
 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างรัฐธรรมนูญท่ีสภานิติบัญญัตแิห่งชาติรับมา จ านวน ๔ ฉบับ 
 -  ครม. และ คสช. เป็นผู้เสนอ   จ ำนวน  ๔  ฉบับ   
  สภานิติบญัญัตแิห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว (ประกาศราชกิจจานเุบกษา) จ านวน ๔ ฉบับ 

 ร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญท่ีสภานติิบัญญัตแิห่งชาติรบัมา จ านวน ๕ ฉบับ 
 - ประธำนกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นผู้เสนอ   จ ำนวน  ๒  ฉบับ 
 - ครม. เป็นผู้เสนอ จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 - คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ เป็นผู้เสนอ จ ำนวน  ๒  ฉบับ 
 ๑.  สภานติิบัญญัตแิห่งชาตเิห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จ านวน ๒ ฉบับ 

 -  ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแลว้  จ ำนวน     ๒   ฉบับ 
๒.  อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระท่ี ๒ (ขั้นคณะกรรมาธิการ)  จ านวน ๒ ฉบับ 

 ๓.  ตกไป เนือ่งจากผู้เสนอขอถอน  จ านวน ๑ ฉบับ 
ร่างพระราชบัญญตัิที่สภานติิบัญญัติแห่งชาติรับมา   จ านวน  ๒๙๔  ฉบับ   

- คสช. เป็นผู้เสนอ  จ ำนวน  ๒๑  ฉบับ 
- ครม. เป็นผู้เสนอ  จ ำนวน  ๒๓๖  ฉบับ 
- สมำชิกสภำนิติบัญญัตแิห่งชำติ เป็นผู้เสนอ    จ ำนวน  ๓๗  ฉบับ 
๑.  สภานติิบัญญัตแิห่งชาตเิห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  จ านวน  ๒๓๘  ฉบับ 
**เป็นร่างที่คณะรัฐมนตรีและสมาชกิสภานิติบัญญัตแิห่งชาตเิสนอโดยนับรวมเป็น ๑ ฉบับ จ านวน ๔ ฉบับ 
 -  ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแลว้  จ ำนวน  ๒๒๔   ฉบับ 
 -  รอประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ  จ ำนวน    ๑๔   ฉบับ      
๒.  คณะกรรมาธิการพิจารณาเสรจ็แล้ว (รอท่ีประชุมพิจารณาในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓) จ านวน - ฉบับ 
๓.  คณะกรรมาธิการพิจารณาเสรจ็แล้ว (รอบรรจเุข้าระเบยีบวาระ/ชะลอการบรรจ)ุ จ านวน - ฉบับ 
๔.  อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระท่ี ๒ (ขั้นคณะกรรมาธิการ)   จ านวน  ๑๘  ฉบับ 
 **เป็นร่างที่คณะรัฐมนตรีและสมาชกิสภานิติบัญญัตแิห่งชาตเิสนอโดยนับรวมเป็น ๑ ฉบับ จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.  บรรจุเขา้ระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๑ จ านวน - ฉบับ   
๖.  รอบรรจเุข้าระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๑ จ านวน ๕ ฉบับ 
๗.  คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อบงัคับ ขอ้ ๑๑๗ จ านวน - ฉบับ 
๘.  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามขอ้บังคับ ขอ้ ๑๑๖ จ านวน - ฉบับ 
๙.  รอการวินิจฉัยของประธานว่าเป็นร่างพระราชบญัญัตเิกีย่วดว้ยการเงินหรือไม่ จ านวน ๓ ฉบับ 

๑๐.  ตกไป เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญตัิเกีย่วด้วยการเงิน จ านวน ๑๔ ฉบับ 
๑๑.  ตกไป เนื่องจากผูเ้สนอขอถอน จ านวน ๑๐ ฉบับ 
๑๒.  ตกไป เนื่องจากผูเ้สนอขอยตุิการด าเนินการ (ครม.เสนอร่างท่ีมีสาระส าคญัท านองเดียวกัน) จ านวน ๑ ฉบับ 

สารบบร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

สารบบร่างรัฐธรมนูญ / ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ / ร่างพระราชบัญญัติ 
สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒ 

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

สภานิติบัญญตัิแห่งชาตใิห้ความเห็นชอบแล้ว  จ านวน  ๔  ฉบับ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแลว้  จ านวน  ๔  ฉบับ    

๑ 
 

๒๙/๕๘ 
๑๑ มิ.ย. ๕๘ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(ฉบับช่ัวครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) 
พุทธศักรำช .... 
 
“รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(ฉบับช่ัวครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๘” 
 
 

ครม. และ 
คสช. 

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(ฉบับช่ัวครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ เพื่อ
ก ำหนดวิธีกำรจดัท ำประชำมตริ่ำงรฐัธรรมนูญ
และบทบัญญัติอื่นให้เหมำะสม 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ มิ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๘ 
มิ.ย. ๕๘ 
** ค. ๓๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๘ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุม
พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิม่เติมตำมประเพณี
กำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข อำศัยอ ำนำจ
ตำมมำตรำ ๕ ของรัฐธรรมนญู โดยพิจำรณำจำก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนญู ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนญู 
๒๕๔๐ มำยึดถือเป็นประเพณีฯ ซึง่ให้กระท ำเป็น
สำมวำระ 
วาระที่ ๑  รับหลักกำรแห่งร่ำงรัฐธรรมนูญ 
               แก้ไขเพิ่มเติม  
วาระที่ ๒  พิจำรณำโดยกรรมำธิกำรเตม็สภำ  
วาระที่ ๓  มีมติให้ควำมเห็นชอบ  
-  ส่งร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนำยกรัฐมนตรี 
เพื่อน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๒ ม.ิย. ๕๘ 
 
 

- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖๔ ก  
วันท่ี ๑๕ ก.ค. ๕๘ 

79 รฐัธรรมนูญแกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉ. ๑).pdf  

สารบบร่างรัฐธรรมนูญ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒ 
 

๘(ญ)/๕๙ 
๔ มี.ค. ๕๙ 
(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(ฉบับช่ัวครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ..) 
พุทธศักรำช .... 
 
“รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(ฉบับช่ัวครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๙” 
 
 

ครม. และ 
คสช. 

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูแห่ง
รำชอำณำจักรไทย (ฉบับช่ัวครำว) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(ฉบับช่ัวครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักรำช ๒๕๕๘ 
เกี่ยวกับกำรออกเสียงประชำมต ิ
ร่ำงรัฐธรรมนูญให้เหมำะสมยิ่งข้ึน 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๔ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ 
มี.ค. ๕๙ 
** ค. ๑๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๐ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม
พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิม่เติมตำมประเพณี
กำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข อำศัยอ ำนำจ
ตำมมำตรำ ๕ ของรัฐธรรมนญู โดยพิจำรณำจำก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนญู ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนญู 
๒๕๔๐ มำยึดถือเป็นประเพณีฯ ซึง่ให้กระท ำเป็น
สำมวำระ 
วาระที่ ๑  รับหลักกำรแห่งร่ำงรัฐธรรมนูญ 
               แก้ไขเพิ่มเติม  
วาระที่ ๒  พิจำรณำโดยกรรมำธิกำรเตม็สภำ  
วาระที่ ๓  มีมติให้ควลำัมเห็นชอบ  
-  ส่งร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนำยกรัฐมนตรี 
เพื่อน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๐ ม.ีค. ๕๙ 

- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ  
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๒๕ ก 
วันท่ี ๒๒ มี.ค. ๕๙ 

146 รฐัธรรมนูญ (ฉ.๒).
pdf  

 

๓ 
 

๓๓/๕๙ 
๒๓ ส.ค. ๕๙ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(ฉบับช่ัวครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักรำช .... 
 
“รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(ฉบับช่ัวครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๙” 
 

ครม. และ 
คสช. 

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูแห่ง
รำชอำณำจักรไทย (ฉบับช่ัวครำว) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ เกีย่วกับจ ำนวน
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ในมำตรำ ๖ 
วรรคหนึ่ง จำกจ ำนวนไม่เกิน ๒๒๐ คน 
เป็นจ ำนวนไมเ่กิน ๒๕๐ คน 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๔ ส.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๓/๒๕๕๙  
ศ. ๒๖ ส.ค. ๕๙ 
** ค. ๕๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๖ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุม
พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิม่เติมตำมประเพณี
กำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข อำศัยอ ำนำจ
ตำมมำตรำ ๕ ของรัฐธรรมนญู โดยพิจำรณำจำก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนญู ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนญู 

- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ  
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๒๕ ก 
วันท่ี ๒๒ มี.ค. ๕๙ 

179 รฐัธรรมนูญ (ฉ.๓).
pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

 ๒๕๔๐ มำยึดถือเป็นประเพณีฯ ซึง่ให้กระท ำเป็น
สำมวำระ 
วาระที่ ๑  รับหลักกำรแห่งร่ำงรัฐธรรมนูญ 
               แก้ไขเพิ่มเติม  
วาระที่ ๒  พิจำรณำโดยกรรมำธิกำรเตม็สภำ  
วาระที่ ๓  มีมติให้ควำมเห็นชอบ  
-  ส่งร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนำยกรัฐมนตรี 
เพื่อน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๙ 

๔ 
 

๓(ญ)/๖๐ 
๑๑ ม.ค. ๖๐ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(ฉบับช่ัวครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) 
พุทธศักรำช .... 
 
“รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(ฉบับช่ัวครำว) พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐” 
 
 

ครม. และ 
คสช. 

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูแห่ง
รำชอำณำจักรไทย (ฉบับช่ัวครำว) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ เพื่อให้สำมำรถขอรับ
พระรำชทำนร่ำงรัฐธรรมนูญที่ได้ทลูเกลำ้ฯ 
ถวำยไปแล้วนั้น มำแก้ไขเพิ่มเติมเฉพำะ
ประเด็นตำมทีส่ ำนักรำชเลขำธิกำรแจ้งมำ
เท่ำนั้นแล้วน ำข้ึนทูลเกล้ำฯ ถวำยใหม่
ภำยในเวลำที่ก ำหนด จึงจ ำเป็นต้องตรำ
ร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  
(เพิ่มควำมเป็นวรรคสำมมำตรำ  
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ ม.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒/๒๕๖๐  
ศ. ๑๓ ม.ค. ๖๐ 
** ค. ๒/๒๕๖๐ ศ. ๑๓ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมพิจำรณำ
ร่ำงรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมตำมประเพณีกำร
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตย  
อันมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข อำศัยอ ำนำจ
ตำมมำตรำ ๕ ของรัฐธรรมนญู โดยพิจำรณำจำก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนญู ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนญู 
๒๕๔๐ มำยึดถือเป็นประเพณีฯ ซึง่ให้กระท ำเป็น
สำมวำระ 
วาระที่ ๑  รับหลักกำรแห่งร่ำงรัฐธรรมนูญ 
               แก้ไขเพิ่มเติม  
วาระที่ ๒  พิจำรณำโดยกรรมำธิกำรเตม็สภำ  
วาระที่ ๓  มีมติให้ควำมเห็นชอบ  
-  ส่งร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนำยกรัฐมนตรี 
เพื่อน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๐ 

- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ  
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๖ ก 
วันท่ี ๑๕ ม.ค. ๖๐ 

17 รฐัธรรมนูญ (ฉ. ๔).
pdf  

รอประกาศราชกิจจานุเบกษา  จ านวน  -  ฉบับ    



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๕ 

 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

สภานิติบัญญตัิแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย (ประกาศราชกิจจานุเบกษาแลว้)     จ านวน  ๒  ฉบับ 

๑ ๘(ญ)/๕๘ 
๙ ก.พ. ๕๘ 
(ผบ.วิบูลย์) 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 

ประธำน
กรรมกำร
ป.ป.ช. 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดบทนิยำมค ำว่ำ “เจ้ำหน้ำท่ี 
ของรัฐบำลต่ำงประเทศ” และ “เจ้ำหน้ำที่
ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ” 
(๒) เพิ่มอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ในส่วนท่ีเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำทีข่อง
รัฐบำลต่ำงประเทศ และเจ้ำหน้ำท่ีของ
องค์กำรระหว่ำงประเทศรบัสินบน รวมถึง
เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓) เพิ่มอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ให้มีอ ำนำจไตส่วนกำรกระท ำ
ควำมผิดที่อยู่ในอ ำนำจกำรไต่สวนของ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ซึ่งได้กระท ำลง
นอกรำชอำณำจักร โดยกำรประสำนควำม
ร่วมมือเพื่อประโยชน์แห่งกำรไตส่วนให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้ 
(๔) เพิ่มอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอ
ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศในคดีทุจรติ 
(๕) เพิ่มอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๒ ก.พ. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ 
ก.พ. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน 
 ก ำหนดเวลำปฏิบัติงำน ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๐ มี.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัมีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึกเสนอ ปธ. ๒ มี.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเรื่องขยำยเวลำ เข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๑๗/๒๕๕๗ พฤ. ๑๙ มี.ค. ๕๘ 
-  ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนดวันท่ี ๑๙ เม.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๓ เม.ย. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖๐ ก  
วันท่ี ๙ ก.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ป.ป.ช. เพื่อให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
สำมำรถท ำข้อตกลงประสำนควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ 
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ตำมพระรำชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูได ้
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมกรณผีู้กระท ำควำมผิด
หลบหนี มิให้นับระยะเวลำที่จ ำเลย
หลบหนีรวมเป็นส่วนหน่ึงของอำยุควำม 
และก ำหนดมิให้น ำอำยุควำมล่วงเลย 
กำรลงโทษตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
มำตรำ ๙๘ มำใช้บังคับ 
(๗) เพิม่เติมหลกัเกณฑ์กำรไต่สวนขอ้เท็จจริง 
กรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลต่ำงประเทศ 
เจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรระหว่ำงประเทศ
กระท ำควำมผิดฐำนรับสินบน และกรณี
เอกชนกระท ำควำมผิดฐำนใหส้ินบน 
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๑๒๓/๒ มำตรำ ๑๒๓/๓ มำตรำ 
๑๒๓/๔ และมำตรำ ๑๒๓/๕ 
(๘) ก ำหนดควำมผิดในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำล
ต่ำงประเทศและเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำร
ระหว่ำงประเทศผูร้ับสินบน และเอกชน
ผู้ให้สินบนรวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้สินบน 
(๙) ก ำหนดให้กำรริบทรัพยส์ินเนือ่งจำก
กำรกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรปอ้งกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ครอบคลุมถึง
ประโยชน์อันอำจค ำนวณเป็นรำคำเงินได้ที่

พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๗ เม.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๘ ศ. ๑  
พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๓/๒๕๕๘ ศ. ๑ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ พ.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๙ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้
ส ำนักงำน ป.ป.ช. รับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำสมควร
จะด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตได้หรอืไม่  
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

บุคคลได้มำจำกกำรกระท ำควำมผดิ และ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอำจค ำนวณ
เป็นรำคำเงินได้ที่บุคคลได้มำแทน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว รวมทั้ง
ประโยชน์อ่ืนใดอันเกดิจำกทรัพยส์นิหรือ
ประโยชน์นั้น และก ำหนดหลักเกณฑ์ให้
ศำลใช้ดุลพินิจในกำรริบทรัพยส์ินตำม
หลักกำรริบทรัพยส์ินตำมมูลคำ่ เพื่อให้
กำรริบทรัพยส์ินเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 
(๑๐) แก้ไขเพิม่เตมิบทบัญญตัิเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมมีอยู่จริง
ของทรัพย์สินและหนีส้ินให้ถูกต้อง 

๒ 
 

๓๘/๒๕๕๙ 
๒๗ ก.ย. ๕๙ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
 
 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำมค ำว่ำ 
“พนักงำนไต่สวน” และเพิ่มบทนิยำมค ำ
ว่ำ “หัวหน้ำพนักงำนไต่สวน” (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๔) 
(๒) ก ำหนดคณุสมบตัิของพนักงำนไต่สวน
และหัวหน้ำพนักงำนไต่สวนใหส้อดคล้อง
กับอ ำนำจหน้ำท่ี (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 
๑๙ (๑๖) และเพิ่มมำตรำ ๑๙ วรรคสำม
และวรรคสี่) 
(๓) ก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มี
อ ำนำจมอบหมำยให้พนักงำนไต่สวน
ด ำเนินกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๘ ก.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๙ พฤ. ๖ ต.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖๒/๒๕๕๙ พฤ. ๖ ต.ค. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๗ ต.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี 
๒๘ ต.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๘/๒๕๕๙ พฤ. ๓ 
พ.ย. ๕๙ 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๑๔ ก  
วันท่ี ๓๐ ธ.ค. ๕๙ 

10 ป.ป.ช. (ฉ ๔).pdf
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๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

รวบรวมพยำนหลักฐำนได้ตั้งแต่ในช้ันก่อน
กำรไตส่วนข้อเท็จจริงของคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. และก ำหนดใหห้ัวหน้ำพนกังำนไต่
สวนซึ่งเป็นผูร้ับผดิชอบหรือก ำกับดูแลใน
กำรด ำเนินกำรดังกลำ่ว มีอ ำนำจตำม
มำตรำ ๒๕ (๑) (๒) และ (๓) และมีอ ำนำจ
ลงนำมในหนังสือ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 
๒๗ และมำตรำ ๔๔/๑ ยกเลิกมำตรำ 
๔๕/๑ วรรคสอง และเพิ่มมำตรำ ๔๕/๒) 
(๔) แก้ไขคุณสมบตัิของข้ำรำชกำร
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ในสำขำกระบวนกำร
ยุติธรรมให้เหมำะสมขึ้น (แก้ไขเพิม่เติม
มำตรำ ๑๑๐/๑ วรรคหนึ่ง) 

-  ค. ๖๘/๒๕๕๙ พฤ. ๓ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ พ.ย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๑ มี.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. เสนอ **รอแจ้งที่ประชุมทรำบ 

อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ ๒ (ขั้นคณะกรรมาธิการ)   จ านวน  ๒  ฉบับ 

๓ 
 

๑๗(ญ)/๒๕๖๐ 
๑๘ เม.ย. ๖๐ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง พ.ศ. .... 
 
