สารบบสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
1. ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่เสนอต่อสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติเพือ่ พิจารณา 365 ฉบับ
1.1 ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติมีมติรบั หลักการในวาระที่หนึง่ แล้ว 320 ฉบับ
1.2 ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติยังไม่ได้พจิ ารณารับหลักการในวาระทีห่ นึ่ง 10 ฉบับ
(ชะลอการบรรจุระเบียบวาระ - ฉบับ,พิจารณาศึกษาก่อนรับหลักการ - ฉบับ,ครม.รับไปพิจารณา 1 ฉบับ,
รอบรรจุระเบียบวาระ 9 ฉบับ,บรรจุระเบียบวาระ - ฉบับ)
1.3 ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่รอคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ พิจารณา 5 ฉบับ
1.4 ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่ตกไป 30 ฉบับ
2. ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติในวาระที่สอง 22 ฉบับ
2.๑ ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 21 ฉบับ
2.๒ ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 1 ฉบับ
(ชะลอการบรรจุระเบียบวาระ - ฉบับ , รอบรรจุระเบียบวาระ - ฉบับ , บรรจุระเบียบวาระ 1 ฉบับ)
3. ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่สามแล้ว 293 ฉบับ*
(ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว 285 ฉบับ , มีผลใช้บังคับแล้ว 282 ฉบับ)
* เป็นร่างที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอโดยนับรวมเป็น ๑ ฉบับ จํานวน 5 ฉบับ
(รายละเอียดจัดทําเฉพาะลําดับที่ 2 และ 3)
ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ ๑8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.0๐ นาฬิกา
ผู้จัดทํา : นายพิสิฐ์ นิธิสิริวรธรรม วิทยากรชํานาญการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ฉบับ

สารบบสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

293

สถิติข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว
คสช. 21 ฉบับ

กฎหมายใหม่ 80 ฉบับ

ครม. 247 ฉบับ

ปรับปรุงกฎหมายเดิม 48 ฉบับ

กรธ. 10 ฉบับ
ผู้เสนอ

สนช. 4 ฉบับ

ประเภท

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม 161 ฉบับ

ครม.+สนช. 4 ฉบับ

ยกเลิกกฎหมาย 4 ฉบับ

องค์กรอิสระ 1 ฉบับ
สปช./สปท.>ครม. 6 ฉบับ

กรรมาธิการเต็มสภา 17 ฉบับ

ร่างพระราชบัญญัติ
ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว 293 ฉบับ

พิจารณา
ในวาระที่สองโดย

ปี 2557 (5 เดือน) 49 ฉบับ

คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา 22 ฉบับ

ปี 2558 : 91 ฉบับ
ปี 2559 : 75 ฉบับ
ปี 2560 : 58 ฉบับ
ปี 2561 : 20 ฉบับ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ 254 ฉบับ

ปีที่เห็นชอบ

ผลการพิจารณา
ในวาระที่สาม

เห็นชอบตามร่างเดิม 55 ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างเดิม 238 ฉบับ
ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
จัดทําโดย : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2.1 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ขั้นคณะกรรมาธิการ)
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

1 สถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... (71 มาตรา)
ประธาน : นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

2 ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... (100 มาตรา)
ประธาน : พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์

3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
(89 มาตรา)
ประธาน : นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

รายมาตรา
คําแปรญัตติ
ทบทวนร่าง
ร่างรายงาน

ลําดับ

เวลา
สถานะการพิจารณา
ว/ด/ป ที่ วาระที่สอง พิจารณา
ครบกําหนด
หมายเหตุ
รับหลักการ พิจารณาโดย (ขยาย
เวลา)
๑ ธ.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 60 วัน 29 ม.ค.60 √ √ √ √ ยังไม่นัดประชุมครั้งต่อไป
21 คน (30 วัน) 28 ก.พ.60
(30 วัน)
(90 วัน)
(90 วัน)
(90 วัน)
(180 วัน)
2 มี.ค.60 กมธ.วิสามัญ 60 วัน
26 คน (60 วัน)
(60 วัน)
(60 วัน)
(90 วัน)
(90 วัน)
(90 วัน)

30 มี.ค.60
28 มิ.ย.60
26 ก.ย.60
25 ธ.ค.60
23 มิ.ย.61
30 เม.ย.60
29 มิ.ย.60
28 ส.ค.60
27 ต.ค.60
25 ม.ค.61
25 เม.ย.61
24 ก.ค.61

31 มี.ค.60 กมธ.วิสามัญ 60 วัน
26 คน (60 วัน)

29 พ.ค.60
28 ก.ค.60
26 ก.ย.60
25 พ.ย.60
24 ม.ค.61
25 มี.ค.61
24 พ.ค.61
23 ก.ค.61

(60 วัน)
(60 วัน)
(60 วัน)
(60 วัน)
(60 วัน)
(60 วัน)

พิจารณา (รอบ 2) ถึงมาตรา
100 ประชุมครั้งต่อไป
18 มิ.ย.61 พิจารณา
ประเด็นที่รอการพิจารณา (ต่อ)

√

√

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

√

√ ประชุมครั้งต่อไป 20 มิ.ย.61
พิจารณาประเด็นที่
มอบหมายหน่วยงานไป
พิจารณา

ฝ่ายเลขาฯ/
ผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเลขโทรศัพท์
ส.กมธ.3 ก.แรงงานฯ
อธิษฐ์ ศิลป์ธนะวาณิช
02 831 9216
094 445 5477

ส.กมธ.3 ก.สิทธิฯ
ศศิธร ธรรมธินโน
02 831 9232
098 145 9566

ส.กมธ.2 ก.วิสามัญ 4
จําเป็น ชุ่มมะโน
02 831 9197
087 931 7379

2.1 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ขั้นคณะกรรมาธิการ)
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

4 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
พ.ศ. .... (29 มาตรา)
ประธาน : พลตํารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
5 การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (90 มาตรา)
ประธาน : นายสมพล เกียรติไพบูลย์

6 องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (16 มาตรา)
ประธาน : นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด
7 ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสิน
กีฬา พ.ศ. .... (42 มาตรา)
ประธาน : พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง

15 ต.ค.60
14 ธ.ค.60
12 ก.พ.61
13 พ.ค.61
11 ส.ค.61

ส.กมธ.2 ก.ทหาร
พิจารณาถึงมาตรา 12
ประชุมครั้งต่อไป 22 มิ.ย.61 สุชาติ จริยาโสวรรณ
02 831 9178
093 895 2990

1 ก.ย.60 กมธ.วิสามัญ 60 วัน
29 คน (60 วัน)
(60 วัน)
(60 วัน)
(60วัน)
5 ต.ค.60 กมธ.วิสามัญ 60 วัน
17 คน (60 วัน)
(60 วัน)
(60 วัน)
(60 วัน)

30 ต.ค.60
29 ธ.ค.60
27 ก.พ.61
28 เม.ย.61
27 มิ.ย.61
3 ธ.ค.60
1 ก.พ.61
2 เม.ย.61
1 มิ.ย.61
31 ก.ค.61

ส.กมธ.3 ก.วิสามัญ 6
พิจารณาถึงมาตรา 28
ประชุมครั้งต่อไป 22 มิ.ย.61 ธนิสร ยอดอินทร์
02 831 9237
087 800 8265

5 ต.ค.60 กมธ.วิสามัญ 60 วัน
24 คน (30 วัน)
(30 วัน)
(30 วัน)
(90 วัน)
(30 วัน)

3 ธ.ค.60
2 ม.ค.61
1 ก.พ.61
3 มี.ค.61
1 มิ.ย.61
1 ก.ค.61

สถานะการพิจารณา
ครบกําหนด

รายมาตรา
คําแปรญัตติ
ทบทวนร่าง
ร่างรายงาน

ลําดับ

เวลา
ว/ด/ป ที่ วาระที่สอง พิจารณา
รับหลักการ พิจารณาโดย (ขยาย
เวลา)
17 ส.ค.60 กมธ.วิสามัญ 60 วัน
29 คน (60 วัน)
(60 วัน)
(90 วัน)
(90 วัน)

หมายเหตุ

พิจารณาถึงมาตรา 16
ยังไม่นัดประชุมครั้งต่อไป รอ
ผลการพิจารณาจากครม.ที่
เสนอขอแก้ไขเกินหลักการ
√

√

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

√

ฝ่ายเลขาฯ/
ผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเลขโทรศัพท์

ส.กมธ.3 ก.กิจการวุฒิ
สิทธิวรชัย ศรีไหม
02 831 8240
084 639 9229

ประชุมครั้งต่อไป 20 มิ.ย.61 ส.กมธ.1 ก.วิสามัญ 1
พิจารณาร่างรายงาน
ปริญญา แสงแก้วเขียว
02 831 9165
084 137 2400

2.1 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ขั้นคณะกรรมาธิการ)
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

8 วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... (59 มาตรา)
ประธาน : พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร

สถานะการพิจารณา
ครบกําหนด

รายมาตรา
คําแปรญัตติ
ทบทวนร่าง
ร่างรายงาน

ลําดับ

เวลา
ว/ด/ป ที่ วาระที่สอง พิจารณา
รับหลักการ พิจารณาโดย (ขยาย
เวลา)
24 พ.ย.60 กมธ.วิสามัญ 120 วัน
26 คน (๖๐ วัน)
(60 วัน)

23 มี.ค.61 √
๒๒ พ.ค.๖๑
21 ก.ค.61

√

√

หมายเหตุ

ฝ่ายเลขาฯ/
ผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเลขโทรศัพท์

ประชุมครั้งต่อไป 18 มิ.ย.61 ส.กมธ.3 ก.วิสามัญ 6
พิจารณาร่างรายงานอีกครั้ง ธณรัฐ แสนแก้ว
02 831 9237
086 837 0735

9 นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (11 มาตรา)
ประธาน : นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

9 ก.พ.61 กมธ.วิสามัญ 30 วัน 10 มี.ค.61
16 คน (60 วัน) 9 พ.ค.61
(60 วัน) 8 ก.ค.61

พิจารณาถึงมาตรา 11
ส.กมธ.3 ก.ท่องเที่ยว
ประชุมครั้งต่อไป 18 มิ.ย.61 ฉัตรชัย ลายคราม
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 02 831 9213
081 684 4321

10 การผังเมือง พ.ศ. .... (113 มาตรา)
ประธาน : คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี

15 ก.พ.61 กมธ.วิสามัญ 60 วัน 15 เม.ย.61
35 คน (60 วัน) 14 มิ.ย.61
(60 วัน) 13 ส.ค.61

พิจารณาถึงมาตรา 28
ส.กมธ.1 ก.วิสามัญ 1
ประชุมครั้งต่อไป 18 มิ.ย.61 กมลชัย แสงศรีคํา
02 831 9165
087 832 5219

11 เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (33 มาตรา)
ประธาน : พลเอกศุภกร สงวนชาติศรไกร

23 มี.ค.61 กมธ.วิสามัญ 60 วัน 21 พ.ค.61
15 คน (30 วัน) 20 มิ.ย.61
(30 วัน) 20 ก.ค.61

พิจารณาถึงมาตรา 33
ส.กมธ.1 ก.วิสามัญ 1
ประชุมครั้งต่อไป 19 มิ.ย.61 มานิดา นามงาม
เชิญผู้แปรญัตติ
02 831 9165
061 415 9742

12 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (11
มาตรา)
ประธาน : พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร

29 มี.ค.61 กมธ.วิสามัญ 60 วัน 27 พ.ค.61
23 คน (30 วัน) 26 มิ.ย.61

พิจารณาถึงมาตรา 11
ยังไม่นัดประชุมครั้งต่อไป รอ
ผลการพิจารณาจากครม.ที่
เสนอขอแก้ไขขัดหลักการ

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

ส.กมธ.2 ก.ทหาร
สิริกร อังกาบ
02 831 9178
098 258 4126

2.1 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ขั้นคณะกรรมาธิการ)
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

13 จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (23 มาตรา)
ประธาน : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

รายมาตรา
คําแปรญัตติ
ทบทวนร่าง
ร่างรายงาน

ลําดับ

เวลา
สถานะการพิจารณา
ว/ด/ป ที่ วาระที่สอง พิจารณา
ครบกําหนด
หมายเหตุ
รับหลักการ พิจารณาโดย (ขยาย
เวลา)
4 เม.ย.61 กมธ.วิสามัญ 60 วัน 2 มิ.ย.61 √ พิจารณาถึงมาตรา 23
22 คน (30 วัน) 2 ก.ค.61
ประชุมครั้งต่อไป 18 มิ.ย.61
พิจารณาทบทวนมาตราที่รอ
การพิจารณา
พิจารณาถึงมาตรา 13
ประชุมครั้งต่อไป 19 มิ.ย.61
พิจารณามาตราที่รอการ
พิจารณา

