












สรุปการรายงานผลการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายและมาตรการปฏิรูปประเทศ 

จ านวนเรื่องการรายงานผลการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมาย 
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จ านวนกฎหมายทั้งหมดที่ได้รับรายงานผลความคืบหนา้การด าเนินการ 

78 

กลุ่มกฎหมาย 4 – 8 เดือน  
(ก าหนดแล้วเสร็จ 6 ส.ค. ถึง 6 ธ.ค. 60)  

รายงาน 16 ฉบับ 
มีผลใช้บังคับ 15 ฉบับ  

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 1 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.องค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

กลุ่มกฎหมาย 1 – 2 ปี  
(ก าหนดแล้วเสร็จ 6 เม.ย. 61 ถึง 6 เม.ย. 62) 

รายงาน 8 ฉบับ 
อยู่ระหว่างด าเนนิการ 4 ฉบับ 

มผีลใช้บังคับแล้ว 4 ฉบับ เช่น พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2561 /พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

กลุ่มกฎหมายไม่ก าหนดระยะเวลา  
(ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เม.ย. 62) 

รายงาน 78 ฉบับ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 41 ฉบับ 

มีผลใช้บังคับ 37 ฉบับ อาท ิพ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 /พ.ร.บ. 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 47) พ.ศ. 2561  

(มาตรการป้องกันก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing))/  
พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้น   

กลุ่มกฎหมาย 4 – 8 เดือน  
ทั้งหมด 16 เรื่อง 
รายงาน 16 เรื่อง 

ได้รับผลการรายงานครบถ้วนทุกเร่ือง 

กลุ่มกฎหมาย 1 – 2 ปี  
ทั้งหมด 6 เรื่อง 
รายงาน 6 เรื่อง 

ได้รับผลการรายงานครบถ้วนทุกเร่ือง 

กลุ่มกฎหมาย 
ไม่ก าหนดระยะเวลา 

ทั้งหมด 37 เรื่อง 
รายงาน 37 เรื่อง 

ได้รับผลการรายงานครบถ้วนทุกเรื่อง 
 
  

การด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนฯ 
ทั้งหมด 30 เร่ือง 
รายงาน 30 เร่ือง 

ได้รับผลการรายงานครบถ้วนทุกเรื่อง 

มาตรการปฏิรูปประเทศ 
ทั้งหมด 38 เรื่อง 
รายงาน 38 เรื่อง 

ได้รับผลการรายงานครบถ้วนทุกเร่ือง 
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ประจ าเดือนธันวาคม 2561    สถานะข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561  



     พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. 2560 (กกต.) 
     พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (กกต.)  
     พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
     พ.ศ. 2560 (ศย.) 
     พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 (สลน.) (สศช.) (สลค.)  
     พ.ร.บ. ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  
     พ.ศ. 2560 (สลน.) (สศช.) (สลค.)  
     พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 (กสม.)  
      พ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 (ผผ.) 
      พ.ร.ป. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (สตง.) 
      พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 (ศร.) 
     พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (กค.) (สลค.) 
     พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
     การทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 (ปปท.) (ยธ.) 
     พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2)  
     พ.ศ. 2561 (ทส.) (พน.) (กษ.) (คค.)  
     พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (ปปช.) 
     พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 (กกต.) 
     พ.ร.ป. ว่าด้วยการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 (กกต.)  

สถานะ 
การด าเนินการ 

1. กลุ่มกฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน 4-8 เดือน   

ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ 
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กสทช.) (ดศ.)  

มีผลใช้บังคับ 

กมธ. พิจารณา 

ข้อมูลจากการรายงานผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 

1 

2 



2. กลุ่มกฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน 1 - 2 ปี 

 กฎหมายกองทุนลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาพัฒนา
ครูและมาตรการทางภาษ ี

     พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
     พ.ศ. 2561 (ศธ.) (สงป.) 
 กฎหมายการบริหารงานบุคคลศาลปกครอง  
     พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   
     (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2561 (ศป.)  
 กฎหมายการบริหารงานบุคคลศาลยุติธรรม 
     พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   
     (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561  (ศย.)  
 กฎหมายการบริหารงานบุคคลอัยการ  
     พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที ่3)  
     พ.ศ. 2561 (อส.)  

  กฎหมายปฏิรูปการศึกษา 
      ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ศธ.) 

  กฎหมายปฏิรูปการศึกษา 
      ร่าง พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... (ศธ.) 
(ต้องรอให้ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งเป็น
กฎหมายหลักมีผลใช้บังคับก่อน จึงจะยกร่างได้สมบูรณ์) 

 
 

ส่วนราชการ 
ยกร่าง  

ข้อมูลจากการรายงานผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 

 
 

มีผลใช้
บังคับ 

 

 

สคก. 
เสนอ ครม. 

