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นายวรชัย แสนสีระ
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

บทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
กับผลงานด้านการตรากฎหมาย
๑. ความน�ำ
หากจะกล่าวถึงงาน “ด้านการตรากฎหมาย” ขององค์กรที่ท�ำหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญแล้ว จะประกอบด้วยกระบวนการโดยจะเริ่มตั้งแต่การเสนอและการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การพิจารณาอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติพระราชก�ำหนด และการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งโดยปกติแล้วรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับที่ผ่านมาจะบัญญัติให้รัฐสภา
มีรปู แบบเป็นระบบสภาคูห่ รือระบบสองสภา (Bicameral System) ซึง่ ประกอบด้วยสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุ ฒิ ส ภาโดยกระบวนการเสนอและการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ละการพิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญในกรณีทมี่ สี องสภานัน้ จะเริม่ ตัง้ แต่มผี เู้ สนอร่างพระราชบัญญัติ
หรื อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อเข้าสู่การพิจ ารณาของสภาผู้แทนราษฎรก่อ น
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้วจึงส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
มีขนั้ ตอนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ โดยแบ่งออก
เป็นสภาละ ๓ วาระ คือ ๑) การพิจารณาในวาระที่หนึ่งชั้นสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะเป็นการพิจารณา
ขั้นรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติและชั้นวุฒิสภาซึ่งจะเป็นการพิจารณา
ขั้นรับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาหรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ๒) การพิจารณา
ในวาระที่ ส องชั้ น สภาผู ้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภาซึ่ ง จะเป็ น การพิ จ ารณาโดยคณะกรรมาธิ ก าร
และเป็นการพิจารณาของสภาขั้นการพิจารณาเรียงล�ำดับมาตรา และ ๓) การพิจารณาในวาระ
ที่ ส ามชั้ น สภาผู ้ แ ทนราษฎรซึ่ ง จะเป็ น การพิ จ ารณาขั้ น ลงมติ เ ห็ น ชอบหรื อ ไม่ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ
ร่างพระราชบัญญัติ และชั้นวุฒิสภาซึ่งจะเป็นการพิจารณาขั้นเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นชอบด้วย
กั บ สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วไปยั ง นายกรั ฐ มนตรี
เพื่อน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ ส�ำหรับกระบวนการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
พระราชก�ำหนด และการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ก็จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากรัฐสภา แล้วแต่กรณี เช่นเดียวกัน
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บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับผลงานด้านการตรากฎหมาย

อย่ า งไรก็ ดี ในสภาวะที่ บ ้ า นเมื อ งมี เ หตุ ก ารณ์ พิ เ ศษ กล่ า วคื อ กรณี ที่ มี ก ารประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้องค์กรที่ท�ำหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติมีรูปแบบ
เป็นระบบสภาเดี่ยว (Unicameral System) เช่น “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” แล้ว สภาในลักษณะ
ดังกล่าวนี้จะเป็นองค์กรหลักการตรากฎหมายแทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดังเช่นปัจจุบัน
ทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาตรา ๖ วรรคสอง  ได้บญ
ั ญัตวิ า่
“ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติท�ำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภา” เป็นต้น
ส�ำหรับสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติชดุ ปัจจุบนั นัน้ ได้เริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ งั้ แต่วนั ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐) สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รวมถึงพระราชก�ำหนด
ที่เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา รวมจ�ำนวน ๒๙๕ ฉบับ และตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ มานั้นสภานิติบัญญัติแ ห่ง ชาติได้พิจ ารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม
และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
รวมถึงได้พิจารณาอนุมัติพระราชก�ำหนด เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๓๔ ฉบับ
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และเป็นข้อมูลส�ำหรับสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
ของสภานิติบัญญัติแ ห่ง ชาติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ส อดคล้อ งกับ
แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่ฝ่ายบริหาร
ด�ำเนินการอยู่ มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติฉบับนี้ จึงได้พิจารณาเห็นสมควรด�ำเนินการประมวล
และรวบรวมรายชื่อกฎหมายทุกฉบับที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบและได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว รวมถึงทีร่ อประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเรียงตามล�ำดับหมวดอักษร ก ถึง ฮ
ซึ่งเป็นผลงานด้านการตรากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สรุปได้ดังนี้
๒. บทบาทอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ใ นการตรากฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติ
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีอ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ การตรากฎหมาย ซึ่งได้แก่
การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ละการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�ำหนด การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติร่วมกัน
ให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังนี้
(๑) การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๔)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติให้
พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชบัญญัติโดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
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๒๕ คน หรือคณะรัฐมนตรี หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง๑ แต่ร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรี
ร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วยการเงิน หมายความถึง ร่างพระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับการตัง้ ขึน้
การยกเลิก ลด เปลีย่ นแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกีย่ วกับภาษีหรืออากร การจัดสรร
รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การกู้เงิน การค�้ำประกัน
หรือการใช้เงินกู้ หรือการด�ำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ หรือเงินตรา ซึ่งในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่า
ร่างพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย
โดยร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติหรือสภาปฏิรูป
แห่งชาตินนั้ คณะรัฐมนตรีอาจขอรับไปพิจารณาก่อนสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
จะรับหลักการก็ได้ อนึ่ง การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ให้กระท�ำได้โดยวิธีการเดียวกับการตราพระราชบัญญัติ แต่การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญให้กระท�ำโดยคณะรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ จากสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย และเมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับ
เป็นกฎหมายได้และรายละเอียด ดังนี้
(๒) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม่
(มาตรา ๑๕ วรรคสอง)
			ในกรณีทรี่ า่ งพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดพระมหากษัตริย์
ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือเมื่อพ้น ๙๐ วันแล้ว
มิได้พระราชทานคืนมา สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ใหม่ ถ้าสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติมมี ติยนื ยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ ให้นายกรัฐมนตรีนำ� ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๑ บัญญัติว่า
“มาตรา ๓๑
ฯลฯ
ฯลฯ
ในการด�ำเนินการตาม (๑) หากเห็นว่ากรณีใดจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ
ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้จัดท�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อด�ำเนินการต่อไป
๑