ฝ่ายเลขาฯ/
ผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเลขโทรศัพท์
ส.กมธ.2 ก.วิสามัญ 3
ธัญญา ศรีสุพรรณ
02 831 9195
063 190 0918

14 ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (13 มาตรา)
ประธาน : พลตํารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

4 เม.ย.61 กมธ.วิสามัญ 60 วัน
24 คน (60 วัน)

2 มิ.ย.61
1 ส.ค.61

15 ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ .. )
พ.ศ. .... (14 มาตรา)
ประธาน : พลตํารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

4 เม.ย.61 กมธ.วิสามัญ 60 วัน
24 คน (60 วัน)

2 มิ.ย.61
1 ส.ค.61

16 การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.
.... (41 มาตรา)
ประธาน : พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล

17 พ.ค.61 กมธ.วิสามัญ 60 วัน
29 คน

15 ก.ค.61

พิจารณาถึงมาตรา 4 ประชุม ส.กมธ.3 ก.วิสามัญ 5
ครั้งต่อไป 21 มิ.ย.61
ปฐมภณณ์ แป้นจรัสธีรมี
02 831 9230
085 552 9394

17 วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (30 มาตรา)
ประธาน : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

24 พ.ค.61 กมธ.วิสามัญ 60 วัน
23 คน

22 ก.ค.61

ประชุมครั้งต่อไป 20 มิ.ย.61 ส.กมธ.3 ก.แรงงาน
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อธิษฐ์ ศิลป์ธนะวาณิช
02 831 9216
094 445 5477

-

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

ส.กมธ.2 ก.ธรรมาภิบาล
จักรกริช พิสันเทียะ
02 831 9183
061 786 6786

พิจารณาถึงมาตรา 9
ส.กมธ.3 ก.วิสามัญ 5
ประชุมครั้งต่อไป 20 มิ.ย.61 พรพนา ปาเฉย
02 831 9230
081 887 5851

2.1 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ขั้นคณะกรรมาธิการ)
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

18 ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (5 มาตรา)
ประธาน : นายมณเฑียร บุญตัน

รายมาตรา
คําแปรญัตติ
ทบทวนร่าง
ร่างรายงาน

ลําดับ

เวลา
สถานะการพิจารณา
ฝ่ายเลขาฯ/
ว/ด/ป ที่ วาระที่สอง พิจารณา
ครบกําหนด
หมายเหตุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
รับหลักการ พิจารณาโดย (ขยาย
หมายเลขโทรศัพท์
เวลา)
31 พ.ค.61 กมธ.วิสามัญ 60 วัน 29 ก.ค.61
ประชุมครั้งต่อไป 18 มิ.ย.61 ส.กมธ.3 ก.ท่องเที่ยว
27 คน
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า ชนิดาภา มงคลเลิศลพ
ร่วมประชุม
02 831 9213
085 808 2848

19 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (61 มาตรา)
ประธาน : นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

7 มิ.ย.61 กมธ.วิสามัญ 60 วัน
50 คน

4 ก.ย.61

ประชุมทุกวันจันทร์-ศุกร์
ส.กมธ.1 ก.วิสามัญ 2
จันทร์ 13.00-17.00 น.
ประเสริฐ สีเลิศ
อังคาร-ศุกร์ 9.00-17.00 น. 02 831 9166
089 073 2957

20 ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... (22
มาตรา) (ประมวลกฎหมายยาเสพติด (184
มาตรา))
ประธาน : พลตํารวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์

14 มิ.ย.61 กมธ.วิสามัญ 90 วัน
28 คน

11 ก.ย.61

ประชุมครั้งต่อไป 21 มิ.ย.61 ส.กมธ.2 ก.วิสามัญ 3
เชิญผู้แทนหน่วยงานที่
สรญา โสภาเจริญวงศ์
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
02 831 9195
094 364 2596

21 วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(10 มาตรา)

14 มิ.ย.61 กมธ.วิสามัญ 90 วัน

11 ก.ย.61

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
สงวนคําแปรญัตติ
(มาตรา)

1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ....
(78 มาตรา)
ประธาน : นายนรนิติ เศรษฐบุตร

กมธ.สงวนความเห็น
(มาตรา)

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

กมธ.แก้ไข (มาตรา)

ลําดับ

ผลการพิจารณา

เวลา
ว/ด/ป ที่ วาระที่สอง พิจารณา
ครบกําหนด
รับหลักการ พิจารณาโดย (ขยาย
เวลา)
27 เม.ย.61 กมธ.วิสามัญ 30 วัน 26 พ.ค.61
21 คน (30 วัน) 25 มิ.ย.61

7

-

-

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

หมายเหตุ

พิจารณาเสร็จแล้ว
บรรจุระเบียบวาระการ
ประชุมสภา 21 มิ.ย.61

ฝ่ายเลขาฯ/
ผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเลขโทรศัพท์
ส.กมธ.3 ก.แรงงาน
โกศล เดชสีดา
02 831 9216
082 782 7608

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

1 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๑๗ ส.ค. ๕๗
๑๘ ส.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
๒๕๕๘
50 คน
2 การถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๘ ส.ค. ๕๗ ๒๖ ส.ค. ๕๗ ๒๘ ส.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
15 คน
3 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
๑๘ ส.ค. ๕๗ ๒๖ ส.ค. ๕๗ ๒๘ ส.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
15 คน
4 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๘) ๒๔ ก.ย. ๕๗ ๑ ต.ค. ๕๗ ๒ ต.ค. ๕๗ กมธ.เต็มสภา
พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓)
5 การกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตาม
๑๘ ส.ค. ๕๗ ๒๖ ส.ค. ๕๗ ๒๘ ส.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ.
15 คน
๒๕๕๗
6 ศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (กําหนด ๑๘ ส.ค. ๕๗ ๒๖ ส.ค. ๕๗ ๒๘ ส.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
หลักเกณฑ์การนําของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือ
15 คน

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

16 ก.ย.57 16 ก.ย.57

31 วัน

๓๐ ก.ย. ๕๗ 1 ต.ค.57

๒ ต.ค. ๕๗

๒ ต.ค. ๕๗

46 วัน

๑๓ พ.ย. ๕๗

๒ ต.ค. ๕๗

๒ ต.ค. ๕๗

46 วัน

๑๓ พ.ย. ๕๗ +90 วัน

๒ ต.ค. ๕๗

๒ ต.ค. ๕๗

9 วัน

๑๓ พ.ย. ๕๗

9 ต.ค.57

9 ต.ค.57

43 วัน

๑๓ พ.ย. ๕๗ +30 วัน

16 ต.ค.57 16 ต.ค.57

60 วัน

4 ธ.ค.57

+90 วัน

๑๘ ส.ค. ๕๗ ๒๖ ส.ค. ๕๗ ๒๘ ส.ค. ๕๗
16 ต.ค.57 16 ต.ค.57
7 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
8 กองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๘ ต.ค. ๕๗ ๑๔ ต.ค. ๕๗ ๑๗ ต.ค. ๕๗ กมธ.เต็มสภา ๑๗ ต.ค. ๕๗ ๑๗ ต.ค. ๕๗
9 จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ๕ ก.ย. ๕๗ 9 ก.ย. 57 ๑๘ ก.ย. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 22 ต.ค.๕๗ 22 ต.ค.๕๗
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
17 ก.ย. 57
๑๗ คน

60 วัน

4 ธ.ค.57

+90 วัน

10 วัน
47 วัน

4 ธ.ค.57
4 ธ.ค.57

+1 วัน
+1 วัน

+1 วัน

+1 วัน

การถ่ายลําออกนอกราชอาณาจักรเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน)

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

10 รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
11 การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
12 มาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

๕ ก.ย. ๕๗
๕ ก.ย. ๕๗
๑ ก.ย. ๕๗

๙ ก.ย. ๕๗
๙ ก.ย. ๕๗
๒ ก.ย. ๕๗

13 การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๗
14 ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗

๑ ก.ย. ๕๗

๒ ก.ย. ๕๗

๑ ก.ย. ๕๗

๒ ก.ย. ๕๗

๑๘ ก.ย. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
๑๕ คน
๑๘ ก.ย. ๕๗
๑๘ ก.ย. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
๑๕ คน
๑๘ ก.ย. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
๑๕ คน
๒๖ ก.ย. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
17 คน

15 การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗

๕ ก.ย. ๕๗

๙ ก.ย. ๕๗

16 ศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ว่าด้วย
การอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการ
อํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ําม
พรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง
ตอนบน (The GMS Agreement))
17 เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสาย

๒๔ ก.ย. ๕๗

๑ ต.ค. ๕๗

๒๔ ก.ย. ๕๗

๑ ต.ค. ๕๗

๒ ต.ค. ๕๗

๑ ต.ค. ๕๗

๗ ต.ค. ๕๗

ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทาง
พิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗

18 สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

22 ต.ค.๕๗ 22 ต.ค.๕๗
22 ต.ค.๕๗ 22 ต.ค.๕๗
22 ต.ค.๕๗ 22 ต.ค.๕๗

47 วัน
47 วัน
51 วัน

23 ธ.ค.57
23 ธ.ค.57
23 ธ.ค.57

+90 วัน
+90 วัน
+90 วัน

22 ต.ค.๕๗ 22 ต.ค.๕๗

51 วัน

23 ธ.ค.57

+90 วัน

30 ต.ค. 57 30 ต.ค. 57
ทบทวน
13 พ.ย.57
๒๖ ก.ย. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 30 ต.ค. 57 30 ต.ค. 57
15 คน
๒ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 7 พ.ย.57 7 พ.ย.57
15 คน

59 วัน

26 ธ.ค.57

+90 วัน

55 วัน

23 ธ.ค.57

+1 วัน

55 วัน

23 ธ.ค.57

+1 วัน

7 พ.ย.57

55 วัน

23 ธ.ค.57

+1 วัน

๑๐ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 12 พ.ย.57 12 พ.ย.57
15 คน

๔๓ วัน

26 ธ.ค.57

+1 วัน

กมธ.วิสามัญ
15 คน

7 พ.ย.57

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

19 ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
20 การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
(ปรับปรุงหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นภาษี
21 การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
22 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
23 โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

24 การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ.
25 ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๕๕๘
26 จราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ส่ง
ใบสั่งทางไปรษณีย์)
27 จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
(กําหนดสัญญาณจราจรเพิ่มเติมกําหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายเรืองแสงในการ
แสดงสัญญาณจราจรได้)

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

๑ ต.ค. ๕๗

๗ ต.ค. ๕๗

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

๔๓ วัน

26 ธ.ค.57

+1 วัน

35 วัน

26 ธ.ค.57

+1 วัน

๑๘ ส.ค. ๕๗ ๒๘ ส.ค. ๕๗ ๒๙ ส.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 20 พ.ย.57 20 พ.ย.57
15 คน
๑๘ ส.ค. ๕๗ ๒๘ ส.ค. ๕๗ ๒๙ ส.ค. ๕๗
20 พ.ย.57 20 พ.ย.57

95 วัน

22 ม.ค.58 +180 วัน

95 วัน

๓๐ ธ.ค.๕๗

+1 วัน

๑ ต.ค. ๕๗

๗ ต.ค. ๕๗

51 วัน

2 มี.ค.58

+1 วัน

๑ ก.ย. ๕๗
๑ ก.ย. ๕๗

๒ ก.ย. ๕๗
๒ ก.ย. ๕๗

82 วัน
82 วัน

๑๓ ก.พ. ๕๘ +90 วัน
๑๓ ก.พ. ๕๘ +1 วัน

๘ ต.ค. ๕๗

๑๔ ต.ค. ๕๗ ๑๖ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 21 พ.ย.57 21 พ.ย.57
15 คน
๑๔ ต.ค. ๕๗ ๑๖ ต.ค. ๕๗
21 พ.ย.57 21 พ.ย.57

45 วัน

๓๐ ธ.ค.๕๗

+1 วัน

45 วัน

๓๐ ธ.ค.๕๗

+1 วัน

๘ ต.ค. ๕๗

๘ ต.ค. ๕๗

๑๐ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 12 พ.ย.57 12 พ.ย.57
15 คน
๑๔ ต.ค. ๕๗ ๑๖ ต.ค. ๕๗ กมธ.คมนาคม 12 พ.ย.57 12 พ.ย.57

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

๑๐ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 20 พ.ย.57 20 พ.ย.57
15 คน
ทบทวน
๔ ธ.ค.๕๗
๑๘ ก.ย. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 21 พ.ย.57 21 พ.ย.57
15 คน
๑๘ ก.ย. ๕๗
21 พ.ย.57 21 พ.ย.57

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

28 ราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘
29 งาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
30 สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
31 ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กําหนด
ความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์)

