
ขอ้มลู ณ วนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

-------------------- 
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา 

สถานะ ร่างพระราชบัญญัติ 
รัฐสภาพิจารณา ๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..)     

    พุทธศักราช ....  
    (ผู้ริเริ่ม นายจอน อ๊ึงภากรณ์) 
๒. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    (ผู้ริเริ่ม นายปารเมศ โพธารากุล) 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่ง
บรรจุระเบียบวาระ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    (ผู้ริเริ่ม พลโท วีระ  วงศ์สรรค์) 
๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและค้าสั่งคณะรักษาความสงบ   
    แห่งชาติและค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อ    
    หลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. ....  
    (ผู้ริเริ่ม นายจอน อ๊ึงภากรณ์) 

นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง ๑. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ....  
    (ผู้ริเริ่ม นายกลินท์ สารสิน) 
๒. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
    (ผู้ริเริ่ม นายดิเรก  พรสีมา) 
๓. ร่างพระราชบัญญัติบ้านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....  
    (ผู้ริเริ่ม นายนิมิตร์  เทียนอุดม) 
๔. ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน  
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    พ.ศ. ....    
     (ผู้ริเริ่ม นางวณี  ปิ่นประทีป) 

อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
(พรบ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๑ วรรคสาม) 
และจัดให้ มีการรับฟั งความ
คิดเห็นไปพร้อมกัน 

๑. ร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. ....  
    (ผู้ริเริ่ม นายสยันต์  พรมดี)  
๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม  
    พ.ศ. ....  
    (ผู้ริเริ่ม นางสุนี ไชยรส) 
๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน พ.ศ. ....         
    (ผู้ริเริ่ม นายแก้ว สังข์ชู) 
๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั งส้านักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ....   
    (ผู้ริเริ่ม นายเฉลิมชัย สมมุ่ง) 
๕. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
    (ผู้ริเริ่ม นายสมศักดิ์  สุนทรนวภัทร) 
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๖. ร่างพระราชบัญญัติพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. ....    
    (ผู้ริเริ่ม นายบัณฑูร นิยมาภา) 
๗. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... 
      (ผู้ริเริ่ม นายวชิาญ  ศิริชยัเอกวัฒน์ ) 
๘. ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื นเมือง พ.ศ. .... 
      (ผู้ริเริ่ม นายจินดา  แสงโสภา) 
 

การตรวจสอบเอกสารการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย 
(พรบ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๑๒) 

๑. ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
      (ผู้ริเริ่ม นายศักดิ์ดา แสนมี่) 
๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..)     
    พุทธศักราช ....  
    (ผู้ริเริ่ม นายปิยะบุตร  แสงกนกกุล และนายพริษฐ์  วัชรสินธุ) 
 

อยู่ระหว่างการจัดให้มีการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
(พรบ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๗) 
อยู่ระหว่างการเชิญชวน 
(พรบ. ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๘) 
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
    พ.ศ. ....  
    (ผู้ริเริ่ม รศ.เรณู  เวชรชัต์พิมล) 
๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... 
    (ผู้ริเริ่ม นายโสภณ  หนูรัตน์) 
๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท้าผิดใน  
    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) 
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๑๐. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
      (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
      (ผู้ริเริ่ม นายจินดา แสงโสภา) 
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติสภาศิลปินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
      (ผู้ริเริ่ม พลตรี พิชิต  บุตรวงศ์) 
๑๒.ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
      (ผู้ริเริ่ม นายเอกภพ กตัญญู) 
๑๓ ร่างพระราชบัญญัติก้ากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพ่ือ       
       สุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. .... 
      (ผู้ริเริ่ม นางสาวคนึงนิจ  ศรีบัวเอ่ียม) 
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..)  
      พ.ศ. ....  
      (ผู้ริเริ่ม นายเจริญ  เจรญิชัย)  
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ พ.ศ. ....  
      (ผู้ริเริ่ม พลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ) 
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. ….  
    (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) 
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. …. 
    (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) 
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) 