 
 
 

คณะ 
กรรมกำร 

ร่ำง
รัฐธรรมนูญ 

โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยบญัญตัิให้มี
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพื่อให้มี
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งปฏิบัตหิน้ำท่ี
ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง่
รำชอำณำจักรไทยและตำมกฎหมำยที่
ก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีและอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จึงจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๘ เม.ย. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ เพิ่มเติม ค.๒๗ /๒๕๖๐  
ศ. ๒๑ เม.ย. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๗/๒๕๕๙ ศ. ๒๑ เม.ย.๖๐
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๓๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๔๕ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๓๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๔๕ วัน ครบก ำหนดวันที่  
๔ มิ.ย. ๖๐ 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
* ครบก ำหนด ๔๕ วัน  
วันท่ี ๔ มิ.ย. ๖๐ 
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๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๔ 
 

๑๗/๒๕๖๐ 
๑๘ เม.ย. ๖๐ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
พ.ศ. .... 
 
 
 
 

คณะ 
กรรมกำร

ร่ำง
รัฐธรรมนูญ 

ให้มีกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง เพื่อก ำหนดวิธีกำรจัดตั้ง
พรรคกำรเมืองและกำรด ำเนินกิจกำรของ
พรรคกำรเมืองให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๘ เม.ย. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ เพิ่มเติม ค.๒๗ /๒๕๖๐  
ศ. ๒๑ เม.ย. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๗/๒๕๕๙ ศ. ๒๑ เม.ย.๖๐
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๓๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๔๕ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๓๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๔๕ วัน ครบก ำหนดวันที่  
๔ มิ.ย. ๖๐ 
 

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
* ครบก ำหนด ๔๕ วัน  
วันท่ี ๔ มิ.ย. ๖๐ 

ตกไป เนื่องจากผู้เสนอขอถอน   จ านวน  ๑  ฉบับ 

๕ 
 

๓๒/๒๕๕๗ 
๑๔ พ.ย. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
 

ประธำน
กรรมกำร 
ป.ป.ช. 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
เพื่ออนุวัติกำรตำมพันธกรณีอนุสญัญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ โดยแกไ้ขเพิ่มเติม 
กำรก ำหนดควำมผดิในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐบำลต่ำงประเทศและ
เจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรระหว่ำงประเทศ 
กำรริบทรัพยส์ินในคดีทุจริต แก้ไขเพิ่มเตมิ
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
กระบวนกำรในกำรไตส่วนข้อเท็จจริง  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๗ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ 
พ.ย. ๕๗ 
ต้ังคณะ กมธ. พิจารณาก่อนรับหลกัการ ตามข้อ ๑๑๖ 
 ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗  
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๓๐ คน 
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วันนับแต่วันท่ี
 ร่ำงถึงคณะ กมธ. (๒๘ พ.ย. ๕๗)  
 ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๗ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รบั ๑๘ ธ.ค. ๕๗)  

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
ตกไปเนื่องจำกผู้เสนอ 
ขอถอน 
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รับที่/วันที่ 
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ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

กำรตรวจสอบทรัพยส์ินและหนี้สนิ  
กำรฟ้องคดีและกำรด ำเนินคดีในช้ันศำล 
และก ำหนดอำยุควำมในกรณีหลบหนี 
และอำยุควำมล่วงเลยกำรลงโทษ รวมทั้ง
ปรับปรุงมำตรกำรในกำรส่งเสรมิกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

-  ค. ๓๓/๒๕๕๗ ศ. ๑๙ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๖ ม.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั ก่อนรับหลกักำร พิจำรณำ
เสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่ ๒๓ ม.ค. ๕๘ อยู่ระหว่ำง
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ  
-  ประธำนกรรมกำร ป.ป.ช. มีหนงัสือขอถอนร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำว เพื่อ
ด ำเนินกำรปรับปรุงใหม่ รอที่ประชุมพิจำรณำ 
-  บรรจุร่ำง พ.ร.บ. ซึ่งคณะ กมธ. วิสำมัญก่อนรับ
หลักกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว เข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. ซึ่งคณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำ
ก่อนรับหลักกำรพิจำรณำเสร็จแลว้ และมีมติให้ถอน
ร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว 
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๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

สภานิติบัญญตัิแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย   จ านวน  ๒๓๘  ฉบับ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแลว้   จ านวน  ๒๒๔  ฉบับ 

๑ 
 

๑/๕๗ 
๑๗ ส.ค. ๕๗ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
“พระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 

หัวหน้ำ 
คสช. 

