
 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๑. ร่างพรบ.ควบคุมแร่ทองค า
และควบคุมการท าเหมืองแร่
ทองค า พ.ศ. .... 
(นางอารมย์ ค าจริง ผู้ริเร่ิม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ : 
นายศักดิ์ดา ภารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๘/๘/๖๐ 

 
รับจาก สว. 
๒๙/๙/๖๐  

 

 
๑๙-๓๐ 
/๑๐/๖๐ 
(๑๒วัน) 
สผ.แจ้งผล 
๖/๑๑/๖๐ 

 
๑๓/๒/๖๑ 

- 
หมายเหตุ :  
ผู้ริเริ่มริเริ่ม
เสนอร่าง

พระราชบัญญัติ
และจัดให้มีการ

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมายมา
พร้อมกันจึง 

ไม่มีขั้นตอนนี้ 

-  
๔/๑๐/๖๐  

- 
๑/๑๒/ ๖๐ 
(๕๙วัน) 
หมายเหต ุ: 

ล่าช้าเนื่องจาก
มีการประชุม
ร่วมกับ สว. 

เพื่อหาแนวทาง
ด าเนินการที่

ชอบด้วย
กฎหมาย และ 

กรมการ
ปกครองใช้เวลา
ตรวจประมาณ

หนึ่งเดือน  
 
 

 
สผ.แจ้ง 

๑๓/๑๒/๖๐
ครบ๙๐วัน  
๑๕/๓/๖๑ 

เข้าชื่อเพิ่มเติม 
ค.๑ ๘/๑/๖๑ 
ค.๒ ๑๓/๒/๖๑  
ค.๓ ๖/๓/๖๑ 
ส่งกรมการ
ปกครอง
ตรวจสอบความ
เป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  
๑๓/๓/๖๑ 

 
๓/๔/๖๑ 

 – 
๒/๕/๖๑ 

-  
สผ. ส่ง

คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน 

๒๑/๕/๖๑ 
 

คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน

ประชุมเมื่อ 
๒๒/๖/๖๑ 

 

ประธานวินิจฉยั
การเงินเม่ือ ๕/

๗/๖๑ 
 

สว แจ้ง สผ 
๑๗/๗/๖๑ 

 

แจ้งผู้ริเริ่ม 
๑๙/๗/๖๑ 

นายกรัฐมนตรี
พิจารณาไม่ให ้
ค ารับรอง จึงไม่
อาจเสนอให ้

สภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติ 

ท าหน้าที่รัฐสภา 
พิจารณาได ้

ตามรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๑๓๓  

วรรคสอง 
นร ๐๔๐๔/
๑๒๘๔๗  

ลว ๒๙/๑๑/๖๑ 
 

แจ้งผู้เสนอทราบ 
สผ ๐๐๑๔/๔๙๓๓ 
ลว ๑๒/๑๒/๖๑ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่งนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้
ค ารับรองเมื่อ  
๓๑/๗/๖๑ 

 
นายกรัฐมนตรี
แจ้งว่าส่งให้
หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งเสนอ
ความเห็น

ประกอบการ
พิจารณา  

หนังสือ ที่ นร 
๐๔๐๔/๘๒๕๗ 

สผ รับเมื่อ  
๒๐/๘/๖๑ 

สผ แจ้งผูร้ิเริ่ม 
หนังสือที่ สผ 

๐๐๑๔/๓๓๖๗  
ลว ๓/๙/๖๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ     http://web.senate.go.th/w3c/senate/main.php?url=meeting1&mid=42271 



 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๒. ร่างพรบ.สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ....  
(นายบุญ แซ่จุ่ง ผู้ริเร่ิม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ : 
นายศักดิ์ดา ภารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒/๑๐/๖๐ 
รับจาก สว. 
๖/๑๐/๖๐ 

 
๑๑-๓๐/๑๐/

๖๐ 
(๒๐วัน) 

สผ.แจ้งผล 
๓/๑๑/๖๐ 

 

 
๑/๑๒/๖๐ 

 
๑๓/๑๒/๖๐ 

 
๑๙/๒/๖๑ 

 
๑๙/๒/๖๑ 

- 
๒๑/๓/๖๑ 
(๓๑วัน) 