ประธานรัฐสภาวินิจฉัยหลักการ
ว่าเป็นหมวด ๓ หรือหมวด ๕ 
แต่ให้ปรับปรุงร่างกฎหมายให้
เป็นไปตามรูปแบบ 
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
    ศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    (ผู้ริเริ่ม นายธนชน มุทาพร) 
๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    (ผู้ริเริ่ม นายชูชาติ  ผวิสว่าง) 
๓. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ   
    สภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. ....  
    (ผู้ริเริ่ม นายมนตรี  วรภัทรทรัพย์) 
๔. ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. ....  
    (ผู้ริเริ่ม นางสาวขนิษฐา ชาลี) 
๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
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    ศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    (ผู้ริเริ่ม นางสาวขนิษฐา ชาลี) 
๖. ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย  
    พ.ศ. ....  
    (ผู้ริเริ่ม นายปอง  วงษ์โชติปิ่นทอง) 
๗. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... 
    (ผู้ริเริ่ม นายไมตรี  จงไกรจักร์) 
 

ประธานรัฐสภา/ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรวินิจฉัยหลักการ
ของร่างกฎหมาย 
(พรบ. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๘ วรรคสอง 
และมาตรา ๑๖) 

 

จัดท าร่างพระราชบัญญัติ 
ให้ผู้ย่ืนค าร้องแล้ว 

๑. ร่างพระราชบัญญัติการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ. ....  
    (ผู้ยื่นค้าร้อง นายอิทธิพล เมฆตะณี) 
๒. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    (ผู้ยื่นค้าร้อง พันตรี วชิพร  ยี่ทอง) 
๓. ร่างพระราชบัญญัติปฏิรูปประเทศไทยโดยปวงชนชาวไทย อันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. ....  
 (ผู้ยื่นค้าร้อง พันตรี วชิพร ยี่ทอง) 

๔ ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ้าเหน็จตาม     
    พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
    พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัติอ่ืนหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (ผู้ยื่นค้าร้อง พันตรี วชิพร  ยี่ทอง) 

๕. ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....    
    (ผู้ยื่นค้าร้อง พันตรี วชิพร ยี่ทอง) 
๖. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส้ารองเลี ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    (ผู้ยื่นค้าร้อง พันตรี วชิพร  ยี่ทอง) 

ยื่นค าร้องให้ส านักงานจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติ 
(พรบ. การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 
๒๕๖๔  มาตรา ๗) 
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ประธานรัฐสภาส่ังจ าหน่ายเรื่อง 
(พรบ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖) 
ประธานรัฐสภา/ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรส่งเรื่องคืน 
(พรบ. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๘ วรรคสอง) 

๑. ร่างพระราชบัญญัติพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. .... 
    (การเสนอครั งแรก) 
    (ผู้ริเริ่ม นายบัณฑูร นิยมาภา) คืนเรื่องให้ผู้ริเริ่มเนื่องจากประธาน  
    รัฐสภาวินิจฉัยว่าการริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติไม่เป็นไปตาม 
    พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖  
๒. ร่างพระราชบัญญัติพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. ....  
    (การเสนอรอบสอง) 
    (ผู้ริเริ่ม นายบัณฑูร นิยมาภา) เนื่องจากผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายมี    
    จ้านวนไม่ครบตามจ้านวนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ...  
    (ผู้ริเริ่ม นางสาวพาศิกา สุวจันทร์) คืนเรื่องให้ผู้ริเริ่มเนื่องจาก    
    ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าหลักการของร่างพระราชบัญญัติไม่เป็นไป  
    ตามหมวด ๓ หรือหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๔. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ ....  
    (ผู้ริเริ่ม นางสาวพาศิกา สุวจันทร์)คืนเรื่องให้ผู้ริเริ่มเนื่องจาก  
    ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าหลักการของร่างพระราชบัญญัติไม่เป็นไป 
    ตามหมวด ๓ หรือหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๕. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  
    พ.ศ. .... (ผู้ยื่นค าร้อง นางสาวพาศิกา  สุวจันทร์) 
๖. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน      
    พ.ศ. .... (ผู้ยื่นค าร้อง นางสาวพาศิกา  สุวจันทร์) 
๗. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม (ฉบับที่ ..)       
    พ.ศ. .... (ผู้ยื่นค าร้อง นางสาวพาศิกา  สุวจันทร์) 
๘. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    (ผู้ยื่นค าร้อง นางสาวพาศิกา  สุวจันทร์) 
๙. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา    
    แห่งชาติ พ.ศ. .... (ผู้ยื่นค าร้อง นางสาวพาศิกา  สุวจันทร์) 

ผู้ริเริ่มขอถอน ๑. ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย  
    พ.ศ. ....  
    (ผู้ริเริ่ม นายสุมะนัส  โคมเปือย) 

 