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นจ ำนวนไม่เกิน 
๒,๕๗๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท ส ำหรับ
เป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนรำชกำร รัฐวสิำหกิจ 
และหน่วยงำนอ่ืน เป็นจ ำนวน 
๒,๕๓๓,๐๓๔,๖๕๙,๘๐๐ บำท และเพื่อชดใช้
เงินคงคลัง เป็นจ ำนวน ๔๑,๙๖๕,๓๔๐,๒๐๐ 
บำท (นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กค. 
รักษำกำร พ.ร.บ.) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๘ ส.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒/๒๕๕๗ จ. ๑๘  
ส.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๒/๒๕๕๗ จ. ๑๘ ส.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๕๐ คน 
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๕๐ คน พิจำรณำ 
ในวำระที่ ๒ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ เสนอรำยงำนวันที่ ๙ ก.ย. ๕๗ 
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 
วันท่ี ๙ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๙/๒๕๕๗ อ. ๑๖  
ก.ย. ๕๗ 
-  ค. ๙/๒๕๕๗ อ. ๑๖ ก.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ เรยีงตำมล ำดับมำตรำ และลงมติใน

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๖๙ ก  
วันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๗  

01 งบประมาณ ปี ๕๘.
pdf  

 

สารบบร่างพระราชบัญญัติ 
สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และ
มีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๓/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ พ. ๑๒ พ.ย. ๕๗  
ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ 
สภำผู้แทนรำษฎรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.  
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๒ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำนอ่ืนตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
ตำมที่ส ำนักงบประมำณเสนอแล้ว  
-  ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนฯ มที่ส ำนัก
งบประมำณเสนอแล้ว 
 

๒ ๒/๕๗ 
๑๘ ส.ค. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรถวำยควำม
ปลอดภัย พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรถวำยควำม
ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗” 

หัวหน้ำ 
คสช. 

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำม
ปลอดภัยส ำหรับองค์พระมหำกษตัริย์  
พระรำชินี พระรัชทำยำท ผู้ส ำเรจ็รำชกำร
แทนพระองค์ พระบรมวงศำนุวงศ ์ผู้แทน
พระองค์ และพระรำชอำคันตุกะ เพื่อให้มี
กำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนของ
รัฐในกำรถวำยควำมปลอดภัยอย่ำงเป็น
เอกภำพและมิประสิทธิผล 
(นำยกรัฐมนตรี รักษำกำร พ.ร.บ.) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๙ ส.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ 
ส.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ ส.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ 
ในวำระที่ ๒ 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๗๗ ก  
วันท่ี ๑๓ พ.ย. ๕๗ 

02 การถวายความ
ปลอดภยั.pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๙ ก.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ 
ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ ต.ค. ๕๗ 
 

๓ ๑(ญ)/๕๗ 
๑๘ ส.ค. ๕๗ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรกลบัไปใช้
สิทธิในบ ำเหน็จบ ำนำญตำม
พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรกลับไปใช้สิทธิ
ในบ ำเหนจ็บ ำนำญตำมพระรำชบญัญัติ
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  
พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 

หัวหน้ำ 
คสช. 

ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรซึ่งเป็นสมำชิกกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรและผู้รบั
บ ำนำญและทหำรกองหนุนมเีบี้ยหวัด 
ซึ่งเคยเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรที่รับรำชกำร อยู่ในวันก่อนวันที่
บทบัญญัติ หมวด ๓ สมำชิกและสทิธิ 
ประโยชน์ของสมำชิกแห่งพระรำชบัญญัติ
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ สำมำรถกลบัไปใช้
สิทธิในบ ำเหน็จบ ำนำญตำมพระรำชบัญญัติ
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ ได ้
(รมว.กค. รักษำกำร พ.ร.บ.) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๙ ส.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ 
ส.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ ส.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๖ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๖ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙ 
ต.ค. ๕๗ 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๗๗ ก  
วันท่ี ๑๓ พ.ย. ๕๗ 

03 การกลบัใชส้ทิธใิน
บ าเหน็จบ านาญ.pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๕๗ 

๔ ๔/๕๗ 
๑๘ ส.ค. ๕๗ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเตมิเรื่องการค  าประกัน
และการจ านอง) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
(ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

หัวหน้ำ 
คสช. 