- 
 

 
๒๒/๓/๖๑ 

 – 
๒๐/๔/๖๑ 

- 
 

 
สผ. ส่ง

คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน 
๑๘/๕/๖๑ 

 

คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน
ประชุมเมื่อ 
๒๒/๖/๖๑ 

 

ประธานวินิจฉยั
การเงินเม่ือ ๕/

๗/๖๑ 
 

สว แจ้ง สผ 
๑๗/๗/๖๑ 

 

แจ้งผู้ริเริ่ม 
๑๙/๗/๖๑ 

 

 
คณะกรรมาธิการ
กิจการสภานิติ
บัญญัติแห่งชาต ิ

พิจารณา ให้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติไป
ยังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. ....  
รวมกับร่างของ
คณะรัฐมนตรี ที่
สภานิติบัญญ ั

ติลงมติรับหลักการ
ไปเมื่อคราวประชุม 
ครั้งที่ ๘๙/๒๕๖๑
เป็นพิเศษ วันพุธที ่

๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
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ดูร่างพระราชบัญญัติ : http://202.122.40.100/n50/docs/64/4096920180322135713939.pdf 



 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้
ค ารับรองเมื่อ  

๒/๘/๖๑ 
 

นายกรัฐมนตรี
แจ้งว่าส่งให้
หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งเสนอ
ความเห็น

ประกอบการ
พิจารณา  

หนังสือ ที่ นร 
๐๔๐๔/๘๒๕๗ 
สผ รับเมื่อ ๒๐/

๘/๖๑ 
สผ แจ้งผูร้ิเริ่ม 
หนังสือที่ สผ 

๐๐๑๔/๓๓๖๗  
ลว ๓/๙/๖๑ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกรัฐมนตรี
รับรองร่าง
การเงิน 

นร ๐๔๐๔/
๑๒๘๕ ลว 
๓๑/๑/๖๒ 

 
เสนอ

คณะกรรมาธิการ
กิจการสภานิติ
บัญญัติแห่งชาต ิ

พิจารณา 
พระราชบัญญัติ

นี้ไปให้
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา

ร่าง
พระราชบัญญัติ

สงวนและ
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

คุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. .... 

เป็นข้อมูล
ประกอบการ

พิจารณา 
หนังสือที่  

สว(สนช)๐๐๑๙/
๘๑๘ 

ลว ๑๔/๒/๖๒ 
 

สผ. แจ้งผู้เสนอ
หนังสือที่  

สผ๐๐๑๔/๗๑๕ 
ลว ๒๐/๒/๖๒ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๓. ร่างพรบ.อุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. .... 
(นายบุญ แซ่จุ่ง ผู้ริเร่ิม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ : 
นายศักดิ์ดา ภารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒/๑๐/๖๐ 
(รับจาก สว. 
๖/๑๐/๖๐) 

 
๑๑-๓๐/๑๐/

๖๐ 
(๒๐วัน) 

สผ.แจ้งผล 
๓/๑๑/๖๐ 

 
 
 

 
๑/๑๒/๖๐ 

 
๑๓/๑๒/๖๐ 

 
๑๙/๒/๖๑ 

 
๒๑/๒/๖๑ 

– 
๒๒/๓/๖๑ 
(๓๐วัน) 

- 
 

 
๒๓/๓/๖๑ 

– 
๒๑/๔/๖๑ 

 

- 
 

 
สผ. ส่ง

คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน 

๑๘/๕/๖๑ 
 

คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน

ประชุมเมื่อ 
๒๒/๖/๖๑ 

 
ประธานวินิจฉยั

การเงินเม่ือ  
๕/๗/๖๑ 

 
สว แจ้ง สผ 
๑๗/๗/๖๑ 

 
แจ้งผู้ริเริ่ม 
๙/๗/๖๑ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้
ค ารับรองเมื่อ  
๓๑/๗/๖๑ 

 

นายกรัฐมนตรี
แจ้งว่าส่งให้
หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งเสนอ
ความเห็น

ประกอบการ
พิจารณา  

หนังสือ ที่ นร 
๐๔๐๔/๘๒๕๗ 

สผ รับเมื่อ  
๒๐/๘/๖๑ 

 