32 ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (คุ้มครอง
ข้อมูลการบริหารสิทธิ)
33 ความลับทางการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
34 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบ่งส่วนราชการในกระทรวง
35 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่าง
36 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙)
พ.ศ. ๒๕๕๗ (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและนิติบุคคล)
37 ยกเลิกการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช
๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
38 จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
39 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่
๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กําหนดนิยาม "เจ้าพนักงาน")

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

๘ ต.ค. ๕๗

๑๔ ต.ค. ๕๗ ๑๗ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๒๔ ก.ย. ๕๗ ๑ ต.ค. ๕๗ ๒ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๒๔ ก.ย. ๕๗ ๑ ต.ค. ๕๗ ๒ ต.ค. ๕๗
๘ ต.ค. ๕๗ ๑๔ ต.ค. ๕๗ ๑๖ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๘ ต.ค. ๕๗ ๑๔ ต.ค. ๕๗ ๑๖ ต.ค. ๕๗
๘ ต.ค. ๕๗ ๑๔ ต.ค. ๕๗ ๑๖ ต.ค. ๕๗
๑๕ ต.ค. ๕๗ ๒๑ ต.ค. ๕๗ ๒๒ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๑๕ ต.ค. ๕๗ ๒๑ ต.ค. ๕๗ ๒๒ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๑๙ พ.ย. ๕๗ ๑๙ พ.ย. ๕๗ ๒๑ พ.ย. ๕๗ กมธ.เศรษฐกิจ

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

21 พ.ย.57 ๒๑ พ.ย. ๕๗ 45 วัน

13 ก.พ.58

+1 วัน

21 พ.ย.57 21 พ.ย.57
21 พ.ย.57 21 พ.ย.57
27 พ.ย.57 27 พ.ย.57

59 วัน
59 วัน
51 วัน

21 ม.ค.58 +1 วัน
๓๐ ธ.ค.๕๗ +1 วัน
5 ก.พ.58 +60 วัน

27 พ.ย.57 27 พ.ย.57

51 วัน

5 ก.พ.58 +180 วัน

27 พ.ย.57 27 พ.ย.57
27 พ.ย.57 27 พ.ย.57

51 วัน
44 วัน

5 ก.พ.58
22 ม.ค.58

+1 วัน
+1 วัน

27 พ.ย.57 27 พ.ย.57

44 วัน

22 ม.ค.58

+1 วัน

27 พ.ย.57 27 พ.ย.57

๙ วัน

๒๖ ธ.ค.๕๗ 1 ม.ค.58

4 ธ.ค.57

4 ธ.ค.57

65 วัน

๕ ก.พ. ๕๘

11 ธ.ค.57 11 ธ.ค.57
11 ธ.ค.57 11 ธ.ค.57

72 วัน
52 วัน

๒ มี.ค. ๕๘ +180 วัน
๑๓ ก.พ. ๕๘ +1 วัน

การเงินและ
การคลัง

๑ ต.ค. ๕๗

๗ ต.ค. ๕๗

๑๐ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๑ ต.ค. ๕๗ ๗ ต.ค. ๕๗ ๑๐ ต.ค. ๕๗
๒๑ ต.ค. ๕๗ ๒๘ ต.ค. ๕๗ ๗ พ.ย. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
15 คน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

+1 วัน

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

40 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

๒๑ ต.ค. ๕๗ ๒๘ ต.ค. ๕๗

๗ พ.ย. ๕๗

กมธ.สังคมฯ

11 ธ.ค.57 11 ธ.ค.57

52 วัน

๑๓ ก.พ. ๕๘

๕ ก.ย. ๕๗

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

+1 วัน

๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กําหนดความผิดเกี่ยวกับเพศ)

41 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การ
ดําเนินคดีแบบกลุ่ม)
42 ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

9 ก.ย. 57
17 ก.ย. 57

๒ ต.ค. ๕๗

กมธ.วิสามัญ
15 คน

12 ธ.ค.57 12 ธ.ค.57

99 วัน

8 เม.ย.58 +240 วัน

๒๑ ต.ค. ๕๗ ๒๘ ต.ค. ๕๗

๖ พ.ย. ๕๗

12 ธ.ค.57 12 ธ.ค.57

53 วัน

๑๓ ก.พ. ๕๘

+1 วัน

43 ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
44 ประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
45 ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๘ ส.ค. ๕๗ ๒๘ ส.ค. ๕๗ ๒๙ ส.ค. ๕๗
๑๘ ส.ค. ๕๗ ๒๘ ส.ค. ๕๗ ๒๙ ส.ค. ๕๗
๑ ต.ค. ๕๗ ๗ ต.ค. ๕๗ ๑๐ ต.ค. ๕๗

18 ธ.ค.57 18 ธ.ค.57
18 ธ.ค.57 18 ธ.ค.57
18 ธ.ค.57 18 ธ.ค.57

112 วัน
112 วัน
70 วัน

๕ มี.ค. ๕๘
๕ มี.ค. ๕๘
๕ มี.ค. ๕๘

+1 วัน
+1 วัน
+1 วัน

46 กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
47 สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๔ ก.ย. ๕๗

๑ ต.ค. ๕๗

๙ ต.ค. ๕๗

19 ธ.ค.57 19 ธ.ค.57

71 วัน

๕ มี.ค. ๕๘

+1 วัน

๑ ต.ค. ๕๗

๗ ต.ค. ๕๗

๑๐ ต.ค. ๕๗

19 ธ.ค.57 19 ธ.ค.57

71 วัน

๑๓ มี.ค. ๕๘ +180 วัน

48 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบ่งส่วนราชการในกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
49 การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๘ ต.ค. ๕๗ ๑๑ พ.ย. ๕๗ ๑๓ พ.ย. ๕๗

กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
15 คน

19 ธ.ค.57 19 ธ.ค.57

37 วัน

๕ มี.ค. ๕๘

19 ธ.ค.57 19 ธ.ค.57

113 วัน

๖ มี.ค. ๕๘ +180 วัน

๑๘ ส.ค. ๕๗ 26 ส.ค. 57 ๒๙ ส.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
28 ส.ค. 57
25 คน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

+1 วัน

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

50 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๘
51 การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

8 ม.ค.58

8 ม.ค.58

73 วัน

26 มี.ค.58

+1 วัน

9 ม.ค.58

9 ม.ค.58

81 วัน

26 มี.ค.58

+1 วัน

9 ม.ค.58

81 วัน

28 เม.ย.58 +60 วัน

53 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

9 ม.ค.58
ทบทวน
29 ม.ค.58
9 ม.ค.58

74 วัน

๑๓ มี.ค. ๕๘ +180 วัน

54

15 ม.ค.58

87 วัน

26 มี.ค.58

+1 วัน

16 ม.ค.58

88 วัน

26 มี.ค.58

+1 วัน

๒๑ ม.ค. ๑๕

93 วัน

26 มี.ค.58

+90 วัน

22 ม.ค.58

52 วัน

๑๓ ก.พ. ๕๘

+1 วัน

29 ม.ค.58

94 วัน

๑๐ เม.ย. ๕๘

+1 วัน

52 การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

55

56
57

58

๒๘ ต.ค. ๕๗ ๑๑ พ.ย. ๕๗ ๑๓ พ.ย. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
18 คน
๒๑ ต.ค. ๕๗ ๒๘ ต.ค. ๕๗ ๓๑ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
17 คน
๒๑ ต.ค. ๕๗ ๒๘ ต.ค. ๕๗ ๓๑ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
15 คน

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

๒๘ ต.ค. ๕๗ ๑๑ พ.ย. ๕๗ ๑๓ พ.ย. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 9 ม.ค.58
17 คน
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ๒๑ ต.ค. ๕๗ ๒๘ ต.ค. ๕๗ ๖ พ.ย. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 15 ม.ค.58
พ.ศ. ๒๕๕๘
15 คน
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะ ๒๑ ต.ค. ๕๗ ๒๘ ต.ค. ๕๗ ๖ พ.ย. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 16 ม.ค.58
กิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.
15 คน
๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ๒๑ ต.ค. ๕๗ ๔ พ.ย. ๕๗ ๗ พ.ย. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 21 ม.ค.58
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
15 คน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
๒ ธ.ค. ๕๗ ๒ ธ.ค. ๕๗ ๔ ธ.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 22 ม.ค.58
ตามประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความ
15 คน
สงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๘ ต.ค. ๕๗ ๑๑ พ.ย. ๕๗ ๑๓ พ.ย. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 29 ม.ค.58
15 คน
ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

59 วิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๘ ต.ค. ๕๗

60 สวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๕ ต.ค. ๕๗

61 หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

๒ ธ.ค. ๕๗

62 ธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘

๙ ธ.ค. ๕๗

114 วัน

26 มี.ค.58

5 ก.พ.58

5 ก.พ.58

113 วัน

26 พ.ค.58 +180 วัน

12 ก.พ.58 12 ก.พ.58

72 วัน

22 เม.ย.58 +120 วัน

19 ก.พ.58 19 ก.พ.58

73 วัน

14 พ.ค.58

+1 วัน

19 ก.พ.58 19 ก.พ.58

94 วัน

1 พ.ค.58

+90 วัน

5 มี.ค.58

5 มี.ค.58

136 วัน

22 มิ.ย.58 +120 วัน

๑๒ มี.ค. ๕๘
๑๙ มี.ค. ๕๘
๑๙ มี.ค. ๕๘
๑๙ มี.ค. ๕๘

๑๒ มี.ค. ๕๘
๑๙ มี.ค. ๕๘
๑๙ มี.ค. ๕๘
๑๙ มี.ค. ๕๘

51 วัน
58 วัน
58 วัน
58 วัน

๒๑ พ.ค. ๕๘
๒๑ พ.ค. ๕๘
๒๑ พ.ค. ๕๘
๒๑ พ.ค. ๕๘

๑๙ มี.ค. ๕๘ ๑๙ มี.ค. ๕๘
๒๑ ม.ค. ๕๘ ๒๐ ม.ค. ๕๘ ๒๒ ม.ค. ๕๘
๓ มี.ค. ๕๘ ๓ มี.ค. ๕๘ ๕ มี.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ ๒๖ มี.ค. ๕๘ ๒๖ มี.ค. ๕๘
15 คน

58 วัน
24 วัน

๒๑ พ.ค. ๕๘ 1 ธ.ค.57
28 เม.ย.58 +1 วัน

ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๑ ม.ค. ๕๘
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๑ ม.ค. ๕๘

ตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
69 ระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
70 ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๑ ม.ค. ๕๘
๒๑ ม.ค. ๕๘

๑๔ ต.ค. ๕๗ ๑๖ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๒๑ ต.ค. ๕๗ ๒๒ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๙ ธ.ค. ๕๗ ๑๘ ธ.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
17 คน
๑๖ ธ.ค. ๕๗ ๘ ม.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๒๕ พ.ย. ๕๗ ๒๗ พ.ย. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
18 คน
๒๘ ต.ค. ๕๗ ๓๑ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
18 คน
๒๐ ม.ค. ๕๘ ๒๒ ม.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๒๐ ม.ค. ๕๘ ๒๒ ม.ค. ๕๘
๒๐ ม.ค. ๕๘ ๒๒ ม.ค. ๕๘
๒๐ ม.ค. ๕๘ ๒๒ ม.ค. ๕๘

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

29 ม.ค.58 29 ม.ค.58

63 คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ ๑๘ พ.ย. ๕๗
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
64 ประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๑ ต.ค. ๕๗
65
66
67
68

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

+1 วัน

1 ธ.ค.57
1 ธ.ค.57
1 ธ.ค.57
1 ธ.ค.57

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

71 เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

9 ธ.ค.57 16 ธ.ค.57 ๘ ม.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
23 ธ.ค.57 6 ม.ค.58
21 คน
72 ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็น ๑๑ ก.พ. ๕๘ ๑๗ ก.พ. ๕๘ ๑๙ ก.พ. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
หรือซ้ําซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘
15 คน
73 การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๙ ก.พ. ๕๘ ๑๗ ก.พ. ๕๘ ๒๖ ก.พ. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
22 คน
74 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
๙ ก.พ. ๕๘ ๑๗ ก.พ. ๕๘ ๑๙ ก.พ. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
21 คน
75 คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
๑๐ มี.ค. ๕๘ ๑๐ มี.ค. ๕๘ ๑๙ มี.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
15 คน
76 การจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘ ๑๐ มี.ค. ๕๘ ๑๙ มี.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
2) พ.ศ. 2558
15 คน
77 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๘ มี.ค. ๕๘ ๑๗ มี.ค. ๕๘ ๒๖ มี.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน
78 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558
๑๘ มี.ค. ๕๘ ๑๗ มี.ค. ๕๘ ๒๖ มี.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน
79 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๘ มี.ค. ๕๘ ๑๗ มี.ค. ๕๘ ๒๖ มี.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน
80 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๘ มี.ค. ๕๘ ๑๗ มี.ค. ๕๘ ๒๖ มี.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