ฯลฯ

ฯลฯ”
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			ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์มิได้
ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน ให้นายกรัฐมนตรีน�ำพระราชบัญญัติหรือ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาใช้ บั ง คั บ เป็ น กฎหมายได้
เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
(๓) การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�ำหนด (มาตรา ๒๑)
เมื่อมีกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักร ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัด
ภัยพิบตั สิ าธารณะ หรือเมือ่ มีความจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายเกีย่ วด้วยภาษีอากรหรือเงินตราทีต่ อ้ งพิจารณา
โดยด่วนและลับ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจในการตราพระราชก�ำหนดให้ใช้บังคับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติ
เมื่ อ ได้ ป ระกาศใช้ พ ระราชก� ำ หนดแล้ ว ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี เ สนอพระราชก� ำ หนดนั้ น
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยไม่ชักช้า ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติอนุมัติ ให้พระราชก�ำหนดนั้น
มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่อนุมัติ ให้พระราชก�ำหนดนั้น
ตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่พระราชก�ำหนดนั้นใช้บังคับ เว้นแต่
พระราชก�ำหนดนั้นมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ให้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปตั้งแต่วันที่พระราชก�ำหนด
ดังกล่าวตกไป การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณี
ที่ไม่อนุมัติให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่
คณะรั ฐ มนตรี แ ละคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ม ติ ร ่ ว มกั น ให้ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (มาตรา ๔๖)
ในกรณีที่เห็นเป็นการจ�ำเป็นและสมควร คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จะมีมติร่วมกันให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ก็ได้ โดยจัดท�ำเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ
โดยให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม โดยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมิได้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรี
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเห็นชอบด้วย ซึง่ มติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้นายกรัฐมนตรี
น�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีส่ ภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติมีมติเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์
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ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมและพระราชทานคืนมา หรือเมือ่ พ้นก�ำหนด ๙๐ วัน
แล้วมิได้พระราชทานคืนมาให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป
๓. ผลงานด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒
นับตั้งแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเริ่มปฏิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบัน สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและได้พิจารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ละร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ รวมถึงได้พิจารณาอนุมัติพระราชก�ำหนด เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น
๒๓๔ ฉบับ โดยแบ่งตามรายชื่อกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
รายชื่อกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๒๕ ฉบับ ดังนี้
พระราชบัญญัติ จ�ำนวน ๒๕ ฉบับ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๓) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒)  พ.ศ. ๒๕๕๗
(๔) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๕) พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
(๖) พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๖ เรื่อง กฎหมาย
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
และพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความปลอดภั ย ส� ำ หรั บ องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ พระราชิ นี
พระรัชทายาท และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๙)
(๗) พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๘) พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๙) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗

๒
		
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐.
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(๑๐) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑๑) พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระราชก�ำหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑๒) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๓) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑๔) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑๕) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑๖) พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑๗) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑๘) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗)  พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑๙) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒๐) พระราชบัญญัตเิ วนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ สร้างทางพิเศษสายเชือ่ มระหว่างถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒๑) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒๒) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒๔) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒๕) พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
รายชื่อกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๑๑๒ ฉบับ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จ�ำนวน ๑ ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑ ฉบับ คือ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติ จ�ำนวน ๑๐๖ ฉบับ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) พระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕) พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ และพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔)
(๖) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๗) พระราชบัญญัติการจ�ำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๘) พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๙) พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๐) พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจ
กระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓)
(๑๑) พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและค�ำสั่ง                  
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๒) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ถูกยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘)
(๑๓) พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๔) พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุน
สงเคราะห์การท�ำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓, พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๕, พระราชบัญญัตกิ องทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘, พระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐, พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง
พ.ศ. ๒๕๐๔, พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การสวนยาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘, ประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ ๑๑๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๑๕) พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๖) พระราชบัญญัตกิ ารส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๗) พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณี
และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๘) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ� ำ นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๙) พระราชบัญญัติก�ำลังพลส�ำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒๐)  พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒๑) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒๒)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖)
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒๔) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘)
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒๕) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙)
พ.ศ. ๒๕๕๘
มี.ค. - เม.ย. ๖๐
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(๒๖) พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒๗) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒๘) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
(๒๙) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓๐) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓๑) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓๒) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�ำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓๔) พระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓๕) พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓๖) พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓๗) พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓๘) พระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓๙)  พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองการด�ำเนินงานของส�ำนักงานวิจยั เศรษฐกิจมหภาคของอาเซียน+ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔๐)  พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองการด�ำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔๒) พระราชบัญญัติเ ครื่องส�ำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญ ญัติเครื่องส�ำอาง
พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๔๓) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒)
(๔๔) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔๕) พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔๖) พระราชบัญญัตเิ งินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�ำต�ำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔๗) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔๘) พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๔๙) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕๐)  พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธพี จิ ารณา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕๑)  พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลภาษีอากรและวิธพี จิ ารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕๒) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕๓) พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลล้มละลายและวิธพี จิ ารณาคดีลม้ ละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕๔) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕๕) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติคันและ
คูน�้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕, พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔)
(๕๖) พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติเชือ้ โรคและ
พิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔)
(๕๗) พระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕๘) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕๙) พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
(๖๐) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๖๑) พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๖๒) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๖๓) พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๖๔) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๖๕) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๖๖) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๖๗) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๖๘) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๖๙) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๗๐) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๗๑) พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
(๗๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๗๓) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑)
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(๗๔)  พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘(ยกเลิกพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑)
(๗๕) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑)
(๗๖) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘
(๗๗) พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๗๘) พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ�ำเป็นหรือซ�้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกกฎหมายตามที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้)
(๗๙) พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒, พระราชบัญญัติการ
ชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๖)
(๘๐) พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัตกิ ารซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติ
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐)
(๘๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๘๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๘๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๘๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๘๕) พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘
(๘๖) พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
(๘๗) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓)
(๘๘) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒)
(๘๙) พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๙๐) พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๙๑) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๙๒) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๙๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย
ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘)
(๙๔) พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๙๕) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๙๖)  พระราชบัญญัตเิ วนคืนอสังหาริมทรัพย์  เพือ่ สร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ในท้องที่อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๙๗) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๙๘) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๙๙) พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๐๐) พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๐๑) พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๐๒) พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๐๓) พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๐๔) พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗)
(๑๐๕) พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๐๖) พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชก�ำหนด จ�ำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้
(๑) พระราชก�ำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘)
(๓) พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๕๘
รายชื่อกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๖๘ ฉบับ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จ�ำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙
พระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑ ฉบับ คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติ จ�ำนวน ๖๒ ฉบับ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔) พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕) พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
มี.ค. - เม.ย. ๖๐
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(๖) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๑)
พ.ศ. ๒๕๕๙
(๗) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
(๘) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๙) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๐) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๑) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๒) พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุม
การขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔)
(๑๓) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๔) พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๕) พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๖)  พระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๗)  พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองการด�ำเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๘) พระราชบัญญัติคุ้มครองการด�ำเนินงานของส�ำนักเลขานุการองค์กรส�ำรองข้าวฉุกเฉิน
ของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๙) พระราชบัญญัติคุ้มครองการด�ำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒๐) พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒๑) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒๒) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒๓)  พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒๔) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒๕) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒๖) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒๗) พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒๘) พระราชบัญญัติธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒๙) พระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓๐) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
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(๓๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘)
(๓๓) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓๔) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓๕) พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓๖) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑)
(๓๘) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิกพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑)
(๓๙) พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔๐) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔๑) พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔๒) พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔๓) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔๔) พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔๕) พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔๖) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔๗) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔๘) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔๙) พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วงบางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ในท้องที่อ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอบางใหญ่
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕๐)  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕๑)  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มี.ค. - เม.ย. ๖๐