สผ แจ้งผูร้ิเริ่ม 
หนังสือที่ สผ 

๐๐๑๔/๓๓๖๗  
ลว ๓/๙/๖๑ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกรัฐมนตรี
รับรองร่าง
การเงิน 

นร ๐๔๐๔/
๑๐๔๕ ลว ๒๕/

๑/๖๒  
 

เสนอ
คณะกรรมาธิการ
กิจการสภานิติ
บัญญัติแห่งชาต ิ

พิจารณา 
ให้ส่งร่าง

พระราชบัญญัติ
นี้ไปให้

คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา

ร่าง
พระราชบัญญ ติ
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 

เป็นข้อมูล
ประกอบการ

พิจารณา 
หนังสือที่  

สว(สนช)๐๐๑๙/
๖๗๖ 

ลว ๗/๒/๖๒ 
 

สผ. แจ้งผู้เสนอ
หนังสือที่  

สผ๐๐๑๔/๖๑๘ 
ลว ๑๑/๒/๖๒ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๔. ร่างพรบ.สหกรณ์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ผู้ริเร่ิม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ : 
นายศักรินธร์ กุ่งแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑/๑๑/๖๐ 
(รับจาก สว. 
๘/๑๑/๖๐) 

 
๙-๑๓/๑๑/

๖๐ 
(๕วัน) 

สผ.แจ้งผล 
(๑๕/๑๑/

๖๐) 
 
 
 
 

 
๖/๑๒/๖๐ 

 
๑๓/๑๒/๖๐ 

 
๒๒/๑๒/

๖๐ 

 
๒๒/๑๒/๖๐ 

- 
๓๐/๑/๖๑ 
(๔๐วัน) 

- 
 

 
๓๑/๑/๖๑ 

- 
๒๘/๒/๖๑ 

- 
 

 
๑๔-๑๖/๓/

๖๑ 

 
๒๓/๓/๖๑ 

 

คณะกรรมาธิการ
วิสามัญกจิการ
สภานิตบิัญญตัิ

แห่งชาติ
พิจารณา 
๗/๘/๖๑ 

 

บรรจรุะเบยีบ
วาระการประชุม

สนช.  
ครั้งท่ี ๕๓/

๒๕๖๑ วันศุกร์ 
๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๑ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

 
 
 
 
 

ที่ประชุม สนช. 
มีมติรบัหลักการ 
พร้อมด้วยรา่งฯ
ของ ครม. และ 
ของสมาชิกฯ ตั้ง
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา
ภายใน ๖๐ วัน 
โดยใช้ร่าง ฯ 

ของ ครม. เป็น
หลักในการ
พิจารณา 

 
บรรจรุะเบยีบ

วาระการประชุม
สนช. ครั้งท่ี ๘๐/

๒๕๖๑  
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ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

วันศุกร์ที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๑  
 

ที่ประชุมสนช. 
ครั้งท่ี ๘๑/
๒๕๖๑ วัน

พฤหัสบดีที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ลงมติ

วาระ ๓ 
เห็นสมควร

ประกาศใช้เป็น
กฎหมาย 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

ประกาศราช
กิจจานุเบกษา 

เล่มที่ ๑๓๖ ตอน
ที่ ๓๔ ก ๒๐/๓/

๖๒ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๕. ร่างพรบ.ระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... 
(นายปิ่น นนัทะเสน ผู้ริเร่ิม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ :  
นายกิตติศักดิ์  เอื้อกฤดาธิการ 
 
 
 
 

 
๒๕/๑/๖๑ 

 
๒๕/๑/๖๑ 

- 
๒/๒/๖๑ 
(๙วัน) 

สผ.แจ้งผล 
(๗/๒/๖๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓๐/๔/๖๑ 

 

 
๗/๕/๖๑ 

 

 
๒๓/๘/๖๑ 

 
 

 
๒๗/๘/๖๑ 

- 
๔/๑๐/๖๑ 
(๓๙วัน) 

 

- 
 

 
๔/๑๐/๖๑ 

 

 
 

