
สรุปผลการด าเนินงานการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

จ านวน ๕๑ ฉบับ แบ่งเป็น 
............................... 

 
๑. ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย จ านวน ๘ ฉบับ  
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  ผู้เสนอ นายยืนยง  จิรัฏฐิติกาล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๑,๕๕๑ คน   
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ผู้เสนอ นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๓,๘๑๒ คน 
 ๓. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ผู้เสนอ นายวิทธยา  บริบูรณ์ทรัพย์  กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๒,๖๐๒ คน 
 ๔. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ผู้เสนอ นายวิทธยา  บริบูรณ์ทรัพย์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๓,๙๔๐ คน  
 ๕. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... 
  ผู้เสนอ นายอร่าม  อามระดิษ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๒๒๗ คน  
 ๖. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....        
  ผู้เสนอ นายไพศาล  บางชวด กับประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๔,๘๙๒ คน 
 ๗. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....       
  ผู้เสนอ นายภูม ิ มูลศิลป์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๗๕๑ คน  
 ๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....       
  ผู้เสนอ นายบวรศกัดิ์  อุวรรณโณ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๒,๔๔๖ คน 
 
๒. รัฐสภามีมติไม่รับหลักการ จ านวน ๑ ฉบับ 
 - ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....  
  ผู้เสนอ นายเหวง  โตจิราการ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๗๑,๕๔๓ คน 
 
๓. สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการ จ านวน ๑ ฉบับ 
 - ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  ผู้เสนอ นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๔,๒๖๔ คน 
 
๔. นายกรัฐมนตรีพิจารณาไม่ให้ค ารับรอง จ านวน ๔ ฉบับ  
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันก านันผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ....  
  ผู้เสนอ นายสมศักดิ์  ไพศาลสัจธรรม กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๓,๗๐๒ คน  



๒ 

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันชราภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....  
  ผู้เสนอ นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๙,๘๑๙ คน  
 ๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ....  
  ผู้เสนอ นางสาวกชนุช  แสงแถลง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๔๔๖ คน  
 ๔. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  ผู้เสนอ นายสวง  ทัพกฤษณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๐๒๘ คน 
 
๕. ประธานรัฐสภาสั่งจ าหน่ายเรื่อง จ านวน ๗ ฉบับ 

 หลักการไม่เป็นไปตามหมวด ๓ หรือหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญ 
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติการจัดท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. ....  
  ผู้เสนอ นายจักรชัย  โฉมทองดี กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๓๗๘ คน  
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
  ผู้เสนอ นายชาญวิทย์  เกษตรศิริ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๓๐,๓๘๓ คน 

 ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ครบตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ 
 ๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....  
  ผู้เสนอ นายเยี่ยมยอด  ศรีมันตะ กับประชาชน 
  (เข้าชื่อเสนอกฎหมายเพ่ิมเติมไม่ครบ ๕๐,๐๐๐ คน ภายใน ๓๐ วัน) 
 ๔. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....  
  ผู้เสนอ นายนิรันดร์  ด่านไพบูลย์ กับประชาชน 
  (เข้าชื่อเสนอกฎหมายเพ่ิมเติมไม่ครบ ๕๐,๐๐๐ คน ภายใน ๓๐ วัน) 
 ๕. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....  
  ผู้เสนอ นายเกียรติยศ โรเจอร์  โลหนันทน ์กับประชาชน 
  (มีจ านวนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ครบหนึ่งหมื่นคน)  
 ๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 
  ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   ผู้เสนอ นายชาญ  ค าภิระแปง กับประชาชน 
  (มีจ านวนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ครบหนึ่งหมื่นคน) 

 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
 ๗. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
  ผู้เสนอ นายสัมพันธ์  คมฤทธิ์ กับประชาชน  
 



๓ 

๖. สิ้นสุดไปเนื่องจากมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การควบคุมอ านาจ
 การปกครองประเทศ ประกอบฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
 ไทยลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๓๐ ฉบับ 

 ไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้  
 ๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
  ผู้เสนอ นางธิดา  ถาวรเศรษฐ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๕๓,๖๙๑ คน 
  (มีหลักการท านองเดียวกับร่างที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่รัฐสภา 
  รับหลักการและตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาแล้ว) 

 ไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได ้
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... 
  ผู้เสนอ นายสะมะแอ  เจะมูดอ กับประชาชน 
  (มีหลักการท านองเดียวกันกับร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการแลตั้งคณะกรรมาธิการ
  เพ่ือพิจารณาแล้ว) 

 คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๓. ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... 
  ผู้เสนอ นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๑,๒๓๐ คน 

 คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... 
  ผู้เสนอ นายสวรรค์  แสงบัลลังค์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๑,๕๑๐ คน 

 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร   
 ๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
  ผู้เสนอ นางสาวเข็มพร  วิรุณราพันธ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๒,๐๔๖ คน 

 บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณาในวาระที่ ๑ ของสภาผู้แทนราษฎร 
 ๖. ร่างพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  ผู้เสนอ นางสุธีรา  วิจิตรานนท์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๔๐,๕๔๒ คน 
 ๗. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. …. 
  ผู้เสนอ นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๖๓๑ คน 
 ๘. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. .... 
  ผู้เสนอ นายบดินทร์  กินาวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๗๕๓ คน 
 ๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 
  ผู้เสนอ นางอรพรรณ์  เมธาดิลกกุล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๙๙๔ คน 



๔ 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุม 
 ๑๐. ร่างพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   ผู้เสนอ ศาสตราจารย์รัตนา  ศิริพานิช กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๗,๓๓๖ คน 

 อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นรา่งพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงิน 
  ๑๑. ร่างพระราชบัญญัติสมุนไพรแห่งชาติ พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นายอร่าม  อามระดิษ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๑,๐๖๖ คน 
  ๑๒. ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๒๕๔ คน 
  ๑๓. ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นางสุนทรี  เซ่งกิ่ง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๑,๐๙๕ คน 
  ๑๔. ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นายสมชาย  ด าทะมิส กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๐๘๖ คน 
  ๑๕. ร่างพระราชบัญญัติข้าวชาวนาไทย พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นายภาณุพงศ์  ภัทรคนงาม กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๑,๘๙๘ คน 
  ๑๖. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ. ....  
    ผู้เสนอ นายอรุณ  อัครปรีดี กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๔,๖๔๕ คน 
  ๑๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นายธงชัย  ซึงถาวร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๓,๑๓๖ คน 
  ๑๘. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นายชาลี  ลอยสูง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๒,๑๓๐ คน 
  ๑๙. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นายพิพัฒน์  วรสิทธิด ารง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๒๓๕ คน 
  ๒๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นางสาวอุษา  เลิศศรีสันทัด กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๔,๙๕๓ คน 
  ๒๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นายมนัส  โกศล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๑๑๒ คน  
  ๒๒. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง                                  
    วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นายนิคม  บุญวิเศษ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๒,๓๓๗ คน 
 
 
 
 



๕ 

  อยู่ระหว่างการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อเสนอประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่ามีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ หรือหมวด ๕ 
  ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
  ๒๓. ร่างพระราชบัญญัติการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นางอรพรรณ์  เมธาดิลกกุล กับประชาชน 
  ๒๔. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายอันเกี่ยวกับบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้อง 
    บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นางอรพรรณ์  เมธาดิลกกุล กับประชาชน 
  ๒๕. ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นายบรรยวัสถ์  สังข์วรรณะ กับประชาชน 
  ๒๖. ร่างพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นายวิรัตน์  เย็นสบาย กับประชาชน 

  อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
  เกี่ยวด้วยการเงินตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
  ๒๗. ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดอาญา ซึ่งมีมูลเหตุเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้ง 
    ทางการเมืองหรือการรัฐประหาร ที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นายสุชาติ  ลายน้ าเงิน กับประชาชน    

  อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
  ๒๘. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นายชาญ  ค าภิระแปง กับประชาชน 
  ๒๙. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นายชาญ  ค าภิระแปง กับประชาชน 
  ๓๐. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. .... 
    ผู้เสนอ นายช านาญ  จันทร์เรือง กับประชาชน 
     

............................ 

 

กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 