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ เพื่อคุ้มครองสิทธิและใหค้วำม 
เป็นธรรมแก่ผู้ค้ ำประกันและผู้จ ำนอง 
ซึ่งมิใช่ลูกหนี้ช้ันต้น  
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๙ ส.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ 
ส.ค. ๕๗ 
วาระที ่๑   
 รับหลักกำร ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ ส.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพือ่
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ 
ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ ต.ค. ๕๗ 
 

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๗๗ ก  
วันท่ี ๑๓ พ.ย. ๕๗ 

04 แกไ้ขเพิม่เตมิ ป.พ.พ. 
(ฉ. ๒๐).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๕ ๑๔(ญ)/๕๗ 
๒๔ ก.ย. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา ๖๓) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี ๓๘)  
พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ครม. ก ำหนดให้กำรขอคืนภำษีเงินได้ที่ถูกหักไว้ 
ณ ท่ีจ่ำยและน ำส่งแล้วเป็นจ ำนวนเงิน 
เกินกว่ำที่ควรต้องเสยี ให้ยื่นค ำร้องขอคืน
ต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยในสำมปีนับ
แต่วันสุดท้ำยแห่งก ำหนดเวลำยื่นรำยกำร
ภำษีตำมที่กฎหมำยก ำหนด และส ำหรับ
กรณีกำรขอคืนภำษีเงินได้ที่ถูกหักไว้ ณ  
ที่จ่ำยและน ำส่งแล้วของบุคคลที่ถูกหัก
ภำษีไว้ ณ ที่จ่ำยและน ำส่งแล้ว แต่ไม่อยู่
ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภำษีและยื่นรำยกำร
ตำมมำตรำ ๕๖ ใหย้ื่นค ำร้องขอคืนต่อ 
เจ้ำพนักงำนประเมินภำยในสำมปนีับแต่
วันท่ี ๓๑ มีนำคม ของปีถัดจำกปีท่ีถูกหัก
ภำษีไว ้

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๔ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
 ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ ต.ค. ๕๗ พิจำรณำ 
 ในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ  
 และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
 ประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๖ ต.ค. ๕๗ 

- พิจำรณำโดย กมธ.  
เต็มสภำ 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๗๗ ก  
วันท่ี ๑๓ พ.ย. ๕๗ 

05 แกไ้ขเพิม่เตมิประมวล
รษัฎากร (ฉ. ๓๘).pdf  

๖ ๑๙/๕๗ 
๘ ต.ค. ๕๗ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกองอำสำรักษำ
ดินแดน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกองอำสำรักษำ
ดินแดน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกองอำสำ
รักษำดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อก ำหนดให้
ทำยำทของสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน
ซึ่งเสียชีวิตภำยหลังจำกท่ีไดร้ับบ ำนำญ
พิเศษเพรำะเหตุพิกำรทุพพลภำพมีสิทธิ
ได้รับบ ำเหน็จตกทอด (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๒๕) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๘ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ 
ต.ค. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๗/๒๕๕๗ ศ. ๑๗ ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
 ค. ๑๗/๒๕๕๗ ศ. ๑๗ ต.ค. ๕๗ พิจำรณำ 
 ในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ  
 และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
 ประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๗ 

- พิจำรณำโดย กมธ.  
เต็มสภำ 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๗๙ ก  
วันท่ี ๔ ธ.ค. ๕๗ 

06 กองอาสารกัษา
ดนิแดน (ฉ. ๓).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๗ ๙/๕๗ 
๕ ก.ย. ๕๗ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำล
ปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติจดัตั้งศำลปกครอง
และวิธีพิจำรณำคดีปกครอง  
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

หัวหน้ำ 
คสช. 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดัตัง้ 
ศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยก ำหนดบทบัญญตัิ
เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ตุลำกำรศำลปกครอง แก้ไขเพิ่มเตมิ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม วิธีกำรเลือก 
และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง ของกรรมกำร
ตุลำกำรศำลปกครองผู้ทรงคณุวุฒิ 
(ปธ.ศำลปกครองสูงสุด รักษำกำร พ.ร.บ.) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๕ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ก.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ก.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๗ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๕ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒
ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗ 

- ก.ยุติธรรม / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๗๙ ก  
วันท่ี ๔ ธ.ค. ๕๗ 

07 จดัตัง้ศาลปกครอง (ฉ.
 ๗).pdf  

 

๘ ๖/๕๗ 
๑๘ ส.ค. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม 
พระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร  
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
 

หัวหน้ำ 
คสช. 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำ
ศุลกำกร พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อก ำหนดให้
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังโดยควำม
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ ำนำจ
ประกำศก ำหนดอัตรำศุลกำกรตำมรำคำ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๙ ส.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ 
ส.ค. ๕๗ 
 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม 
พระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร  
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 