สผ. ส่ง
คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน 
๒๒/๑๑/๖๑ 

 
คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน 
๑๓/๑๒/๖๑ 

 
ประธานวินิจฉยั

การเงิน 
๒๖/๑๒/๖๒ 

 
สว แจ้ง สผ 
๒๘/๑๒/๖๑ 

 
แจ้งผู้ริเริ่ม ๗/๑/

๖๒ 
 สผ ๐๐๑๔/๓๔ 

นายกรัฐมนตรี
พิจารณา 

ไม่ให้ค ารับรอง  
จึงไม่อาจเสนอให้ 

รัฐสภา 
พิจารณาได้ 

ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๓  

วรรคสอง 
นร ๐๔๐๔/๕๐๙๔ 

ลว ๔/๖/๖๒ 
 

แจ้งผู้เสนอทราบ 
สผ ๐๐๑๔/๒๔๑๖ 

ลว ๑๓/๖/๖๒ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

ส่งนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้
ค ารับรองเมื่อ  
๒๔/๑/๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ     http://web.senate.go.th/w3c/senate/main.php?url=meeting1&mid=42271 
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หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๖. ร่างพรบ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. .... 
(รศ.เรณู เวชรัชต์พิมล ผู้ริเร่ิม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ  
นายณัฐดนยั  วัตงาม 

 
๒๖/๑/๖๑ 

 
๒๖/๑/๖๑ 

- 
๘/๒/๖๑ 
(๑๔วัน) 

สผ.แจ้งผล 
๘/๒/๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๖/๔/๖๑ 

 
๓๐/๕/๖๑ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๗. ร่างพรบ.การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
(นางถวิลวดี บุรีกุล ผู้ริเร่ิม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ : 
นางฐิติมา  วิริยะพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๙/๑/๖๑ 

 
๒๙/๑/๖๑ 

- 
๒/๒/๖๑) 
(๕วัน) 

สผ.แจ้งผล 
(๘/๒/๖๑) 

 
 

 
๑๖/๓/๖๑ 

 
๒๒/๓/๖๑ 

 
๓/๕/๖๑ 

 
๓/๕/๖๑ 

- 
๖/๖/๖๑ 
(๓๕วัน) 

 

-  
๗/๖/๖๑ 

- 
๖/๗/๖๑ 

 

-  
สผ. ส่ง

คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน 
๑๗/๗/๖๑ 

 
คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน

ประชุมเมื่อ 
๒/๘/๖๑ 

 

ประธานวินิจฉยั
การเงินเม่ือ ๑๐/

๘/๖๑ 
 

สว แจ้ง สผ 
๑๕/๘/๖๑ 

 

แจ้งผู้ริเริ่ม 
๑๖/๘/๖๑ 

 

นายกรัฐมนตรี
พิจารณา 

ไม่ให้ค ารับรอง  
จึงไม่อาจเสนอให้ 

รัฐสภา 
พิจารณาได้ 

ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๓  

วรรคสอง 
นร ๐๔๐๔/๖๑๙๓ 

ลว ๑/๗/๖๒ 
 

แจ้งผูเ้สนอทราบ 
สผ ๐๐๑๔/๓๗๕๗ 

ลว. ๓๐/๗/๖๒ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
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หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้
ค ารับรองเมื่อ  
๒๘/๘/๖๑ 

 

นายกรัฐมนตรี
แจ้งว่าส่งให้
หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งเสนอ
ความเห็น

ประกอบการ
พิจารณา  

หนังสือ ที่ นร 
๐๔๐๔/๙๔๐๕ 

สผ รับเมื่อ  
๑๙/๙/๖๑ 

 
สผ. แจ้ง 
ผู้ริเริ่ม  

หนังสือที่ สผ 
๐๐๑๔/๓๗๒๕ 
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ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลว ๒๖/๙/๖๑ 
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หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๘. ร่างพรบ.สภาองค์กร
ผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... 
(นายโสภณ หนูรัตน์ ผู้ริเร่ิม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ : 
นายสมภพ  ศิริธนานุกูลวงศ ์
นางฐิติมา  วิริยะพันธ์ 
 
 
 

 
๑๓/๓/๖๑ 

 
๑๓-๒๒/๓/

๖๑ 
(๑๐วัน) 

