการ/แนวทาง
ประการที่ ๑ กฎหมาย
ที่จะตองดําเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

ชื่อรางกฎหมาย

หลักการรางกฎหมาย
เหตุผลในการ
ที่จะดําเนินการพัฒนา
ดําเนินการพัฒนา
๑. เพื่อคุมครองศักดิ์ศรีของ
ก. รางพระราชบัญญัติ ๑. บทบัญญัติวาดวยความผิด
ความเปนมนุษย และ
แกไขเพิ่มเติมประมวล
เกี่ยวกับศพ กําหนดความผิด
ฐานกระทําชําเราศพ กระทํา
คุมครองสิทธิในครอบครัว
กฎหมายอาญา
อนาจารศพ ทําใหศพเสียหาย
เกียรติยศของผูต ายและ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และดูหมิ่นเหยียดหยามศพ
ครอบครัวของผูต าย
รวมตลอดถึงเปนการ
รักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน
๒. บทบัญญัติวาดวยความผิด
๒. เพื่อคุมครองสิทธิใน
เกี่ยวกับการคุกคาม เปนการ
ความเปนอยูสวนตัวตาม
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙๗
รัฐธรรมนูญ
แหงประมวลกฎหมายอาญา
๓. บัญญัติบทนิยามคําวา
๓. เพื่อความชัดเจนวา
เจาพนักงาน หมายถึง
“เจาพนักงาน” ในประมวล
บุคคลใดบาง อันเปนการ
กฎหมายอาญา
ลดขอโตแยงในประเด็น
เกี่ยวกับความเปน
เจาพนักงาน ทําใหการ
พิจารณาคดีแลวเสร็จ
ไดรวดเร็วขึ้น สอดคลอง
กับสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
ข. รางพระราชบัญญัติ ๑. แกไขจํานวนประชาชนผูมี
เพื่ อให เ ป นไปตามมาตรา
วาดวยการเขาชื่อเสนอ
สิทธิเลือกตั้งที่จะเขาชื่อเสนอ ๑ ๔ ๒ แ ล ะ ม า ต ร า ๑ ๖ ๓
กฎหมาย พ.ศ. ....
กฎหมายตอประธานรัฐสภา ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง
จากจํานวนหาหมื่นคน เปน ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ บัญญัติใ หการที่
หนึ่งหมื่นคน
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไม
๒. ปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการ
นอยกวาหนึ่งหมื่นคนมีสิทธิ
เขาชื่อและการตรวจสอบ
เข า ชื่ อ ร อ งขอต อ ประธาน
รายชื่อ ใหเปนไปโดย
รั ฐ ส ภ า เ พื่ อ ใ ห รั ฐ ส ภ า
คลองตัวยิ่งขึ้น
พิจารณารางพระราชบัญญัติ
ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ
และวิ ธี ก ารเข า ชื่ อ และการ
ตรวจสอบรายชื่อ ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

๖
สวนที่ ๕ การพัฒนากฎหมายรายฉบับ
ก. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ชื่อกฎหมาย รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นางสาวนริศรา แดงไผ
ตําแหนง
ผูอํานวยการฝายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โทรศัพท
๐-๒๒๒๔-๑๓๕๓
โทรสาร
๐-๒๒๒๖-๕๑๖๑
ชื่อกฎหมาย

กรอบนโยบายการพัฒนา
รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคลองกับกรอบนโยบาย
กฎหมาย
การพัฒนากฎหมาย
รางพระราชบัญญัติ กรอบนโยบายการพัฒนา
๑. รางบทบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับศพ กําหนดความผิดฐานกระทํา
แกไขเพิ่มเติม
กฎหมายตามหลักการ/แนวทาง
ชําเราศพ (รางมาตรา ๒๗๗ จัตวา) กระทําอนาจารศพ (รางมาตรา ๒๗๙ ตรี)
ประมวลกฎหมาย ประการที่ ๑ กฎหมายที่จะตอง
ทําใหศพเสียหาย (รางมาตรา ๓๖๐ ตรี) และดูหมิ่นเหยียดหยามศพ
อาญา (ฉบับที่ ..) ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
(รางมาตรา ๓๙๓ ทวิ) รางบทบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับศพนี้ บัญญัติขึ้น
พ.ศ. ....
แหงราชอาณาจักรไทย
เพื่อคุมครองศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และคุมครองสิทธิในครอบครัว
พุทธศักราช ๒๕๕๐
เกียรติยศของผูตายและครอบครัวของผูตาย รวมตลอดถึงเปนการรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชนดวย
๒. รางบทบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม เปนการแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓๙๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา โดยกําหนดใหการกระทําดวย
ประการใดๆ ตอผูอื่นอันเปนการรังแก ขมเหง รบกวน รบเรา คุกคาม หรือ
กระทําใหไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ เปนความผิดตองระวางโทษ
ตามรางมาตรา ๓๙๗ วรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําในที่สาธารณสถานหรือ
ตอหนาธารกํานัล หรือเปนการกระทําอันมีลักษณะสอไปในทางที่จะลวงเกิน
ทางเพศ เปนความผิดตองระวางโทษตามรางมาตรา ๓๙๗ วรรคสอง และถา
เปนการกระทําโดยอาศัยเหตุที่ผูกระทํามีอํานาจเหนือผูถูกกระทํา อันเนื่อง
มาจากความสัมพันธในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชา นายจาง หรือผูมีอํานาจ
เหนือประการอื่น ตองระวางโทษตามมาตรา ๓๙๗ วรรคสาม จะเห็นไดวา
รางมาตรา ๓๙๗ เปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว
ตามรัฐธรรมนูญ
๓. รางบทนิยาม “เจาพนักงาน” เปนบัญญัติใหมีบทนิยามคําวา “เจาพนักงาน”
ในประมวลกฎหมายอาญาเพื่อความชัดเจนวาเจาพนักงานหมายถึงบุคคล
ใดบาง อันเปนการลดขอโตแยงในประเด็นเกี่ยวกับความเปนเจาพนักงาน
ทําใหการพิจารณาคดีแลวเสร็จไดรวดเร็วขึ้น สอดคลองกับสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ

