
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

จำนวน ๔๙ ฉบับ 
-------------------- 

 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา 
๑. ประกาศใช้เป็นกฎหมาย จำนวน ๑ ฉบับ 

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

 

๒. นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คำรับรอง  แต่ไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ทำหน้าที ่ร ัฐสภาได้ เนื ่องจากยังไม่ได้จ ัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น  จึงส่งข้อมูลให้

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน ๒ ฉบับ  

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายบุญ  แซ่จุ่ง) 

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายบุญ  แซจุ่่ง) 

 

๓. นายกรัฐมนตรีพิจารณาไม่ให้คำรับรอง จึงไม่อาจเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา

พิจารณาได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง จำนวน ๖ ฉบับ 

 ๑. ร ่างพระราชบ ัญญัต ิควบค ุมแร ่ทองคำและควบค ุมการทำเหม ืองแร ่ทองคำ พ.ศ. . . . .  

(ผู้ริเริ่ม นางอารมย์  คำจริง 

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายป่ิน  นันทะเสน) 

 ๓. ร่างพระราชบัญญัติการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....  

     (ผู้ริเริ่ม นางถวิลวดี  บุรีกุล) 

 ๔. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร  ยี่ทอง) 

 ๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร  ยี่ทอง) 

๖. ร่างพระราชบัญญัติบำเหนจ็บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

    (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร  ยี่ทอง) 

 

 

 



๒ 

 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา 
๑. บรรจุระเบยีบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒ ฉบบั 

  ๑. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พลโท วีระ  วงศ์สรรค์) 

  ๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายจอน อึ๊งภากรณ)์ 

 

๒. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น จำนวน ๓ ฉบับ 

(ตามรัฐธรรมนญูฯ มาตรา ๗๗) 

 - ไม่เป็นร่างพระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน จำนวน - ฉบับ 

 

  - เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี ่ยวด้วยการเงินและอยู ่ระหว่างการพิจารณาให้คำรับรองของ

นายกรัฐมนตรี จำนวน ๓ ฉบับ 

(ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง)  

  ๑. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายปารเมศ โพธารากุล) 

  ๒. ร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายสยันต์  พรมดี)  

  ๓. ร่างพระราชบัญญัตบิำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายนิมิตร์  เทียนอุดม) 

 

๓. ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงินหรือไม ่ จำนวน - ฉบับ 

(ตาม พรบ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๑ วรรคสาม) 

 

๔. ประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย  จำนวน - ฉบับ 

(ตาม พรบ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๐) 

 

๕. การตรวจสอบเอกสารการลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย จำนวน ๒ ฉบับ 

(ตาม พรบ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๐) 

๑. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายกลินท ์สารสิน) 

๒. ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษแ์ละพัฒนาไก่พ้ืนเมือง พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายจินดา  แสงโสภา) 

 

 

 

 



๓ 

 

 

๖. การจัดให้มกีารเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม จำนวน ๑๔ ฉบับ 

(ตาม พรบ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๗) 

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  

(ผู้ริเริ่ม รศ.เรณู  เวชรัชต์พิมล) 

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายโสภณ  หนูรตัน์) 

 ๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. .... 

 (ผู้ริเริ่ม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช) 

 ๔. ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ พ.ศ. .... 

 (ผู้ริเริ่ม นายจกัรพงษ์ จักราจุฑาธิบด์ิ) 

 ๕. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศกัราช .... 

 (ผู้ริเริ่ม นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ) 

 ๖. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศกัราช .... 

 (ผู้ริเริ่ม นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์) 

 ๗. ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... 

 (ผู้ริเริ่ม นางสาวสุภัทรา นาคะผิว) 

 ๘. ร่างพระราชบัญญัติพืชยา กัญชา กระทอ่ม พ.ศ. .... 

 (ผู้ริเริ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี) 

 ๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสรมิระบบสวัสดิการของชุมชน พ.ศ. ....  

 (ผู้ริเริ่ม นายแก้ว สังข์ชู) 

 ๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

   (ผู้ริเริ่ม นายวินัย  นาคนิรนัดร์) 

 ๑๑. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

   (ผู้ริเริ่ม นายสมศักดิ์  สุนทรนวภัทร) 

 ๑๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... 

   (ผู้ริเริ่ม นางสุนี  ไชยรส) 

 ๑๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

   (ผู้ริเริ่ม นายจินดา  แสงโสภา) 

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. .... (การเสนอรอบสาม) 

 (ผู้ริเริ่ม นายบัณฑูร นิยมาภา) 

 



๔ 

 

 

๗. ประธานรัฐสภาวินิจฉัยวา่หลักการเป็นไปตามหมวด ๓ หรือ หมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย แตใ่หป้รับปรุงตัวรา่งให้เป็นไปตามรปูแบบของการเสนอกฎหมาย  จำนวน ๗ ฉบับ 

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 (ผู้ริเริ่ม นายธนชน มุทาพร) 

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... 

 (ผู้ริเริ่ม นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์) 

 ๓. ร่างพระราชบัญญัตสิภาองค์กรชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 (ผู้ริเริ่ม นายชูชาติ  ผิวสว่าง) 

 ๔. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ....  

      (ผู้ริเริ่มนายมนตรี  วรภัทรทรัพย์) 

  ๕. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังสภานักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายสุมะนสั โคมเปือย) 

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

 ๗. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายเอกภพ กตัญญู) 

 

๘. ประธานรัฐสภาวินิจฉัยหลักการของร่างพระราชบัญญัติว่าเป็นไปตามหมวด ๓ หรือ หมวด ๕ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือไม ่จำนวน - ฉบับ 

(ตาม พรบ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ วรรคสี่) 

 

๙. ผู้ริเริ่มยื่นคำร้องให้สำนักงานจัดทำร่างพระราชบัญญตัิให้เป็นไปตามรูปแบบการเสนอร่างกฎหมาย 

จำนวน ๑๐ ฉบับ 

(ตาม พรบ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ วรรคสาม) 

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติสภาศลิปินแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พลตรี พิชิต  บุตรวงศ์)  

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายอิทธพิล เมฆตะณี) 

 ๓. ร่างพระราชบัญญัติปฏิรูปประเทศไทยโดยปวงชนชาวไทย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) 

 ๔. ร่างพระราชบัญญัตผิู้สูงอาย ุ(ฉบับที่..) พ.ศ. ....   (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) 

 ๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) 

 ๖. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) 

 ๗. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) 

 



๕ 

 

 ๘. ร่างพระราชบัญญัติบำเหนจ็บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที.่.) พ.ศ. ....  

      (ผู้ริเริม่ พันตรี วชิพร ยีท่อง) 

 ๙. ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ

       สหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัติอื่นหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ ..) 

       พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร  ยี่ทอง) 

 ๑๐. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริม่ พันตร ีวชิพร  ยี่ทอง) 

 (ร่างฯ ลำดับที่ ๔ - ๙ ผู้ยื่นความประสงค์แจ้งประสงค์จะไม่ดำเนนิการต่อไป)  

 

๑๐. คืนเรื่องให้ผู้ริเริ่ม เนื่องจากประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าการริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติไมเ่ป็นไปตาม

พระราชบัญญตัิว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ ฉบับ 

 - ร่างพระราชบัญญัติพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. .... (การเสนอครั้งแรก) 

 (ผู้ริเริ่ม นายบัณฑูร นิยมาภา) 

 - ร่างพระราชบัญญัติพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. .... (การเสนอรอบสอง) 

 (ผู้ริเริ่ม นายบัณฑูร นิยมาภา) 
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