สผ.แจ้งผล 
๒๓/๒/๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔/๔/๖๑ 

 
๒๖/๖/๖๑ 

       

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ     http://web.senate.go.th/w3c/senate/main.php?url=meeting1&mid=42271 

ดูร่างพระราชบัญญัติ : https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20180822155741.pdf 



 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๙. ร่างพรบ. อ้อยและน้ าตาล
ทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 
(นายปารเมศ  โพธารากุล ผู้ริเร่ิม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ : 
นายศักรินธร์ กุ่งแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๙/๓/๖๑ 

 
๓๐/๓/๖๑ 

-  
๑๑/๔/๖๑ 
(๑๒วัน) 

สผ.แจ้งผล 
๑๘/๔/๖๑ 
หมายเหตุ : 

วันที่ ๑๒ – ๑๖ 
เมษายน ๒๕๖๑ 

เป็น
วันหยุดราชการ 

 
 
 
 
 

- หมายเหตุ :  
ผู้ริเริ่มริเริ่ม
เสนอร่าง

พระราชบัญญัติ
และจัดให้มีการ

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมายมา
พร้อมกันจึง 

ไม่มีขั้นตอนนี้ 

 
๒๙/๓/๖๑ 

 
๓๐/๓/๖๑ 

- 
๓/๕/๖๑ 
(๓๕วัน) 

 

-  
๔/๕/๖๑ 

- 
๒/๖/๖๑ 

 

-  
สผ. ส่ง

คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน 
๓๑/๘/๖๑ 

 

คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน

ประชุมเมื่อ 
๑๒/๙/๖๑ 

 

ประธานวินิจฉยั
การเงินเม่ือ ๒๗/

๙/๖๑ 
 
 
 

ส่งนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้
ค ารับรองเมื่อ  
๑๘/๑๐/๖๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ     http://web.senate.go.th/w3c/senate/main.php?url=meeting1&mid=42271 

ดูร่างพระราชบัญญัติ : http://202.122.40.100/n50/docs/66/4030220180820151720836.pdf 



 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

นายกรัฐมนตรี
แจ้งว่าอยู่

ระหว่างการขอ
ทราบความเห็น
จากหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อ
ประกอบการ

พิจารณา 
หนังสือ นร 

๐๔๐๔/๑๑๘๔๓ 
สผ รับเมื่อ ๘/

๑๑/๖๑  
 

สผ. แจ้ง 
ผู้ริเริ่ม  

หนังสอืที่ สผ 
๐๐๑๔/๔๔๓๔ 
ลว ๑๔/๑๑/๖๑ 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ     http://web.senate.go.th/w3c/senate/main.php?url=meeting1&mid=42271 



 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....  
(พันตรี วชิพร  ยี่ทอง ผู้ริเร่ิม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ :  
นายกิตติศักดิ์  เอื้อกฤดาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ริเริ่มยื่นความ
ประสงค์ให้
ส านักงาน

เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

จัดท าร่าง
พระราชบัญญัต ิ

๒๔/๔/๖๑ 
- 

๑๗/๕/๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓-๖/๗/๖๑ 

(๔วัน) 
สผ.แจ้งผล 
๑๑/๗/๖๑ 

 

-  
๑๑/๗/๖๑ 

 
๕/๑๐/๖๑ 

 
๕/๑๐/๖๑ 

- 
๖/๑๑/๖๑ 
(๓๓วัน) 

 
 

-  
๗/๑๑/๖๑ 

- 
๖/๑๒/๖๑ 

 

- สผ. ส่ง
คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน 

๓/๑/๖๒ 
 

คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน 

๑๑/๑/๖๒ 
 

ประธานวินิจฉยั
การเงิน 

๑๘/๑/๖๒ 
 

สว แจ้ง สผ 
๒๔/๑/๖๒ 
แจ้งผู้ริเริ่ม  
๒๘/๑/๖๒ 

 
 
 

นายกรัฐมนตรี
พิจารณา 

ไม่ให้ค ารับรอง  
จึงไม่อาจเสนอให้ 

รัฐสภา 
พิจารณาได้ 

ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๓  

วรรคสอง 
นร ๐๔๐๔/๕๙๐๗ 

ลว ๓/๗/๖๒ 
 

แจ้งผู้เสนอทราบ 
สผ ๐๐๑๔/๓๓๓๘ 

ลว ๑๘/๗/๖๒ 

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ     http://web.senate.go.th/w3c/senate/main.php?url=meeting1&mid=42271 

