
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

-------------------- 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา 
สถานะ ร่างพระราชบัญญัติ 

ประกาศใช้เป็นกฎหมาย  ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายมงคลลัตถ์  พุกะนัดด์) 

นายกรัฐมนตรีให้คำรับรอง   
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายบุญ  แซ่จุ่ง) 
๒. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายบุญ  แซ่จุ่ง) 
แต่ไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ทำหน้าที่รัฐสภาได้ เนื่องจากยังไม่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น  
จึงส่งข้อมูลให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณา 

นายกรัฐมนตรีไม่ให้คำรับรอง  
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมแร่ทองคำและควบคุมการทำเหมืองแร่
ทองคำ พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นางอารมย์  คำจริง) 
๒. ร่างพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายปิ่น  นันทะเสน) 
๓. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นางถวิลวดี  บุรีกุล) 
๔. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร  ยี่ทอง) 
๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหนจ็บำนาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม พันตร ีวชิพร  ยี่ทอง) 
๖. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร  ยี่ทอง) 

 



๒ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา 
สถานะ ร่างพระราชบัญญัติ 

ประธานสภาผู ้แทนราษฎรสั่ง
บรรจุระเบียบวาระ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม พลโท วีระ  วงศ์สรรค์) 
๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลัก
สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายจอน อ๊ึงภากรณ์) 
๓. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายปารเมศ โพธารากุล) 

อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ให้คำรับรองของนายกรัฐมนตรี 
(พรบ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๑ วรรคสาม) 

และจ ัดให ้ม ีการร ับฟ ังความ
คิดเห็นไปพร้อมกัน 

๑. ร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายสยันต์  พรมดี)  
๒. ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายนิมิตร์  เทียนอุดม) 

ประกาศรายชื ่อผู ้เข้าชื ่อเสนอ
กฎหมาย   
(ตาม พรบ. ว่าด้วยการเข้าชื ่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๐) 

๑. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายกลินท์ สารสิน) 
๒. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ผู้ริเริ่ม นายสมศักดิ์  สุนทรนวภัทร) 
 

การตรวจสอบเอกสารการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย 
(พรบ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๐) 

๑. ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พ้ืนเมือง พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายจินดา  แสงโสภา) 
๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 
พ.ศ. ....    
(ผู้ริเริ่ม นางสุนี ไชยรส) 
๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช ....  
(ผู้ริเริ่ม นายจอน อ๊ึงภากรณ์) 
๔. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายดิเรก  พรสีมา) 
๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน พ.ศ. ....      
(ผู้ริเริ่ม นายแก้ว สังข์ชู) 



๓ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา 
สถานะ ร่างพระราชบัญญัติ 

๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
(ผู้ริเริ่ม นายเฉลิมชัย สมมุ่ง) 

อยู่ระหว่างการจัดให้มีการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
(พรบ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๗) 

 

๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม รศ.เรณู  เวชรัชต์พิมล) 
๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... 
(ผู้ริเริ่ม นายโสภณ  หนูรัตน์) 
๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดใน
ลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช) 
๔. ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ พ.ศ. .... 
(ผู้ริเริ่ม นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์) 
๕. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช ....  
(ผู้ริเริ่ม นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ) 
๖. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช ....  
(ผู้ริเริ่ม นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์) 
๗. ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นางสาวสุภัทรา นาคะผิว) 
๘. ร่างพระราชบัญญัติพืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม ผศ. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี) 
๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
(ผู้ริเริ่ม นายวินัย นาคนิรันดร์) 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
(ผู้ริเริ่ม นายจินดา แสงโสภา) 
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายบัณฑูร นิยมาภา) 
๑๒.ร่างพระราชบัญญัติสภาศิลปินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  



๔ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา 
สถานะ ร่างพระราชบัญญัติ 

(ผู้ริเริ่ม พลตรี พิชิต  บุตรวงศ์) 
๑๓ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสภานักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
(ผู้ริเริ่ม นายสุมะนัส โคมเปือย) 
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายเอกภพ กตัญญู) 
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์) 
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพ่ือ
สุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. .... 
(ผู้ริเริ่ม นางสาวคนึงนิจ  ศรีบัวเอ่ียม) 
๑๗.ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. .... 
(ผู้ริเริ่ม นางวณี  ปิ่นประทีป) 
 

ประธานรัฐสภาวินิจฉัยหลักการ
ว่าเป็นหมวด ๓ หรือหมวด ๕ 
แต่ให้ปรับปรุงร่างกฎหมายให้
เป็นไปตามรูปแบบ 
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่ม นายธนชน มุทาพร) 
๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ผู้ริเริ่ม นายชูชาติ  ผิวสว่าง) 
๓. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ....  
(ผู้ริเริ่มนายมนตรี  วรภัทรทรัพย์) 
๔. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 
(ผู้ริเริ่ม นายเจริญ  เจริญชัย)  
 

ประธานรัฐสภาวินิจฉัยหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติ 
(พรบ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ วรรคสี่) 

- 
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา 
สถานะ ร่างพระราชบัญญัติ 

ยื่นคำร้องให้สำนักงานจัดทำ 
ร่างพระราชบัญญัติ 
(พรบ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ วรรคสาม) 

 
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ. ....  
(ผู้ยื่นคำร้อง นายอิทธิพล เมฆตะณี) 
๒. ร่างพระราชบัญญัติปฏิรูปประเทศไทยโดยปวงชนชาวไทย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. ....  
(ผู้ยื่นคำร้อง พันตรี วชิพร ยี่ทอง) 
๓. ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....    
(ผู้ยื่นคำร้อง พันตรี วชิพร ยี่ทอง) 
๔. ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จตาม
พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัติอ่ืนหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(ผู้ยื่นคำร้อง พันตรี วชิพร  ยี่ทอง) 
๕. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(ผู้ยื่นคำร้อง พันตรี วชิพร  ยี่ทอง) 
 

จำหน่ายเรื่อง ๑. ร่างพระราชบัญญัติพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. .... 
(การเสนอครั้งแรก) 
(ผู้ริเริ่ม นายบัณฑูร นิยมาภา) คืนเรื่องให้ผู้ริเริ่มเนื่องจากประธาน
รัฐสภาวินิจฉัยว่าการริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติไม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖  
๒. ร่างพระราชบัญญัติพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. ....  
(การเสนอรอบสอง) 
(ผู้ริเริ่ม นายบัณฑูร นิยมาภา) เนื่องจากผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายมี
จำนวนไม่ครบตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ 

 

  