1  
 

สคก. ตรวจ
พิจารณา 

3 
 กฎหมายปฏิรูปต ารวจ  

   ร่าง พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  (สตช.) 
(สคก. ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอ 
ครม. พิจารณาอนุมัติให้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณา
ของ สนช.) 

2 

 
สนช. 

พิจารณา 
(วาระ 1) 

4 5 

  กฎหมายปฏิรูปการศึกษา 
      ร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... (ศธ.) 



ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... (ทส.) ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ทส.) ร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (มท.) ร่าง พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วธ.) ร่าง พ.ร.บ. 
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. .... (ศธ.) ร่าง พ.ร.บ. การท าหนังสือสัญญา พ.ศ. .... (กต.) ร่าง พ.ร.บ. รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
(สปน.) ร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท.) 
ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มท.) ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (มท.) 
ร่าง พ.ร.บ. การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (ยธ.) ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลสารพันธุกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... (ยธ.) ร่าง พ.ร.บ. 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (อส.) ร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. .... (ทส.) 
ร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (สธ.)  

ส่วนราชการยกร่าง 15 ฉบับ  

คือ ร่าง พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิพ.ศ. .... (สธ.) 

สคก.พิจารณาเสร็จ/ส่งเร่ืองออก 1 ฉบับ 

สนช.พิจารณา (วาระ 2 และ วาระ 3) 1 ฉบับ  

ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... (ทส.) ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. .... (ศธ.) ร่าง พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ศธ.) ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที.่.) พ.ศ. ....  (สปน.) ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลความมั่นคง
ของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. .... (สมช.) (กห.) ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (สผ.) ร่าง พ.ร.บ. 
ว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศย.) (ศท.) ร่าง พ.ร.บ. กระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... (สปน.) ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (ยธ.) (สคก.) ร่าง พ.ร.บ.การปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (กษ.) 

สคก. ตรวจพิจารณา 10 ฉบับ 

คือ ร่าง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (ทส.) ร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. .... (ทส.)   

วิปพิจารณา 2 ฉบับ 

ทูลเกล้าฯ 2 ฉบับ 

ได้แก่  พ.ร.ฎ. จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 (ก.พ.) (กพร.) (พว.) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ 
ในพระองค์ พ.ศ. 2560 (ก.พ.) (กพร.) (รล.) พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (ยธ.) พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 (ทส.) พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 (ทส.) พ.ร.บ. คุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. 2551  (ทส.)  
พ.ร.บ. สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ทส.)พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (ทส.) พ.ร.บ. งาช้าง พ.ศ. 2558 (ทส.) พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (พม.) พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 (พม.) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 (สธ.) พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (สธ.) พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 (พม.) พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (พม.) พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559  (พม.) พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 
(พม.) พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 (สคก.) (ยธ.) พ.ร.บ. การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 (พม.) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ก.พ.) พ.ร.ฎ. จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 
2560 (ก.พ.) พ.ร.ฎ. เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา 
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. 2555 (ก.พ.) พ.ร.บ. การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของ
รัฐมนตรี พ.ศ. 2543 (กค.) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 (ศย.) พ.ร.บ. ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 (ศร.) พ.ร.บ. 
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2541 (ศร.) พ.ร.ป. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (สตง.) พ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 (ผผ.) 
พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 (ปปช.) พ.ร.บ. ธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 (กห.) พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กค.) พ.ร.บ. การสอบสวน คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ยธ.) พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สงป.)  พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ทส.) 
(มท.) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ศป.) พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรการป้องกันก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing)) (กค.) พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สงป.) 

มีผลใช้บังคับ 37 ฉบับ 

3. กฎหมายที่ต้องจัดท าโดยไม่มีก าหนดเวลา แต่ควรด าเนินการภายใน 1 - 2 ป ี

ข้อมูลจากการรายงานผลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2561 

ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ทส.) ร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... (ศธ.) ร่าง พ.รบ. คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
พ.ศ. .... (ทส.) 

ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มท.)  
ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มท.) ร่าง พ.ร.บ. ระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... (ยธ.) 

ครม.มีมติอนุมัติหลักการ 3 ฉบับ 
คือ ร่าง พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... (กค.) โดย กค.รายงาน ร่าง พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... มาในการจัดท า
กฎหมาย ๒ กลุ่ม คือ กฎหมายปรับปรุงระบบภาษีอากรให้เป็นธรรม และกฎหมายกระจายการถือครองท่ีดิน 

ส่วนราชการยืนยันร่าง 1 ฉบับ  
คือ ร่าง พ.ร.บ. สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... (สคบ.)      

ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. วัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... (วธ.) ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... (กกต.) 

ส่วนราชการเสนอร่าง 2 ฉบับ 

สนช.พิจารณา (วาระ 1) 3 ฉบับ  

คือ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ....(สคก.) (คค.) (สลค.) 

คือ ร่าง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (ทส.) 

สคก. เสนอ ครม. 1 ฉบับ 
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