ดูร่างพระราชบัญญัติ : https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20181029104230.pdf 



 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

ส่งนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้
ค ารับรองเมื่อ  
๓๑/๑/๖๒ 

 
นายกรัฐมนตรี

แจ้งว่าอยู่
ระหว่างการขอ
ทราบความเห็น
จากหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อ
ประกอบการ

พิจารณา 
หนังสือ นร 

๐๔๐๔/๒๓๒๒ 
สผ รับเมื่อ  
๖/๓/๖๒  

 
สผ. แจ้ง 
ผู้ริเริ่ม  
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

หนังสือที่ สผ 
๐๐๑๔/๑๐๘๓ 
ลว ๑๓/๓/๖๒ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ  
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....  
(พันตรี วชิพร  ยี่ทอง ผู้ริเร่ิม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ : 
นายณัฐดนยั  วัตงาม 
 
 
 
 
 
 
 

ผูร้ิเริ่มยื่นความ
ประสงค์ให้
ส านักงาน

เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

จัดท าร่าง
พระราชบัญญัต ิ
๓-๑๑/๕/๖๑ 

 
๓-๖/๗/๖๑ 

(๔วัน) 
สผ.แจ้งผล 
๑๑/๗/๖๑ 

-  
๑๑/๗/๖๑ 

 
๕/๑๐/๖๑ 

 
๕/๑๐/๖๑ 

- 
๗/๑๑/๖๑ 
(๓๔วัน) 

 

-  
๘/๑๑/๖๑ 

- 
๗/๑๒/๖๑ 

 

- สผ. ส่ง
คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน 

๓/๑/๖๒ 
 

คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน 

๑๑/๑/๖๒ 
 

ประธานวินิจฉยั
การเงิน 

๑๘/๑/๖๒ 
 

สว แจ้ง สผ 
๒๔/๑/๖๒ 
แจ้งผู้ริเริ่ม  
๒๘/๑/๖๒ 

 
 
 

นายกรัฐมนตรี
พิจารณา 

ไม่ให้ค ารับรอง  
จึงไม่อาจเสนอให้ 

รัฐสภา 
พิจารณาได้ 

ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๓  

วรรคสอง 
นร ๐๔๐๔/๕๙๐๗ 

ลว ๓/๗/๖๒ 
 

แจ้งผู้เสนอทราบ 
สผ ๐๐๑๔/๓๓๓๘ 

ลว ๑๘/๗/๖๒ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

ส่งนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้
ค ารับรองเมื่อ  
๓๑/๑/๖๒ 

 
นายกรัฐมนตรี

แจ้งว่าอยู่
ระหว่างการขอ
ทราบความเห็น
จากหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อ
ประกอบการ

พิจารณา 
หนังสือ นร 

๐๔๐๔/๒๓๒๒ 
สผ รับเมื่อ  
๖/๓/๖๒  

 
สผ. แจ้ง 
ผู้ริเริ่ม  
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

หนังสือที่ สผ 
๐๐๑๔/๑๐๘๓ 
ลว ๑๓/๓/๖๒ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี .. )  
พ.ศ. ....  
(พันตรี วชิพร  ยี่ทอง ผู้ริเร่ิม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ :  
นางฐิติมา  วิริยะพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ผูร้ิเริ่มยื่นความ
ประสงค์ให้
ส านักงาน

เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

จัดท าร่าง
พระราชบัญญัต ิ

๓/๕/๖๑ 
- 

๘/๖/๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓-๖/๗/๖๑ 

(๔วัน) 
สผ.แจ้งผล 
๑๑/๗/๖๑ 

-  
๑๑/๗/๖๑ 

 
๕/๑๐/๖๑ 

 
๕/๑๐/๖๑ 

- 
๒๕/๑๐/๖๑ 

(๒๑วัน) 