๒ เม.ย. ๕๘ ๒ เม.ย. ๕๘

70 วัน

2 มิ.ย.58

+1 วัน

๒ เม.ย. ๕๘ ๒ เม.ย. ๕๘

51 วัน

2 มิ.ย.58

+1 วัน

๑ พ.ค. ๕๘

๑ พ.ค. ๕๘

65 วัน

14 ก.ค.58

+30 วัน

๑ พ.ค. ๕๘

๑ พ.ค. ๕๘

72 วัน

๙ ก.ค. ๕๘

+1 วัน

๑ พ.ค. ๕๘

๑ พ.ค. ๕๘

44 วัน

๙ ก.ค. ๕๘

+1 วัน

๗ พ.ค. ๕๘

๗ พ.ค. ๕๘

59 วัน

๙ ก.ค. ๕๘ +180 วัน

๘ พ.ค. ๕๘

๘ พ.ค. ๕๘

52 วัน

๑๗ ก.ค. ๕๘ +30 วัน

๘ พ.ค. ๕๘

๘ พ.ค. ๕๘

52 วัน

๑๗ ก.ค. ๕๘

+1 วัน

๘ พ.ค. ๕๘

๘ พ.ค. ๕๘

52 วัน

๑๗ ก.ค. ๕๘

+1 วัน

๘ พ.ค. ๕๘

๘ พ.ค. ๕๘

52 วัน

๑๗ ก.ค. ๕๘

+1 วัน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

81 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๙ ม.ค. ๕๘ 17 ก.พ.58 ๑๙ มี.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
24) พ.ศ. 2558 (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก
17 มี.ค.58
21 คน
อนาจารเด็ก)
82 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓ มี.ค. ๕๘ ๑๐ มี.ค. ๕๘ ๑๙ มี.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน
83 การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
๑๘ พ.ย. ๕๗ 25 พ.ย.57 ๑๑ ธ.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
9 ธ.ค.57
25 คน
84 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
๑๐ ก.พ. ๕๘ ๑๐ ก.พ. ๕๘ ๑๒ ก.พ. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไข
15 คน
บทบัญญัติเกี่ยวกับค้ําประกันและจํานอง)
85 เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๕ ก.พ. ๕๘ ๒๔ ก.พ. ๕๘ ๕ มี.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
19 คน
86 ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
๒๕ พ.ย. ๕๗ ๒ ธ.ค. ๕๗ ๑๘ ธ.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ
25 คน
87 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) ๒๕ พ.ย. ๕๗ ๒ ธ.ค. ๕๗ ๑๘ ธ.ค. ๕๗
พ.ศ. 2558
88 ล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๘ เม.ย. ๕๘ ๒๘ เม.ย. ๕๘ ๑ พ.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน
89 คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558
๑๘ มี.ค. ๕๘ ๑๗ มี.ค. ๕๘ ๒๖ มี.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน
90 จดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ๓๑ มี.ค. ๕๘ ๓๑ มี.ค. ๕๘ ๒ เม.ย. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

๑๔ พ.ค. ๕๘ 14 พ.ค.58 106 วัน
ทบทวน
25 มิ.ย.58
๑๔ พ.ค. ๕๘ ๑๔ พ.ค. ๕๘ 72 วัน

๘ ก.ย. ๕๘

+90 วัน

11 ส.ค.58

+90 วัน

๑๔ พ.ค. ๕๘ ๑๔ พ.ค. ๕๘ 178 วัน

14 ก.ค.58

+1 วัน

๑๔ พ.ค. ๕๘ ๑๔ พ.ค. ๕๘

94 วัน

14 ก.ค.58

+1 วัน

๒๒ พ.ค. ๕๘ ๒๒ พ.ค. ๕๘

87 วัน

๒๖ ส.ค. ๕๘ +180 วัน

๒๒ พ.ค. ๕๘ ๒๒ พ.ค. ๕๘ 179 วัน
๒๒ พ.ค. ๕๘ ๒๒ พ.ค. ๕๘ 179 วัน

5 ส.ค.58
5 ส.ค.58

+180 วัน
+180 วัน
+1 วัน

๒๘ พ.ค. ๕๘ ๒๘ พ.ค. ๕๘

31 วัน

๒๖ ส.ค. ๕๘

๒๘ พ.ค. ๕๘ ๒๘ พ.ค. ๕๘

76 วัน

๒๗ ส.ค. ๕๘ +120 วัน

๒๙ พ.ค. ๕๘ ๒๙ พ.ค. ๕๘

60 วัน

๒๗ ส.ค. ๕๘ +90 วัน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

91 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) ๒๘ เม.ย. ๕๘ ๒๘ เม.ย. ๕๘ ๗ พ.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๘
15 คน
92 เครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๐ ม.ค. ๕๘ ๒๗ ม.ค. ๕๘ ๒๙ ม.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
21 คน
93 ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
๓๑ มี.ค. ๕๘ ๒๔ มี.ค. ๕๘ ๓ เม.ย. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
การเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
21 คน
๒๕๕๘
94 โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
๑๘ มี.ค. ๕๘ ๑๗ มี.ค. ๕๘ ๒๖ มี.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
18 คน
95 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
๒๘ ม.ค. ๕๘ 3 ก.พ.58 ๑๙ ก.พ. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
10 ก.พ.58
21 คน
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไข
เพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)
96 ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๙ ก.พ. ๕๘ ๑๗ ก.พ. ๕๘ ๒๖ ก.พ. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน
97 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558
๑๘ มี.ค. ๕๘ ๑๗ มี.ค. ๕๘ ๒๖ มี.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน
98 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๘ ๒๓ มิ.ย. ๕๘ ๒๕ มิ.ย. ๕๘ กมธ.เต็มสภา
3) พ.ศ. 2558 (องค์ประกอบคณะกรรมการ
ข้าราชการศาลยุติธรรม)

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

๔ มิ.ย. ๕๘

๔ มิ.ย. ๕๘

37 วัน

๒๗ ส.ค. ๕๘ +30 วัน

๕ มิ.ย. ๕๘

๕ มิ.ย. ๕๘

137 วัน

๘ ก.ย. ๕๘

+1 วัน

๑๑ มิ.ย. ๕๘ ๑๑ มิ.ย. ๕๘

73 วัน

๘ ก.ย. ๕๘

+1 วัน

๑๑ มิ.ย. ๕๘ ๑๑ มิ.ย. ๕๘

86 วัน

๘ ก.ย. ๕๘ +180 วัน

๑๘ มิ.ย. ๕๘ ๑๘ มิ.ย. ๕๘ 142 วัน

๘ ก.ย. ๕๘

+60 วัน

๑๙ มิ.ย. ๕๘ ๑๙ มิ.ย. ๕๘ 121 วัน

๒๗ ส.ค. ๕๘

+1 วัน

๒๕ มิ.ย. ๕๘ ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 100 วัน

๘ ก.ย. ๕๘

+1 วัน

๒๕ มิ.ย. ๕๘ ๒๕ มิ.ย. ๕๘

๘ ก.ย. ๕๘

+1 วัน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

3 วัน

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

99 เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

๒๖ พ.ค. ๕๘

๒ มิ.ย. ๕๘

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

๔ มิ.ย. ๕๘

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

กมธ.คมนาคม

2 ก.ค.58

2 ก.ค.58

38 วัน

๘ ก.ย. ๕๘

+1 วัน

100 จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน ๑๐ มิ.ย. ๕๘ ๙ มิ.ย. ๕๘ ๑๒ มิ.ย. ๕๘ กมธ.กฎหมาย
ศาลแขวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
101 ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี ๑๐ มิ.ย. ๕๘ ๙ มิ.ย. ๕๘ ๑๒ มิ.ย. ๕๘ กมธ.กฎหมาย
เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
102 การผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๓ เม.ย. ๕๘ ๒๑ เม.ย. ๕๘ ๑ พ.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๑๐ มิ.ย. ๕๘ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ ๑๙ มิ.ย. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
103 การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
15 คน
104 การให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุน ๑๐ มิ.ย. ๕๘ ๙ มิ.ย. ๕๘ ๑๑ มิ.ย. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
การออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงิน
15 คน
จากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไป
ยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558
105 การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
๓๑ มี.ค. ๕๘ ๒๔ มี.ค. ๕๘ ๑ พ.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน
106 แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
๒๓ เม.ย. ๕๘ ๒๑ เม.ย. ๕๘ ๑ พ.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
17 คน
107 การจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖ ม.ค. ๕๘ ๑๓ ม.ค. ๕๘ ๑๕ ม.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน

2 ก.ค.58

2 ก.ค.58

23 วัน

๘ ก.ย. ๕๘

+1 วัน

2 ก.ค.58

2 ก.ค.58

23 วัน

๘ ก.ย. ๕๘

+1 วัน

2 ก.ค.58

2 ก.ค.58

71 วัน

๘ ก.ย. ๕๘

+1 วัน

17 ก.ค.58 17 ก.ค.58

38 วัน

15 ก.ย.58

+90 วัน

17 ก.ค.58 17 ก.ค.58

38 วัน

25 ก.ย.58

+1 วัน

23 ก.ค.58 23 ก.ค.58

115 วัน

25 ก.ย.58

+60 วัน

23 ก.ค.58 23 ก.ค.58

72 วัน

8 ต.ค.58

+180 วัน

6 ส.ค.58

213 วัน

25 ก.ย.58

+60 วัน

โครงการรถไฟฟ้สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง สมุทรปราการ ในท้องที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

6 ส.ค.58

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

108 ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
109 หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
110 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(หลักประกันทางธุรกิจเหนือสิทธิเรียกร้องเมื่อ
มีการโอนสิทธิเรียกร้อง)
111 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2558 (การโอนคดีจาก
ศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคําคู่ความโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งคําคู่ความไปยัง
ต่างประเทศ)

112 ยกเลิกการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.
๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๕๘
113 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘
114 คุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจ

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

๒๘ เม.ย. ๕๘ ๖ พ.ค. ๕๘

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

กมธ.วิสามัญ
15 คน
๑๙ ก.พ. ๕๘ ๑๗ ก.พ. ๕๘ ๒๖ ก.พ. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
16 คน
๑๙ ก.พ. ๕๘ ๑๗ ก.พ. ๕๘ ๒๖ ก.พ. ๕๘

๑๐ มิ.ย. ๕๘

๙ มิ.ย. ๕๘

๗ พ.ค. ๕๘

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

6 ส.ค.58

6 ส.ค.58

125 วัน

5 พ.ย.58

+120 วัน

7 ส.ค.58
7 ส.ค.58

7 ส.ค.58
7 ส.ค.58

170 วัน
170 วัน

5 พ.ย.58
5 พ.ย.58

+240 วัน
+ 1 วัน

๑๒ มิ.ย. ๕๘ กมธ.วิสามัญ 13 ส.ค.58 13 ส.ค.58
15 คน

65 วัน

8 ต.ค.58

+ 1 วัน

13 ส.ค.58 13 ส.ค.58

31 วัน

5 พ.ย.58

+ 1 วัน

๒๐ ส.ค. ๕๘ ๒๐ ส.ค. ๕๘
๒๑ ส.ค. ๕๘ ๒๑ ส.ค. ๕๘

10 วัน
39 วัน

25 ก.ย.58
5 พ.ย.58

+ 1 วัน
+ 1 วัน

๒๑ ส.ค. ๕๘ ๒๑ ส.ค. ๕๘ 134 วัน

8 ต.ค.58

+ 1 วัน

๒๑ ส.ค. ๕๘ ๒๑ ส.ค. ๕๘ 134 วัน
๒๗ ส.ค. ๕๘ ๒๗ ส.ค. ๕๘ 106 วัน

5 พ.ย.58 + 1 วัน
25 ก.ย.58 1 ต.ค.58

๑๔ ก.ค. ๕๘ ๒๑ ก.ค. ๕๘ ๒๓ ก.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
21 คน
๑๑ ส.ค. ๕๘ ๑๘ ส.ค. ๕๘ ๒๐ ส.ค. ๕๘ กมธ.เต็มสภา
๑๔ ก.ค. ๕๘ ๒๑ ก.ค. ๕๘ ๒๓ ก.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
มหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘
15 คน
115 ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘ ๒๔ มี.ค. ๕๘ ๓ เม.ย. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
21 คน
116 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕)
๓๑ มี.ค. ๕๘ ๒๔ มี.ค. ๕๘ ๓ เม.ย. ๕๘
117 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๑๔ พ.ค. ๕๘ ๑๙ พ.ค. ๕๘ ๒๑ พ.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
๒๕๕๙
50 คน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