๗
ข. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ชื่อกฎหมาย
ผูรับผิดชอบ
ตําแหนง
หนวยงาน
โทรศัพท
โทรสาร
ชื่อกฎหมาย

รางพระราชบัญญัติวา ดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
นายธนาวัฒน สังขทอง
ผูอํานวยการศูนยขอมูลกฎหมายกลาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๐-๒๒๘๒-๑๘๘๔
๐-๒๒๘๒-๕๘๗๐

กรอบนโยบายการพัฒนา
รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคลองกับกรอบนโยบายการพัฒนา
กฎหมาย
กฎหมาย
รางพระราชบัญญัติ กรอบนโยบายการพัฒนา
๑. แกไขจํานวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่จะเขาชื่อเสนอกฎหมายตอประธาน
รัฐสภา จากจํานวนหาหมื่นคน เปน หนึ่งหมื่นคน
วาดวยการเขาชื่อ
กฎหมายตามหลักการ/
เสนอกฎหมาย
แนวทางประการที่ ๑ กฎหมาย ๒. ปรับปรุง หลักเกณฑ วิ ธีก ารเข าชื่อ และการตรวจสอบรายชื่อ ใหเ ป น ไปโดย
คลองตัวยิ่งขึ้น
พ.ศ. ....
ที่จะตองดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๘

สวนที่ ๖ การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนากฎหมาย
ชื่อกฎหมาย รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นางสาวนริศรา แดงไผ
ตําแหนง ผูอาํ นวยการฝายกฎหมายกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
กรม/กระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๒๔-๑๓๕๓/๐-๒๒๒๖-๕๑๖๑

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ**

๑.

ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห
กฎหมายรายฉบับ

๒.

ยกรางกฎหมายแตละฉบับเสร็จ

๓.

การรั บ ฟง ความคิ ด เห็ น จากผู มี
ส ว นได เ สี ย หรื อ ผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ
กฎหมาย (Focus group)

๔.

การพิจารณาใหความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา

๕.

เสนอร า งกฎหมายมาที่ สํ า นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ระยะเวลาการดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๕๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
√
√
√

√

√

ส.ค.

ก.ย.

√
√

√

√

√

√

√

๙
ชื่อกฎหมาย รางพระราชบัญญัติวา ดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายธนาวัฒน สังขทอง
ตําแหนง ผูอ ํานวยการศูนยขอมูลกฎหมายกลาง
กรม/กระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักนายกรัฐมนตรี
โทรศัพท/โทรสาร
๐-๒๒๘๒-๑๘๘๔ / ๐-๒๒๘๒-๕๘๗๐

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

๑.

ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห
กฎหมายรายฉบับ

๒.

ยกรางกฎหมายแตละฉบับ
เสร็จ

๓.

การรับฟงความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดเสียหรือผูอยูใตบังคับ
กฎหมาย (Focus group)

๔.

การพิจารณาใหความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕.

เสนอรางกฎหมายมาทีสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ระยะเวลาการดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๕๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

ขาพเจา คุณพรทิพย จาละ ตําแหนง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอรับรองวา
จะดํ า เนิ น การพั ฒ นากฎหมายตามแผนพั ฒ นากฎหมายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ใหแลวเสร็จตามแผนพัฒนากฎหมายที่ไดกําหนดไว

(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ผูรับรองการ
ดําเนินการตามแผน
พัฒนากฎหมาย

ภาคผนวก

๑๐
กฎหมายลําดับรองที่อยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
________________________
(ก) พระราชกฤษฎีกา (๒ ฉบับ)
๑. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. พระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐
(ข) กฎกระทรวง (๑๓ ฉบับ)
๑. กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๓. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๔. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๕. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๖. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๗. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๘. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๙. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๐. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๑. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๑
๑๒. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๓. กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบั ญ ญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(ค) ระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
(๘ ฉบับ)
๑. ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการจัดทําและการพิจารณารางกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ โดยกรรมการรางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการรับปรึกษาใหความเห็นทางกฎหมาย
ของกรรมการรางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการประชุมกรรมการรางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒
๔. ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการใหคาตอบแทนและเงินอุดหนุนแก
การวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมาย พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. ระเบียบคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองวาดวยหลักเกณฑการให
คําปรึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
๖. ระเบียบคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย วาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการใหคาตอบแทนและเงินอุดหนุนแกการวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมาย พ.ศ. ๒๕๓๕
๗. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๓๕
๘. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยขอมูลขาวสารของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๐
_________________