-  
๒๖/๑๐/๖๑ 

- 
๒๔/๑๑/๖๑ 

- สผ. ส่ง
คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน 
๒๕/๑๒/๖๑ 

 
คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน 
๒๘/๑๒/๖๑ 

 
ประธานวินิจฉยั

การเงิน 
๑๘/๑/๖๒ 

 
สว แจ้ง สผ 
๒๔/๑/๖๒ 
แจ้งผู้ริเริ่ม  
๒๘/๑/๖๒ 

 
 
 

นายกรัฐมนตรี
พิจารณา 

ไม่ให้ค ารับรอง  
จึงไม่อาจเสนอให้ 

รัฐสภา 
พิจารณาได้ 

ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๓  

วรรคสอง 
นร ๐๔๐๔/๕๙๐๗ 

ลว ๓/๗/๖๒ 
 

แจ้งผู้เสนอทราบ 
สผ ๐๐๑๔/๓๓๓๘ 

ลว ๑๘/๗/๖๒ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

ส่งนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้
ค ารับรองเมื่อ  
๓๑/๑/๖๒ 

 
นายกรัฐมนตรี

แจ้งว่าอยู่
ระหว่างการขอ
ทราบความเห็น
จากหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อ
ประกอบการ

พิจารณา 
หนังสือ นร 

๐๔๐๔/๒๓๒๒ 
สผ รับเมื่อ  
๖/๓/๖๒  

 
สผ. แจ้ง 
ผู้ริเริ่ม  
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

หนังสือที่ สผ 
๐๐๑๔/๑๐๘๓ 
ลว ๑๓/๓/๖๒ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๑๓. ร่างพรบ.สหกรณ์  
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 
(พล.ท. วีระ  วงศ์สรรค์ ผู้ริเร่ิม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ : 
นายสมภพ  ศิริธนานุกูลวงศ ์
นางฐิติมา  วิริยะพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ริเริ่มยื่นความ
ประสงค์ให้
ส านักงาน

เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

จัดท าร่าง
พระราชบัญญัต ิ
๒๑/๖/๖๑ 

- 
๑๒/๗/๖๑ 

 
ริเร่ิมเสนอ
กฎหมาย 
๓/๘/๖๑ 

 
 
 
 

 
๓–๑๐/๘/๖๑ 

(๘วัน) 
สผ.แจ้งผล 
๑๖/๘/๖๑ 

 
๑๗/๘/๖๑ 

 
๓๑/๘/๖๑ 

 
๗/๙/๖๑ 

 
๗/๙/๖๑ 

- 
๑๑/๑๐/๖๑ 

(๓๕วัน) 

-  
๑๒/๑๐/๖๑ 

- 
๑๐/๑๑/๖๑ 

 

- สผ. ส่ง
คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน 
๑๒/๑๒/๖๑ 

 
คณะกรรมการ
วินิจฉยัการเงิน

ประชุมเมื่อ 
๒๑/๑๒/๖๑ 

 
ประธานวินิจฉยั
การเงิน ๑๘/๑/

๖๒ 
 

สว แจ้ง สผ ๒๔/
๑/๖๒ 

 
 
 
 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ     http://web.senate.go.th/w3c/senate/main.php?url=meeting1&mid=42271 

ดูร่างพระราชบัญญัติ : https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20181029104600.pdf 



 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

เสนอ
คณะกรรมาธิการ
กิจการสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ

พิจารณา 
๕/๓/๖๒ 

 
สว.แจ้งผลการ
พิจารณาของ

คณะกรรมาธิการ
วิสามัญกจิการ
สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ 
สว (สนช)

๐๐๑๙/๑๑๖๔ 
ลว ๘/๓/๖๒ 

 
สผ แจ้งผู้ริเร่ิมให้

เพิ่มเติม
รายละเอียดใน

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ     http://web.senate.go.th/w3c/senate/main.php?url=meeting1&mid=42271 



 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

รายงานการรับ
ฟังความคิดเห็น  

สผ ๐๐๑๔/
๑๒๔๕  

ลว๒๒/๓/๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ     http://web.senate.go.th/w3c/senate/main.php?url=meeting1&mid=42271 



 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติยา
แผนไทย พ.ศ. .... 
(นายสยันต์  พรมดี ผู้ริเริ่ม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ  
นายณัฐดนยั  วัตงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๕/๗/๖๑ 