118 กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

๑๐ มิ.ย. ๕๘

๙ มิ.ย. ๕๘

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

๑๒ มิ.ย. ๕๘ กมธ.วิสามัญ ๓ ก.ย. ๕๘
15 คน
119 โรงเรียนนายร้อยตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๑ ส.ค. ๕๘ ๑๑ ส.ค. ๕๘ ๑๓ ส.ค. ๕๘ กมธ.กฎหมาย ๓ ก.ย. ๕๘
120 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ ๑ ก.ค. ๕๘ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ ๑๗ ก.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ 1 ต.ค.58
แพ่ง (ฉบับที่ ๒9) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การขาย
16 คน

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

๓ ก.ย. ๕๘

87 วัน

27 ต.ค.58 + 180 วัน

๓ ก.ย. ๕๘
1 ต.ค.58

25 วัน
93 วัน

8 ต.ค.58
19 พ.ย.58

+ 1 วัน
+ 1 วัน

กมธ.
9 ต.ค.58 9 ต.ค.58
ต่างประเทศ
จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. 2558 ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๗ ก.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ 15 ต.ค.58 15 ต.ค.58
23 คน
๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๗ ก.ค. ๕๘
15 ต.ค.58 15 ต.ค.58
แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๗ ก.ค. ๕๘
15 ต.ค.58 15 ต.ค.58
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๗ ก.ค. ๕๘
15 ต.ค.58 15 ต.ค.58
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๗ ก.ค. ๕๘
15 ต.ค.58 15 ต.ค.58
จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การอุทธรณ์และฎีกา)

18 วัน

26 พ.ย.58

+1 วัน

94 วัน
94 วัน

14 ธ.ค.58
14 ธ.ค.58

+1 วัน
+1 วัน

94 วัน

14 ธ.ค.58

+1 วัน

94 วัน

14 ธ.ค.58

+1 วัน

94 วัน

14 ธ.ค.58

+1 วัน

ทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)

121 คุ้มครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

122
123
124
125
126

๒๒ ก.ย. ๕๘ ๒๒ ก.ย. ๕๘ ๒๔ ก.ย. ๕๘

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

127 จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดี
ล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 (แก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
128 จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษี
อากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการอุทธณ์และฎีกา)
129 ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๗ ก.ค. ๕๘

15 ต.ค.58 15 ต.ค.58

94 วัน

14 ธ.ค.58

+1 วัน

๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๗ ก.ค. ๕๘

15 ต.ค.58 15 ต.ค.58

94 วัน

14 ธ.ค.58

+1 วัน

๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๗ ก.ค. ๕๘

15 ต.ค.58 15 ต.ค.58

94 วัน

14 ธ.ค.58

+1 วัน

๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๗ ก.ค. ๕๘

15 ต.ค.58 15 ต.ค.58

94 วัน

14 ธ.ค.58

+1 วัน

๖ พ.ย. ๕๘

95 วัน

30 ธ.ค.58

+1 วัน

๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๗ ก.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ ๑๒ พ.ย. ๕๘ ๑๒ พ.ย. ๕๘ 122 วัน
19 คน
๖ ต.ค. ๕๘ ๖ ต.ค. ๕๘ ๑๕ ต.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ ๑๙ พ.ย. ๕๘ ๑๙ พ.ย. ๕๘ 45 วัน
15 คน

30 ธ.ค.58

+1 วัน

18 ม.ค.59

+1 วัน

เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)

130 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)

131 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์
การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์ คําสั่ง
ศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว)
132 กําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
133 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๔ ส.ค. ๕๘

๔ ส.ค. ๕๘

๖ ส.ค. ๕๘

กมธ.วิสามัญ
15 คน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

๖ พ.ย. ๕๘

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

134 ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
135 การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๙
136 คุ้มครองการดําเนินงานของทบวง
การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ.
137 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

๓๐ ก.ย. ๕๘ ๒๙ ก.ย. ๕๘

๘ ต.ค. ๕๘

๒๗ ต.ค. ๕๘ ๒๗ ต.ค. ๕๘

๕ พ.ย. ๕๘

๒๗ ต.ค. ๕๘ ๒๗ ต.ค. ๕๘

๕ พ.ย. ๕๘

๑๓ ต.ค. ๕๘ ๑๓ ต.ค. ๕๘ ๒๙ ต.ค. ๕๘

138 องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

๘ ก.ย. ๕๘

๗ ก.ย. ๕๘

๒๔ ก.ย. ๕๘

139 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑)
พ.ศ. ๒๕๕๙
140 ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. 2559
141 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
142 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
143 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2559 (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี)

๒๗ ต.ค. ๕๘ ๒๗ ต.ค. ๕๘

๕ พ.ย. ๕๘

๑๘ ส.ค. ๕๘ ๑๘ ส.ค. ๕๘ ๒๘ ส.ค. ๕๘
๑๙ ม.ค. ๕๙ ๑๙ ม.ค. ๕๙ ๒๒ ม.ค. ๕๙

กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.เต็มสภา

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

๒๖ พ.ย. ๕๘ ๒๖ พ.ย. ๕๘

58 วัน

29 ม.ค.59

+1 วัน

๓ ธ.ค. ๕๘

๓ ธ.ค. ๕๘

38 วัน

19 ม.ค.59

+1 วัน

๓ ธ.ค. ๕๘

๓ ธ.ค. ๕๘

38 วัน

19 ม.ค.59

+1 วัน

๓ ธ.ค. ๕๘

๓ ธ.ค. ๕๘

52 วัน

19 ม.ค.59 + 90 วัน

๑๘ ธ.ค. ๕๘ ๑๘ ธ.ค. ๕๘ 102 วัน

8 ก.พ.59

+ 1 วัน

๒๔ ธ.ค. ๕๘ ๒๔ ธ.ค. ๕๘

59 วัน

24 ก.พ.59

+ 1 วัน

18 ธ.ค.58 ๒๔ ธ.ค. ๕๘ 129 วัน
24 ธ.ค.58
๒๒ ม.ค. ๕๙ ๒๒ ม.ค. ๕๙ 4 วัน

1 มี.ค.59

+ 1 วัน

4 มี.ค.59

+ 1 วัน

4 มี.ค.59
15 มี.ค.59

+ 1 วัน
+ 1 วัน

๑๕ ธ.ค. ๕๘ ๒๒ ธ.ค. ๕๘ ๒๔ ธ.ค. ๕๘ กมธ.เศรษฐกิจฯ ๒๘ ม.ค. ๕๙ ๒๘ ม.ค. ๕๙
๒ ธ.ค. ๕๘ ๑ ธ.ค. ๕๘ ๑๘ ธ.ค. ๕๘ กมธ.กฎหมาย ๒๘ ม.ค. ๕๙ ๒๘ ม.ค. ๕๙

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

45 วัน
58 วัน

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

144 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
145 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
146 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559
147 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙
148 เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid
Protocol) และการขยายขอบเขตความ
คุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุง
ค่าธรรมเนียม)
149 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่
๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การบังคับโทษปรับ การ
รอการกําหนดโทษและรอการลงโทษและแก้ไข
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)
150 ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง
อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

๖ ต.ค. ๕๘

๖ ต.ค. ๕๘

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

๒๙ ต.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ ๔ ก.พ. ๕๙ ๔ ก.พ. ๕๙ 122 วัน
21 คน
๑๐ พ.ย. ๕๘ ๑๐ พ.ย. ๕๘ ๑๙ พ.ย. ๕๘ กมธ.วิสามัญ ๑๑ ก.พ. ๕๙ ๑๑ ก.พ. ๕๙ 94 วัน
17 คน
๙ ก.พ. ๕๙ ๑๖ ก.พ. ๕๙ ๑๘ ก.พ. ๕๙ กมธ.เต็มสภา ๑๘ ก.พ. ๕๙ ๑๘ ก.พ. ๕๙ 10 วัน

31 มี.ค.59 + 120 วัน

๑๕ ธ.ค. ๕๘ ๑๕ ธ.ค. ๕๘ ๒๔ ธ.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ ๑๘ ก.พ. ๕๙ ๑๘ ก.พ. ๕๙ 66 วัน
15 คน
๓ พ.ย. ๕๘ ๓ พ.ย. ๕๘ ๑๒ พ.ย. ๕๘ กมธ.วิสามัญ ๑๘ ก.พ. ๕๙ ๑๘ ก.พ. ๕๙ 108 วัน
15 คน

21 เม.ย.59 + 30 วัน

31 มี.ค.59 + 180 วัน
15 มี.ค.59

+ 1 วัน

29 เม.ย.59 + 90 วัน

๒๔ ก.ย. ๕๘ กมธ.วิสามัญ ๑๘ ก.พ. ๕๙ ๑๘ ก.พ. ๕๙ 164 วัน
21 คน

7 เม.ย.59

+ 1 วัน

๓๐ ก.ย. ๕๘ ๒๙ ก.ย. ๕๘ ๑๕ ต.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ ๑๙ ก.พ. ๕๙ ๑๙ ก.พ. ๕๙ 143 วัน
21 คน

21 เม.ย.59

+ 1 วัน

๘ ก.ย. ๕๘

๗ ก.ย. ๕๘

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

151 จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559 (การบังคับคดีปกครอง)

152 เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการ
รถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บาง
ใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ใน
ท้องที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ่
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559
153 การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙
154 ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

๒ ธ.ค. ๕๘

๑ ธ.ค. ๕๘

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

๑๘ ธ.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ ๒๖ ก.พ. ๕๙ ๒๖ ก.พ. ๕๙
15 คน
๑๒ ม.ค. ๕๙ ๑๒ ม.ค. ๕๙ ๒๑ ม.ค. ๕๙ กมธ.คมนาคม ๓ มี.ค. ๕๙ ๓ มี.ค. ๕๙

๑๕ ก.ย. ๕๘ ๑๕ ก.ย. ๕๘ ๑๗ ก.ย. ๕๘ กมธ.วิสามัญ ๓ มี.ค. ๕๙
15 คน
๑๕ ธ.ค. ๕๘ ๑ ธ.ค. ๕๘ ๒๔ ธ.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ ๔ มี.ค. ๕๙
15 คน
155 มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
๑๕ ก.ย. ๕๘ 15 ก.ย.58 ๑๔ ม.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ ๑๑ มี.ค. ๕๙
15 คน
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
12 ม.ค.59
156 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖)
๑๕ ก.ย. ๕๘ 15 ก.ย.58 ๑๔ ม.ค. ๕๙
๑๑ มี.ค. ๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙
12 ม.ค.59
157 วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๖ ม.ค. ๕๙ ๒๖ ม.ค. ๕๙ ๒๙ ม.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ ๑๑ มี.ค. ๕๙
21 คน
158 ให้อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙

๓ ก.พ. ๕๙

๒ ก.พ. ๕๙

87 วัน

26 เม.ย.59 + 60 วัน

51 วัน

29 เม.ย.59

+ 1 วัน

๓ มี.ค. ๕๙

171 วัน

29 เม.ย.59

+ 1 วัน

๔ มี.ค. ๕๙

81 วัน

29 เม.ย.59 + 90 วัน

๑๑ มี.ค. ๕๙ 179 วัน

29 เม.ย.59

+ 1 วัน

๑๑ มี.ค. ๕๙ 179 วัน

29 เม.ย.59

+ 1 วัน

46 วัน

24 พ.ค.59

+ 1 วัน

44 วัน

16 พ.ค.59

+ 1 วัน

11 มี.ค.59
ทบทวน
24 มี.ค.59
๑๑ ก.พ. ๕๙ กมธ.วิสามัญ ๑๗ มี.ค. ๕๙ ๑๗ มี.ค. ๕๙
15 คน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

159 ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๔ มี.ค. ๕๙ ๒๔ มี.ค. ๕๙ 136 วัน