111-126-MAC6.indd 123

จุลนิติ

123

5/18/2560 BE 5:31 PM

บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับผลงานด้านการตรากฎหมาย

(๕๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕๔) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕๕) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕๖) พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕๗) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕๘) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕๙) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๖๐) พระราชบัญญัติให้อ�ำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
เอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙
(๖๑) พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๖๒) พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชก�ำหนด จ�ำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้
(๑) พระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) พระราชก�ำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) พระราชก�ำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
พ.ศ. ๒๕๕๘
รายชื่อกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๒๔ ฉบับ (ข้อมูล
ถึง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จ�ำนวน ๑ ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติ จ�ำนวน ๒๓ ฉบับ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิกพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑)
(๒) พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิกบทบัญญัติ
เกีย่ วกับพัสดุ การจัดซือ้ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ
และข้อก�ำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้)
(๓) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๔) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๕) พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
(๖) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
(๗) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๘) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๙) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๑๐) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑๑)  พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑๒) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑๓) พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑๔) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑๕)  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิกพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ฯลฯ (โปรดดูในราชกิจจานุเบกษา))
(๑๖) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑๗)  พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑๘) พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิกพระราชบัญญัตลิ กั ษณะเรือนจ�ำ ร.ศ. ๑๒๐
กับทั้งบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งมี
ข้อความขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้)
(๑๙) พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิกพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐, พระราชบัญญัตแิ ร่
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖, พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒, พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖, พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๒๘, พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๓๔, พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕), พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่พ.ศ. ๒๕๐๙, พระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๒)
(๒๐) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒๒) พระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิกพระราชบัญญัตหิ า้ มเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕)
(๒๓) พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
รายชื่อกฎหมายที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษาจ�ำนวน ๕ ฉบับ (ข้อมูลถึง ณ วันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๖๐) ดังนี้
พระราชบัญญัติ จ�ำนวน ๕ ฉบับ ดังนี้
(๑) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๒) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
(๓) รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....
(๔) ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์
ในท้องทีอ่ ำ� เภอบางพลี อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ และอ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
(๕) ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ....
มี.ค. - เม.ย. ๖๐
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บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับผลงานด้านการตรากฎหมาย

๔. บทสรุป
จากรายชื่ อ กฎหมายที่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว รวมทัง้ รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังทีไ่ ด้กล่าวมาโดยล�ำดับ นัน้ ถือเป็นผลงาน
ด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่ การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
และการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ ไม่ อ นุ มั ติ
พระราชก�ำหนด และการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
นับตั้งแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน
(ข้อมูลถึง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ดังนี้
๑) ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ�ำนวน ๔ ฉบับ (จากจ�ำนวนร่างธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ที่เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา จ�ำนวน ๔ ฉบับ)
๒) ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติแล้ว
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ�ำนวน ๒ ฉบับ ๓ (จากจ�ำนวนร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา จ�ำนวน ๓ ฉบับ)
๓) ร่างพระราชบัญญัติ ที่ได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว จ�ำนวน  
๒๒๑ ฉบั บ โดยได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ ว จ� ำ นวน ๒๑๖ ฉบั บ และรอประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา จ�ำนวน ๕ ฉบับ (จากจ�ำนวนร่างพระราชบัญญัติที่เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณา จ�ำนวน ๒๘๑ ฉบับ)
๔) พระราชก�ำหนดที่ได้รับการอนุมัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว จ�ำนวน ๗ เรื่อง
(จากจ�ำนวนพระราชก�ำหนดที่เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา จ�ำนวน ๗ เรื่อง)
โดยในผลงานด้านนิติบัญญัติดังกล่าวนั้น มีผลงานที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ร่วมกัน
เข้ า ชื่ อ เสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น ๓๔ ฉบั บ และสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
ได้เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จ�ำนวน ๗ ฉบับ ๔
ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลและเนื้อหาสาระของกฎหมายตามรายชื่อ
กฎหมายที่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบและประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ ว
รวมถึงทีร่ อประกาศในราชกิจจานุเบกษา นัน้ ผูส้ นใจศึกษาสามารถสืบค้นได้ทเี่ ว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
(www.ratchakitcha.soc.go.th) และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการตรากฎหมายของ
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ จ าก “ระบบประมวลผลข้ อ มู ล การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ” เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (www.senate.go.th)
๓

ตกไป เนื่องจากผู้เสนอขอถอน จ�ำนวน ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ).
๔
เป็นร่างที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอโดยนับรวมเป็น ๑ ฉบับ จ�ำนวน ๓ ฉบับ.
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