 
๒๕/๗/๖๑ 

-  
๘/๘/๖๑ 
(๑๕วัน) 

สผ.แจ้งผล 
๘/๘/๖๑ 

 
๑๗/๙/๖๑ 

 
๒๘/๙/๖๑ 

       

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ     http://web.senate.go.th/w3c/senate/main.php?url=meeting1&mid=42271 

ดูร่างพระราชบัญญัติ : https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20181008101114.pdf 



 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๑๕. ร่างพระราชบัญญัติ
อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง
พ.ศ. .... 
(นายจินดา  แสงโสภา ผู้ริเริ่ม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ  
นายศักรินธร์  กุ่งแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ริเริ่มยื่นความ
ประสงค์ให้
ส านักงาน

เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

จัดท าร่าง
พระราชบัญญัต ิ
๒๖/๗/๖๑ 

- 
๑๖/๘/๖๑ 

 
 

๗/๑๑/๖๑ 
 
 
 
 

 
๗/๑๑/๖๑ 

-  
๙/๑๑/๖๑ 

(๓วัน) 
สผ.แจ้งผล 

๑๔/๑๑/๖๑ 

-  
๑๔/๑๑/๖๑ 

       

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ     http://web.senate.go.th/w3c/senate/main.php?url=meeting1&mid=42271 

ดูร่างพระราชบัญญัติ : https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20181115103344.pdf 



 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๑๖. ร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพความปลอดภัย อาชีว 
อนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน พ.ศ. ....   
(นายมนตรี  วรภัทรทรัพย์ ผู้ริเร่ิม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ :  
นายกิตติศักดิ์  เอื้อกฤดาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๑/๙/๖๑ 

 
๒๑/๙/๖๑ 

- 
๒๗/๙/๖๑ 

(๗วัน) 
สผ.แจ้งผล 
๙/๑๐/๖๑ 
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 การด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๔๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินการ 
ผู้ริเริ่มเสนอ 
ร่างพรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคหน่ึง) 

หรือ  
ผู้ริเริ่มขอให้

สนง.สผ  
ช่วยจัดท า 
ร่าง พรบ. 
(มาตรา ๖ 
วรรคสอง) 

การวินิจฉัย 
หมวด ๓  
หมวด ๕ 

(มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่าง
พระราชบญัญตั ิ

(๑๕วัน) 

ผู้ริเริ่มแก้ไข
ปรับปรุง 
ร่างพรบ.  
(มาตรา ๖ 
วรรคห้า) 

การแจ้งให ้
ผู้ริเริ่มจัดให้มี
การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย 
(มาตรา ๗) 

ผู้ริเริ่ม 
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๙) 

การตรวจสอบ
เอกสารและ
ความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา ๑๐) 

(๔๕วัน) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
เพิ่มเติมก่อน

การปิด
ประกาศ 

(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การปิด
ประกาศ
รายชื่อผู้

เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

(มาตรา ๑๐) 

การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
ภายหลังการ 
ปิดประกาศ  
(มาตรา ๑๑ 
วรรคหน่ึง) 

การวิเคราะห์ร่าง
พรบ.เก่ียวด้วย
การเงิน (มาตรา 
๑๑ วรรคสาม) 
/ส่งให้คกก.ตรวจ

พิจารณาร่าง พรบ.ท่ี
เสนอโดยสมาชิกสนช. 
เป็นร่าง พรบ.เก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่

ตามบทบัญญัติ รธน.  

ส่ง สว.ด าเนินการ
ตาม รธน.และ

ข้อบังคับฯ 
(มาตรา ๑๑ วรรค

สอง) 

๑๗. ร่างพระราชบัญญัติการ
กลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จตาม
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ และ
พระราชบัญญัติอื่นหรือ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....  
(พันตรี วชิพร  ยี่ทอง ผู้ริเร่ิม) 
นิติกรผูร้ับผดิชอบ :  
นายเอกวัฒน์  จิตส ารวย 
 

 
๓๑/๑/๖๒ 

 
ยื่นความ

ประสงค์ให้
ส านักงาน
เลขาธิการ

สภา
ผู้แทนราษฎร

จัดท าร่าง
กฎหมายให ้
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