24 พ.ค.59

+ 1 วัน

160

๒๔ มี.ค. ๕๙ ๒๔ มี.ค. ๕๙

73 วัน

24 พ.ค.59

+ 1 วัน

๒๔ มี.ค. ๕๙ ๒๔ มี.ค. ๕๙
๗ เม.ย. ๕๙ ๗ เม.ย. ๕๙

59 วัน
24 วัน

16 พ.ค.59 + 180 วัน
22 เม.ย.59 + 1 วัน

21 เม.ย.59 21 เม.ย.59

87 วัน

2 มิ.ย.59

28 เม.ย.59 28 เม.ย.59

58 วัน

21 มิ.ย.59 + 30 วัน

28 เม.ย.59 28 เม.ย.59

58 วัน

21 มิ.ย.59

+ 1 วัน

12 พ.ค.59 12 พ.ค.59

72 วัน

5 ก.ค.59

+ 1 วัน

12 พ.ค.59 12 พ.ค.59

45 วัน

5 ก.ค.59

+ 1 วัน

19 พ.ค.59 19 พ.ค.59
ทบทวน
2 มิ.ย.59

192 วัน

5 ส.ค.59 + 180 วัน

161
162
163
164
165
166
167

168

๑๐ พ.ย. ๕๘ ๑๐ พ.ย. ๕๘ ๑๗ ธ.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน
ล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การ
๑๒ ม.ค. ๕๙ ๑๒ ม.ค. ๕๙ ๒๑ ม.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
ฟื้นฟูกิจการ)
15 คน
วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๖ ม.ค. ๕๙ ๒๖ ม.ค. ๕๙ ๕ ก.พ. ๕๙ กมธ.สาธารณสุข
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ๑๕ มี.ค. ๕๙ ๑๕ มี.ค. ๕๙ ๑๘ มี.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
21 คน
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๖ ม.ค. ๕๙ ๒๖ ม.ค. ๕๙ ๑๑ ก.พ. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
15 คน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒ มี.ค. ๕๙ ๑ มี.ค. ๕๙ ๔ มี.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
15 คน
ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
๒ มี.ค. ๕๙ ๑ มี.ค. ๕๙ ๔ มี.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
15 คน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒ มี.ค. ๕๙ ๑ มี.ค. ๕๙ ๓ มี.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
๒๕๕๙
15 คน
คุ้มครองการดําเนินงานขององค์การ
๒๙ มี.ค. ๕๙ ๒๙ มี.ค. ๕๙ ๓๑ มี.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
โทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ
15 คน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐ พ.ย. ๕๘ 10 พ.ย.58 ๑๑ ก.พ. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
15 ธ.ค.58
15 คน
2 ก.พ.59

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

+ 30 วัน

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

169 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559
170 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๕๙

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

๑๑ พ.ค. ๕๙ ๒๔ พ.ค. ๕๙ ๒๖ พ.ค. ๕๙ กมธ.เต็มสภา ๒๖ พ.ค. ๕๙ ๒๖ พ.ค. ๕๙ 16 วัน
๓๐ เม.ย. ๕๘ ๖ พ.ค. ๕๘ ๗ พ.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ 3 มิ.ย.59 3 มิ.ย.59 394 วัน
17 คน

171 คุ้มครองการดําเนินงานของสํานักเลขานุการ
๓ พ.ค. ๕๙ ๓ พ.ค. ๕๙ ๑๓ พ.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
องค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม
15 คน
พ.ศ. ๒๕๕๙
172 จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๙ เม.ย. ๕๙ ๑๙ เม.ย. ๕๙ ๒๑ เม.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
15 คน
173 บําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร ๒๖ เม.ย. ๕๙ ๒๖ เม.ย. ๕๙ ๑๒ พ.ค. ๕๙ กมธ.ปกครอง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ท้องถิ่น
174 การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓๐ ก.ย. ๕๘ ๒๙ ก.ย. ๕๘ ๑๕ ต.ค. ๕๘ กมธ.วิสามัญ
15 คน
175 จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒๙ ธ.ค. ๕๘ ๑๒ ม.ค. ๕๙ ๑๔ ม.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
15 คน
176 พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) ๑๕ มี.ค. ๕๙ ๑๕ มี.ค. ๕๙ ๑๘ มี.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
15 คน
177 ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
๒๙ มี.ค. ๕๙ ๒๙ มี.ค. ๕๙ ๓๑ มี.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
ค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒)
15 คน
พ.ศ. ๒๕๕๙

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

27 มิ.ย.59
15 ก.ย.59

+ 1 วัน
+ 1 วัน

9 มิ.ย.59

9 มิ.ย.59

38 วัน

5 ส.ค.59

+ 1 วัน

9 มิ.ย.59

9 มิ.ย.59

52 วัน

16 ส.ค.59

+ 1 วัน

9 มิ.ย.59

9 มิ.ย.59

45 วัน

16 ส.ค.59

+ 1 วัน

10 มิ.ย.59 10 มิ.ย.59

255 วัน

5 ส.ค.59

+ 1 วัน

16 มิ.ย.59 16 มิ.ย.59

171 วัน

16 ส.ค.59

+ 1 วัน

16 มิ.ย.59 16 มิ.ย.59

94 วัน

5 ส.ค.59

+ 1 วัน

24 มิ.ย.59 24 มิ.ย.59

89 วัน

22 ส.ค.59 + 60 วัน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

๙ มี.ค. ๕๙

๘ มี.ค. ๕๙

๑๗ มี.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
21 คน
๑๕ ม.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๘ เม.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๒ มิ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
17 คน
๓๑ มี.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๑๖ มิ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
21 คน
๘ ก.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๒๓ มิ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
50 คน
๒๕ ส.ค. ๕๙ กมธ.เศรษฐกิจฯ

178 ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙
179 ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๙
180 สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๒ ธ.ค. ๕๘ ๒๒ ธ.ค. ๕๘

181 คุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๕ พ.ค. ๕๙ ๒๔ พ.ค. ๕๙

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

1 ก.ค.59

1 ก.ค.59

115 วัน

30 ส.ค.59 + 120 วัน

4 ส.ค.59

4 ส.ค.59

223 วัน

26 ก.ย.59 + 60 วัน

11 ส.ค.59 11 ส.ค.59

129 วัน

26 ก.ย.59

11 ส.ค.59 11 ส.ค.59

79 วัน

3 ต.ค.59 + 180 วัน

25 ส.ค.59 25 ส.ค.59

150 วัน

30 ก.ย.59

+ 1 วัน

1 ก.ย.59

1 ก.ย.59

87 วัน

11 ธ.ค.59

+ 1 วัน

2 ก.ย.59

2 ก.ย.59

60 วัน

11 ธ.ค.59

+ 1 วัน

185 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๗ มิ.ย. ๕๙ ๒๑ มิ.ย. ๕๙
8 ก.ย.59 8 ก.ย.59
๒๕๖๐
186 ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๑๗ ส.ค. ๕๙ ๑๖ ส.ค. ๕๙
8 ก.ย.59 8 ก.ย.59
๒๕๕๙
187 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
๒๔ มี.ค. ๕๙ 7 มิ.ย.59 ๒๘ ก.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 15 ก.ย.59 15 ก.ย.59
ความอาญา (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
26 ก.ค.59
15 คน

95 วัน

23 ก.ย.59 1 ต.ค.59

23 วัน

11 ธ.ค.59

+ 1 วัน

176 วัน

11 ธ.ค.59

+ 1 วัน

๕ เม.ย. ๕๙

๕ เม.ย. ๕๙

182 วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๙ มี.ค. ๕๙ ๒๙ มี.ค. ๕๙
๒๕๕๙
183 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕)
๗ มิ.ย. ๕๙ ๗ มิ.ย. ๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙
184 ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๕ ก.ค. ๕๙ ๕ ก.ค. ๕๙

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

+ 1 วัน

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

188 วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.
๒๕๕๙
189 สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
190 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงิน
ได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน)

191 ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
192 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาด
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
193 ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
194 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
195 การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙
196 คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

๙ ก.พ. ๕๙ 9,16 ก.พ.59 ๒๑ เม.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 15 ก.ย.59 15 ก.ย.59
29 มี.ค.59
21 คน
๒๕ พ.ค. ๕๙ ๒๔ พ.ค. ๕๙ ๑๗ มิ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 29 ก.ย.59 29 ก.ย.59
19 คน
๑๓ ก.ย. ๕๙ ๑๓ ก.ย. ๕๙ ๑๕ ก.ย. ๕๙ กมธ.เศรษฐกิจ 6 ต.ค.59 6 ต.ค.59
การเงินและ
การคลัง

220 วัน

20 ธ.ค.59 + 180 วัน

128 วัน

20 ธ.ค.59

24 วัน

26 ธ.ค.59 1 ก.พ.59

๒๗ ก.ค. ๕๙ ๒๖ ก.ค. ๕๙

กมธ.วิสามัญ 6 ต.ค.59 6 ต.ค.59
21 คน
๑๘ ส.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 13 ต.ค.59 13 ต.ค.59
15 คน
๑๙ ส.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 27 ต.ค.59 27 ต.ค.59
17 คน

72 วัน

26 ธ.ค.59 + 30 วัน

73 วัน

26 ธ.ค.59 + 180 วัน

80 วัน

30 ธ.ค.59

+ 1 วัน

๖ ต.ค. ๕๙

38 วัน

30 ธ.ค.59

+ 1 วัน

52 วัน

30 ธ.ค.59

+ 1 วัน

59 วัน

24 ม.ค.60 + 30 วัน

๒ ส.ค. ๕๙

๒ ส.ค. ๕๙

๙ ส.ค. ๕๙

๙ ส.ค. ๕๙

๒๗ ก.ย. ๕๙ ๒๗ ก.ย. ๕๙

๔ ส.ค. ๕๙

กมธ.วิสามัญ 3 พ.ย.59 3 พ.ย.59
15 คน
๑๓ ก.ย. ๕๙ ๑๓ ก.ย. ๕๙ ๑๕ ก.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 3 พ.ย.59 3 พ.ย.59
15 คน
๒๐ ก.ย. ๕๙ ๒๐ ก.ย. ๕๙ ๒๒ ก.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 17 พ.ย.59 17 พ.ย.59
21 คน
ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

+ 1 วัน

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

197 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

๖ ก.ย. ๕๙

๖ ก.ย. ๕๙

198 การเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.
๒๕๖๐

๕ เม.ย. ๕๙

199 ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓ ก.ย. ๕๙

200 รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
201 ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๓ ส.ค. ๕๙

202 ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๓ ส.ค. ๕๙

203 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๖๐
204 ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๗ ก.ย. ๕๙
๒๕ พ.ค. ๕๙

205 แร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒ มี.ค. ๕๙

206 ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๓ ส.ค. ๕๙

ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

๒ มิ.ย. ๕๙

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

๙ ก.ย. ๕๙

กมธ.วิสามัญ 17 พ.ย.59 17 พ.ย.59
15 คน
5 เม.ย.59 ๑๖ มิ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 17 พ.ย.59 17 พ.ย.59
31 พ.ค.59
15 คน
14 มิ.ย.59
๑๓ ก.ย. ๕๙ ๒๒ ก.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 24 พ.ย.59 24 พ.ย.59
15 คน
๒๓ ส.ค. ๕๙ ๑ ก.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 24 พ.ย.59 24 พ.ย.59
15 คน
30 ส.ค.59 ๗ ต.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 24 พ.ย.59 24 พ.ย.59
4 ต.ค.59
15 คน
๒๓ ส.ค. ๕๙ ๑ ก.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 25 พ.ย.59 25 พ.ย.59
15 คน
๒๗ ก.ย. ๕๙ ๑๓ ต.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 25 พ.ย.59 25 พ.ย.59
15 คน
๒๔ พ.ค. ๕๙ ๒ มิ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 1 ธ.ค.59 1 ธ.ค.59
17 คน
๑ มี.ค. ๕๙ ๑๗ มี.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 8 ธ.ค.59 8 ธ.ค.59
21 คน
๒๓ ส.ค. ๕๙ ๒๖ ส.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 8 ธ.ค.59 8 ธ.ค.59
21 คน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

73 วัน

27 ม.ค.60 + 180 วัน

227 วัน

24 ม.ค.60 + 30 วัน

73 วัน

24 ม.ค.60

+ 1 วัน

94 วัน

15 ม.ค.60

+ 1 วัน

176 วัน

15 ม.ค.60

+ 1 วัน

95 วัน

15 ม.ค.60

+ 1 วัน

59 วัน

24 ม.ค.60

+ 1 วัน

191 วัน

18 ก.พ.60 + 90 วัน

282 วัน

2 มี.ค.60 + 180 วัน

108 วัน

27 ม.ค.60

+ 1 วัน

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

207 การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๖ เม.ย. ๕๙ ๒๖ เม.ย. ๕๙
๒๕๖๐
208 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔)
๑ พ.ย. ๕๙ ๑ พ.ย. ๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
209 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๑ มิ.ย. ๕๙ ๒๑ มิ.ย. ๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
210 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๒)
๘ พ.ย. ๕๙ ๘ พ.ย. ๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
211 ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
๒๖ เม.ย. ๕๙ ๒๖ เม.ย. ๕๙
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
212 ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๖ ก.ย. ๕๙ ๖ ก.ย. ๕๙

213 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.
๒๕๖๐
214 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
215 คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

๒๘ เม.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
23 คน
๑๗ พ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๑ ก.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
23 คน
๑๘ พ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๒๘ เม.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๑๕ ก.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
23 คน

9 ธ.ค.59

228 วัน

24 ม.ค.60

+ 1 วัน

15 ธ.ค.59 15 ธ.ค.59

45 วัน

27 ม.ค.60

+ 1 วัน

15 ธ.ค.59 15 ธ.ค.59

178 วัน

24 ก.พ.60 + 180 วัน

15 ธ.ค.59 15 ธ.ค.59

38 วัน

3 ก.พ.60

16 ธ.ค.59 16 ธ.ค.59

229 วัน

24 ม.ค.60 + 120 วัน

22 ธ.ค.59 22 ธ.ค.59
ทบทวน
29 ธ.ค.59
22 ธ.ค.59 22 ธ.ค.59

108 วัน

20 มี.ค.60 + 180 วัน

101 วัน

13 ก.พ.60

+ 1 วัน

23 ธ.ค.59 23 ธ.ค.59

87 วัน

11 ก.พ.60

+ 1 วัน

๒๗ ธ.ค. ๕๙ ๒๗ ธ.ค. ๕๙ ๒๙ ธ.ค. ๕๙ กมธ.เต็มสภา ๒๙ ธ.ค. ๕๙ ๒๙ ธ.ค. ๕๙

3 วัน

6 ม.ค.60

+ 1 วัน

๑๓ ก.ย. ๕๙ ๑๓ ก.ย. ๕๙ ๒๒ ก.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๒๗ ก.ย. ๕๙ ๒๗ ก.ย. ๕๙

๖ ต.ค. ๕๙

กมธ.วิสามัญ
21 คน

9 ธ.ค.59

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

+ 1 วัน

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

216 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่
๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
217 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
218 จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
219 เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษ
สายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อําเภอบางพลี
อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๕ พ.ย. ๕๙ ๑๕ พ.ย. ๕๙ ๒๔ พ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ ๒๖ ม.ค. ๖๐ ๒๖ ม.ค. ๖๐
15 คน
๒๔ ม.ค. ๖๐ ๒๔ ม.ค. ๖๐ ๒๗ ม.ค. ๖๐ กมธ.เต็มสภา ๒๗ ม.ค. ๖๐ ๒๗ ม.ค. ๖๐

73 วัน

20 มี.ค.60

+ 1 วัน

4 วัน

24 ก.พ.60

+ 1 วัน

๒๔ ม.ค. ๖๐ ๒๔ ม.ค. ๖๐

๓ ก.พ. ๖๐

11 วัน

20 มี.ค.60

+ 1 วัน

๑๗ ม.ค. ๖๐ ๑๗ ม.ค. ๖๐ ๑๙ ม.ค. ๖๐ กมธ.คมนาคม ๑๗ ก.พ. ๖๐ ๑๗ ก.พ. ๖๐

32 วัน

25 มี.ค.60

+ 1 วัน

220 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕)
พ.ศ. ๒๕๖๐
221 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐

6 ก.ย.59 ๑๗ พ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ ๑๗ ก.พ. ๖๐
11 ต.ค.59
๒๑ คน
๒๔ ม.ค. ๖๐ ๒๔ ม.ค. ๖๐ ๒๖ ม.ค. ๖๐ กมธ.วิสามัญ ๒๓ ก.พ. ๖๐
15 คน
๑ พ.ย. ๕๙ ๑ พ.ย. ๕๙ ๑๑ พ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ ๒ มี.ค. ๖๐
21 คน
๔ ต.ค. ๕๙ ๔ ต.ค. ๕๙ ๑๓ ต.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ ๙ มี.ค. ๖๐
17 คน
๔ ต.ค. ๕๙ ๔ ต.ค. ๕๙ ๑๓ ต.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ ๑๖ มี.ค. ๖๐
15 คน

๑๗ ก.พ. ๖๐ 109 วัน

1 เม.ย.60

+ 1 วัน

๒๓ ก.พ. ๖๐

31 วัน

5 เม.ย.60

+ 30 วัน

๓ มี.ค. ๖๐

123 วัน

5 เม.ย.60

+ 90 วัน

๙ มี.ค. ๖๐

157 วัน

17 พ.ค.60 + 180 วัน

๑๖ มี.ค. ๖๐ 164 วัน

17 พ.ค.60 + 120 วัน

222 ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
223 ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
224 ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๐

๓ ก.พ. ๖๐

กมธ.เต็มสภา ๓ ก.พ. ๖๐

๓๐ ส.ค. ๕๙

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

225 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๐ ก.ย. ๕๙ ๒๐ ก.ย. ๕๙

๗ ต.ค. ๕๙

226 การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐

๑ พ.ย. ๕๙

๑ พ.ย. ๕๙

227 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
228 การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
229 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
230 ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
231 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

๔ ต.ค. ๕๙

๔ ต.ค. ๕๙

๑๑ พ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
21 คน
๑๐ พ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
22 คน
๑๙ ม.ค. ๖๐ กมธ.วิสามัญ
15 คน
๒๙ ธ.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
21 คน
๒๔ มิ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
21 คน
๒๔ มิ.ย. ๕๙

232 องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

233 ความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจาก
มลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐

185 วัน

6 ก.ค.60

+ 60 วัน

24 มี.ค.60 24 มี.ค.60

154 วัน

7 ก.ค.60

+ 90 วัน

24 มี.ค.60 24 มี.ค.60

172 วัน

26 พ.ค.60 + 120 วัน

24 มี.ค.60 24 มี.ค.60

67 วัน

26 พ.ค.60 + 90 วัน

30 มี.ค.60 30 มี.ค.60

101 วัน

13 มิ.ย.60

+ 1 วัน

30 มี.ค.60 30 มี.ค.60
30 มี.ค.60 30 มี.ค.60

291 วัน
291 วัน

22 มิ.ย.60
22 มิ.ย.60

+ 1 วัน
+ 1 วัน

๒๖ เม.ย. ๕๙ 26 เม.ย.59 ๓๐ มิ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ 31 มี.ค.60 31 มี.ค.60
14 มิ.ย.59
17 คน

340 วัน

22 มิ.ย.60

+ 1 วัน

๘ ต.ค. ๕๗ ๑๔ ต.ค. ๕๗ ๑๖ ต.ค. ๕๗ กมธ.วิสามัญ 4 เม.ย.60
15 คน

941 วัน

7 ก.ค.60

+ 1 ปี

๑๗ ม.ค. ๖๐ ๑๗ ม.ค. ๖๐
๒๐ ธ.ค. ๕๙ ๒๐ ธ.ค. ๕๙
๑๔ มิ.ย. ๕๙ ๑๔ มิ.ย. ๕๙
๑๔ มิ.ย. ๕๙ ๑๔ มิ.ย. ๕๙

กมธ.วิสามัญ 23 มี.ค.60 23 มี.ค.60
21 คน

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

4 เม.ย.60

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

234 การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่าง
ประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษ
น้ํามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐
235 การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐ ม.ค. ๖๐ ๑๐ ม.ค. ๖๐ ๑๒ ม.ค. ๖๐ กมธ.วิสามัญ 4 เม.ย.60
15 คน

236 ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐
237 ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือ

๘ พ.ย. ๕๙

๘ พ.ย. ๕๙

4 เม.ย.60
28 มี.ค.60

4 เม.ย.60

85 วัน

7 ก.ค.60

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

+ 1 ปี

4 เม.ย.60

4 เม.ย.60

105 วัน

22 มิ.ย.60 + 180 วัน

4 เม.ย.60

4 เม.ย.60

148 วัน

10 ก.ค.60 + 60 วัน

3 เม.ย.60

กมธ.วิสามัญ
17 คน
๑๑ พ.ย. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
21 คน
5 เม.ย.60 กมธ.เต็มสภา

5 เม.ย.60

5 เม.ย.60

2 วัน

8 มิ.ย.60

+ 1 วัน

28 มี.ค.60

5 เม.ย.60

5 เม.ย.60

5 เม.ย.60

2 วัน

8 มิ.ย.60

+ 1 วัน

11 เม.ย.60 19 เม.ย.60 20 เม.ย.60 กมธ.เต็มสภา 20 เม.ย.60 20 เม.ย.60
11 เม.ย.60 18 เม.ย.60 20 เม.ย.60 กมธ.เต็มสภา 20 เม.ย.60 20 เม.ย.60
18 เม.ย.60 18 เม.ย.60 21 เม.ย.60 กมธ.วิสามัญ 9 มิ.ย.60 9 มิ.ย.60
31 คน
13 ก.ค.60
18 เม.ย.60 18 เม.ย.60 21 เม.ย.60 กมธ.วิสามัญ 15 มิ.ย.60 15 มิ.ย.60
31 คน
3 ส.ค.60

9 วัน
8 วัน
53 วัน

1 พ.ค.60
17 พ.ค.60
13 ก.ย.60

+ 1 วัน
+ 1 วัน
+ 1 วัน

59 วัน

7 ต.ค.60

+ 1 วัน

๒๐ ธ.ค. ๕๙ ๒๐ ธ.ค. ๕๙

๒ ก.พ. ๖๐

ซ้ําซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

238 เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษศรี
รัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ใน
ท้องที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และ
เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐
239 ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐
240 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐
241 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
242 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖0

กมธ.เต็มสภา

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

243 ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
244 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

7 มี.ค.60

7 มี.ค.60

30 มี.ค.60

7 มี.ค.60

7 มี.ค.60

7 มี.ค.60

7 มี.ค.60

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

71 วัน

13 ส.ค.60

+ 1 วัน

30 มี.ค.60

กมธ.วิสามัญ 16 มิ.ย.60 16 มิ.ย.60
19 คน
16 มิ.ย.60 16 มิ.ย.60

71 วัน

13 ส.ค.60

+ 1 วัน

30 มี.ค.60

16 มิ.ย.60 16 มิ.ย.60

71 วัน

13 ก.ย.60

+ 1 วัน

22 มิ.ย.60 22 มิ.ย.60

80 วัน

31 ก.ค.60

+ 1 วัน

22 มิ.ย.60 22 มิ.ย.60

80 วัน

31 ก.ค.60

+ 1 วัน

23 มิ.ย.60 23 มิ.ย.60

207 วัน

26 ก.ย.60

+ 1 วัน

23 มิ.ย.60 23 มิ.ย.60

116 วัน

31 ส.ค.60

+ 1 วัน

29 มิ.ย.60 29 มิ.ย.60

87 วัน

31 ส.ค.60

+ 1 วัน

6 ก.ค.60

6 ก.ค.60

9 วัน

16 ก.ค.60

+ 1 วัน

7 ก.ค.60

7 ก.ค.60

172 วัน

31 ส.ค.60

+ 1 วัน

7 ก.ค.60

7 ก.ค.60

116 วัน

31 ส.ค.60

+ 1 วัน

พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

245 ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
246 การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
247
248
249
250
251
252
253

4 เม.ย.60

18 เม.ย.60 20 เม.ย.60 กมธ.วิสามัญ
33 คน
แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ 4 เม.ย.60 18 เม.ย.60 20 เม.ย.60 กมธ.วิสามัญ
พ.ศ. 2560
26 คน
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ๒๙ พ.ย. ๕๙ ๒๙ พ.ย. ๕๙ ๑ ธ.ค. ๕๙ กมธ.วิสามัญ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
24 คน
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบรรษัทตลาด
28 ก.พ.60 28 ก.พ.60 31 มี.ค.60 กมธ.เศรษฐกิจฯ
รองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ.
28 มี.ค.60
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
4 เม.ย.60 3 เม.ย.60 5 เม.ย.60 กมธ.วิสามัญ
15 คน
จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 28 มิ.ย.60 4 ก.ค.60
6 ก.ค.60 กมธ.เต็มสภา
๒๕๖๐
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 17 ม.ค.60 17 ม.ค.60 16 มี.ค.60 กมธ.เศรษฐกิจฯ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
28 ก.พ.60
ธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
14 มี.ค.60 14 มี.ค.60 29 มี.ค.60 กมธ.เศรษฐกิจฯ

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

254 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
29 พ.ค.60 30 พ.ค.60
คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐
255 มาตรการกํากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี
28 มี.ค.60 28 มี.ค.60
การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
256 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 5 มิ.ย.60
6 มิ.ย.60
พ.ศ. ๒๕๖๐
257 ระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐
14 มี.ค.60 14 มี.ค.60
258 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
259 การปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุง
การปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

2 มิ.ย.60

กมธ.วิสามัญ 13 ก.ค.60 13 ก.ค.60
19 คน

46 วัน

28 ก.ย.60

5 เม.ย.60

กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
19 คน
กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
24 คน
กมธ.วิสามัญ
16 คน

20 ก.ค.60 20 ก.ค.60

115 วัน

26 ก.ย.60 + 30 วัน

27 ก.ค.60 27 ก.ค.60

53 วัน

27 ธ.ค.60

10 ส.ค.60 10 ส.ค.60

150 วัน

18 ต.ค.60 + 180 วัน

17 ส.ค.60 17 ส.ค.60
14 ก.ย.60
24 ส.ค.60 24 ส.ค.60

53 วัน

12 ธ.ค.60

+ 1 วัน

157 วัน

18 ต.ค.60

+ 1 วัน

178 วัน

10 ต.ค.60

+ 1 วัน

94 วัน

2 ต.ค.60

1 ต.ค.60

15 มิ.ย.60
29 มี.ค.60

26 มิ.ย.60

27 มิ.ย.60

30 มิ.ย.60

21 มี.ค.60

21 มี.ค.60

29 มี.ค.60

260 การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
28 ก.พ.60
๒๕๖๐
261 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 30 พ.ค.60
๒๕๖๑

28 ก.พ.60

3 มี.ค.60

6 มิ.ย.60

8 มิ.ย.60

กมธ.วิสามัญ 24 ส.ค.60 24 ส.ค.60
15 คน
กมธ.วิสามัญ 31 ส.ค.60 31 ส.ค.60
50 คน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

+ 1 วัน

+ 1 วัน

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

8 ส.ค.60

8 ส.ค.60

11 ส.ค.60

+ 1 วัน

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ 28 ก.พ.60
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... (ตกไปตาม รธน.ม.146 4 เม.ย.61)
263 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 22 ส.ค.60
264 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
28 ส.ค.60
แผ่นดิน พ.ศ. 2561
265 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 10 ต.ค.60

28 ก.พ.60

9 มี.ค.60

22 ส.ค.60
29 ส.ค.60

266 ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

26 ก.ย.60

26 ก.ย.60

267 การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๐
268 ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 11) พ.ศ.
2561
269 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
270 การถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
271 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....

1 ส.ค.60

1 ส.ค.60

17 ต.ค.60

17 ต.ค.60

26 ก.ย.60

26 ก.ย.60

1 ก.ย.60 กมธ.เศรษฐกิจฯ
31 ส.ค.60 กมธ.วิสามัญ
30 คน
19 ต.ค.60 กมธ.วิสามัญ
15 คน
5 ต.ค.60 กมธ.วิสามัญ
19 คน
3 ส.ค.60 กมธ.วิสามัญ
17 คน
2 พ.ย.60 กมธ.วิสามัญ
22 คน
28 ก.ย.60 กมธ.วิสามัญ
22 คน
8 ธ.ค.60 กมธ.เต็มสภา
2 พ.ย.60 กมธ.วิสามัญ
35 คน

ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

262 สถานบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

10 ต.ค.60

6 ธ.ค.60
7 ธ.ค.60
31 ต.ค.60 31 ต.ค.60

กมธ.วิสามัญ 7 ก.ย.60 7 ก.ย.60
15 คน
กมธ.วิสามัญ 12 ต.ค.60 12 ต.ค.60
15 คน

31 วัน

31 ต.ค.60

227 วัน

12 ต.ค.60 12 ต.ค.60
19 ต.ค.60 19 ต.ค.60

52 วัน
53 วัน

ตกไปตาม + 180 วัน
รธน.ม.146
4 เม.ย.61
12 ธ.ค.60 + 1 วัน
21 ก.พ.61 + 1 วัน

9 พ.ย.60

9 พ.ย.60

31 วัน

27 ธ.ค.60

16 พ.ย.60 16 พ.ย.60

52 วัน

27 ธ.ค.60 + 30 วัน

+ 1 วัน

16 พ.ย.60 16 พ.ย.60 108 วัน

27 ธ.ค.60

+ 1 วัน

23 พ.ย.60 23 พ.ย.60

38 วัน

26 ม.ค.61

+ 1 วัน

23 พ.ย.60 23 พ.ย.60

59 วัน

2 มี.ค.61

+ 1 วัน

8 ธ.ค.60
21,22,25
ธ.ค.60

3 วัน
56 วัน

16 ธ.ค.60

+ 1 วัน
+ 1 วัน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

8 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

272 การบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑
273 ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

12 ก.ย.60

12 ก.ย.60

21 ก.ย.60

5 ก.ย.60

5 ก.ย.60

21 ก.ย.60

274 นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

20 ก.ย.60

20 ก.ย.60

5 ต.ค.60

275 วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

21 พ.ย.60

21 พ.ย.60

24 พ.ย.60

276 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
277 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....
278 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
279 โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่

21 พ.ย.60 21 พ.ย.60 24 พ.ย.60

ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

28 พ.ย.60 28 พ.ย.60 30 พ.ย.60
28 พ.ย.60 28 พ.ย.60 30 พ.ย.60
29 พ.ย.60

28 พ.ย.60

8 ธ.ค.60

280 การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 29 พ.ย.60
281 เงินคงคลัง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
29 พ.ย.60

28 พ.ย.60
28 พ.ย.60

8 ธ.ค.60
8 ธ.ค.60

ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่
ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนาง
สวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. 2561

กมธ.วิสามัญ
21 คน
กมธ.วิสามัญ
21 คน
กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
26 คน
กมธ.วิสามัญ
24 คน
กมธ.วิสามัญ
๓๓ คน
กมธ.วิสามัญ
๒๗ คน
กมธ.บริหาร
ราชการแผ่นดิน

กมธ.วิสามัญ
17 คน

25 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60

105 วัน

2 มี.ค.61

+ 60 วัน

25 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60

112 วัน

2 มี.ค.61

+ 1 วัน

11 ม.ค.61 11 ม.ค.61

114 วัน

27 มี.ค.61

+ 1 วัน

18 ม.ค.61 18 ม.ค.61

59 วัน

19 เม.ย.61

+ 1 วัน

19 ม.ค.61 19 ม.ค.61

60 วัน

19 เม.ย.61 + 90 วัน

25 ม.ค.61 25 ม.ค.61
8 มี.ค.61
26 ม.ค.61 26 ม.ค.61
8 มี.ค.61
1 ก.พ.61 1 ก.พ.61

59 วัน

+ 90 วัน

60 วัน

+ 1 วัน

65 วัน

27 มี.ค.61

+ 1 วัน

1 ก.พ.61
1 ก.พ.61

65 วัน
65 วัน

27 มี.ค.61
27 มี.ค.61

+ 1 วัน
+ 1 วัน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

1 ก.พ.61
1 ก.พ.61

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

282 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
283 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561

8 ส.ค.60

8 ส.ค.60

11 ส.ค.60

26 ก.ย.60

26 ก.ย.60

28 ก.ย.60

284 การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561

9 ม.ค.61

9 ม.ค.61

18 ม.ค.61

285 การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561

14 พ.ย.60

14 พ.ย.60

8 ธ.ค.60

286 มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
287 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561
288 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
289 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.
2561
290 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

21 พ.ย.60

28 พ.ย.60

1 ธ.ค.60

13 มี.ค.61

20 มี.ค.61

22 มี.ค.61

16 ม.ค.61 16 ม.ค.61

2 ก.พ.61

291 คุ้มครองการดําเนินงานของศูนย์เตรียม
ความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ.
....

กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
30 คน
กมธ.วิสามัญ
17 คน
กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.วิสามัญ
15 คน
กมธ.เต็มสภา

8 ก.พ.61

8 ก.พ.61

185 วัน

19 เม.ย.61

+ 1 วัน

8 ก.พ.61

8 ก.พ.61

136 วัน

14 พ.ค.61

+ 1 วัน

15 ก.พ.61 15 ก.พ.61

38 วัน

19 เม.ย.61

+ 1 วัน

22 ก.พ.61 22 ก.พ.61 101 วัน

13 พ.ค.61

+ 1 วัน

15 มี.ค.61 15 มี.ค.61

115 วัน

13 พ.ค.61

+ 1 วัน

22 มี.ค.61 22 มี.ค.61

10 วัน

13 พ.ค.61

+ 1 วัน

กมธ.วิสามัญ 29 มี.ค.61 29 มี.ค.61
22 คน
20 ก.พ.61 20 ก.พ.61 23 ก.พ.61 กมธ.วิสามัญ 4 เม.ย.61 4 เม.ย.61
29 คน
14 ก.พ.61 20 ก.พ.61 15 มี.ค.61 กมธ.วิสามัญ 10 พ.ค.61 10 พ.ค.61
15 คน
13 มี.ค.61 13 มี.ค.61 16 มี.ค.61
กมธ.
10 พ.ค.61 10 พ.ค.61
ต่างประเทศ

73 วัน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

44 วัน

+ 1 วัน
13 พ.ค.61

+ 1 วัน

86 วัน

+ 1 วัน

59 วัน

+ 1 วัน

3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ลําดับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

292 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
20 ก.พ.61
ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
293 คุ้มครองการดําเนินงานขององค์การ
18 เม.ย.61
สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

รวม
ประกาศใน
ว/ด/ป ที่สนช.
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช.
วาระที่สอง
ระยะเวลาที่
พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
ราชกิจจา
ได้รับร่างจน
พิจารณาโดย
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ นุเบกษา
วาระที่หนึ่ง

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

6 มี.ค.61

10 พ.ค.61 กมธ.เศรษฐกิจฯ 7 มิ.ย.61

7 มิ.ย.61

108 วัน

+ 1 วัน

3 เม.ย.61

18 พ.ค.61 กมธ.วิสามัญ 14 มิ.ย.61 14 มิ.ย.61
18 คน

58 วัน

+ 1 วัน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

สารบบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ กรธ.เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรธน. ม.267
ลําดับ ชื่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว/ด/ป ที่
ได้รับร่าง

ว/ด/ป
ที่วิป สนช.
พิจารณา

ว/ด/ป ที่
ว/ด/ป ที่ ว/ด/ป ที่สนช. รวมระยะเวลา
วาระที่สอง
ที่ได้รับร่างจน
สนช.พิจารณา
สนช.พิจารณา เห็นชอบ
พิจารณาโดย
วาระที่หนึ่ง
วาระทีส่ อง วาระที่สาม พิจารณาเสร็จ

1 ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 18 เม.ย.60 18 เม.ย.60 21 เม.ย.60 กมธ.วิสามัญ
31 คน
2 ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
18 เม.ย.60 18 เม.ย.60 21 เม.ย.60 กมธ.วิสามัญ
31 คน
3 ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารง
29 พ.ค.60 30 พ.ค.60 2 มิ.ย.60 กมธ.วิสามัญ
ตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560
19 คน
4 ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560
5 มิ.ย.60 6 มิ.ย.60 15 มิ.ย.60 กมธ.วิสามัญ
19 คน
5 ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 26 มิ.ย.60 27 มิ.ย.60 30 มิ.ย.60 กมธ.วิสามัญ
พ.ศ. 2560
24 คน
6 ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
28 ส.ค.60 29 ส.ค.60 31 ส.ค.60 กมธ.วิสามัญ
30 คน
7 ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 26 ก.ย.60 26 ก.ย.60 28 ก.ย.60 กมธ.วิสามัญ
2561
22 คน
8 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 31 ต.ค.60 31 ต.ค.60 2 พ.ย.60 กมธ.วิสามัญ
พ.ศ. ....
35 คน
9 ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 28 พ.ย.60 28 พ.ย.60 30 พ.ย.60 กมธ.วิสามัญ
พ.ศ. ....
33 คน
10 ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
28 พ.ย.60 28 พ.ย.60 30 พ.ย.60 กมธ.วิสามัญ
27 คน
หมายเหตุ : ลําดับที่ ๑,๒,๕,๙,๑๐ ตัง้ กมธ.ร่วมฯ

9 มิ.ย.60

9 มิ.ย.60
13 ก.ค.60
15 มิ.ย.60 15 มิ.ย.60
3 ส.ค.60
13 ก.ค.60 13 ก.ค.60

ประกาศใน
ราชกิจจา
นุเบกษา

วันมีผล
บังคับใช้นับ
จากวัน
ประกาศฯ

53 วัน

13 ก.ย.60 + 1 วัน

59 วัน

7 ต.ค.60

46 วัน

28 ก.ย.60 + 1 วัน

27 ก.ค.60 27 ก.ค.60

53 วัน

27 ธ.ค.60 + 1 วัน

17 ส.ค.60 17 ส.ค.60
14 ก.ย.60
19 ต.ค.60 19 ต.ค.60

53 วัน

12 ธ.ค.60 + 1 วัน

53 วัน

21 ก.พ.61 + 1 วัน

23 พ.ย.60 23 พ.ย.60

59 วัน

2 มี.ค.61

21,22,25 25 ธ.ค.60
ธ.ค.60
25 ม.ค.61 25 ม.ค.61
8 มี.ค.61
26 ม.ค.61 26 ม.ค.61
8 มี.ค.61

56 วัน

+ 1 วัน

59 วัน

+ 90 วัน

60 วัน

+ 1 วัน

ิ
ข ้อมูล ณ วันจันทร์ท ี่ ๑๘ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ผู ้จัดทํา : นายพิสฐิ ์ นิธส
ิ ริ วิ รธรรม วิทยากรชํานาญการ

+ 1 วัน

+ 1 วัน