หรือตำมสภำพได้ และก ำหนดให้อธิบดี
กรมศุลกำกรมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนด 
ถิ่นก ำเนิดของของที่จะน ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรตำมทีร่ะบไุว้ในสัญญำหรือ
ควำมตกลงระหว่ำงประเทศ และพิจำรณำ
ตีควำมพิกัดอัตรำศลุกำกรเพื่อจ ำแนก
ประเภทของของในพิกัดอัตรำศุลกำกร 
เป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรน ำของเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจักร รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
รำยกำรประเภทของของที่ได้รับยกเว้น
อำกรศุลกำกรให้สอดคล้องกันด้วย 

วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ ส.ค. ๕๗ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตศิุลกำกร (ฉบับท่ี ..)  
 พ.ศ. .... พิจำรณำ แปรญตัติภำยใน ๗ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
ศุลกำกร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ ในวำระที่ ๒ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๘ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๙ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ 
ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๗ 
 

- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๗๙ ก  
วันท่ี ๔ ธ.ค. ๕๗ 

08 แกไ้ขพกิดัอตัรา
ศลุกากร (ฉ. ๘).pdf  

๙ ๕/๕๗ 
๑๘ ส.ค. ๕๗ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตศิุลกำกร  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติศลุกำกร  
(ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

หัวหน้ำ 
คสช. 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติศลุกำกร 
พุทธศักรำช ๒๔๖๙ โดยก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรน ำของเข้ำเพื่อกำรผ่ำนแดน
หรือกำรถ่ำยล ำออกนอกรำชอำณำจักร 
กำรยื่นค ำร้องขอต่ออธิบดีกรมศลุกำกร
เพื่อพิจำรณำก ำหนดรำคำของของน ำเข้ำ 
ก ำหนดถิ่นก ำเนิดของของที่จะน ำเข้ำ  
และตีควำมพิกัดอัตรำศุลกำกร ตลอดจน

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๙ ส.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ 
ส.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ ส.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๗๙ ก  
วันท่ี ๔ ธ.ค. ๕๗ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ก ำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรน ำ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรศุลกำกรได้ 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๘ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๙ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ 
ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ ต.ค. ๕๗ ทีป่ระชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๗ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ และผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต 
ที่กระทรวงกำรคลังเสนอ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๔ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 
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๑๐ ๙(ญ)/๕๗ 
๑ ก.ย. ๕๗ 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรรับขนคน
โดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรรับขนคน
โดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๗” 

หัวหน้ำ 
คสช. 

ให้มีกฎหมำยที่ก ำหนดสิทธิ หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดในเรื่องกำรรับขนคนโดยสำร
ระหว่ำงประเทศเป็นกำรเฉพำะตำมที่ได้มี
กำรท ำควำมตกลงระหว่ำงประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในกำรส่งเสรมิให้กำรก ำหนด
หลักเกณฑ์เรื่องสิทธิหน้ำท่ี และควำมรับ
ผิดของคู่สญัญำในสญัญำรับขนคนโดยสำร

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ เพ่ิมเติม  
ศ. ๕ ก.ย. ๕๗ (งดประชุม) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ 
ก.ย. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
 

- ก.อ้ำงอิง / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๘ – ๙) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๒ ก  
วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๕๗ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

 ทำงถนนระหว่ำงประเทศ 
(รมว.คมนำคม รักษำกำร พ.ร.บ.) 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ก.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ก.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที ่๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๖ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒
ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๑ ๘/๕๗ 
๑ ก.ย. ๕๗ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตมิำตรำช่ังตวงวัด 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติมำตรำช่ังตวงวัด 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

หัวหน้ำ 
คสช. 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติมำตรำ 
ช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรชั่งตวงวัด ก ำหนดกำรก ำกับ
ดูแลกำรประกอบธรุกิจชั่งตวงวัด และกำร
ควบคุมเครื่องช่ังตวงวัด โดยปรับปรุง
หลักเกณฑ์กำรก ำหนดหรือยกเว้นเครื่อง
ช่ังตวงวัด ก ำหนดท้องที่กำรซื้อขำยหรือ
จ ำหน่ำยสินค้ำให้ใช้มำตรำช่ังตวงวัด ก ำหนด
ชนิดและลักษณะของเครื่องช่ังตวงวัด 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรสั่งพักใช้หรือเพิก
ถอนหนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจและ
ใบอนุญำต ก ำหนดให้กำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องของสินค้ำหีบห่อเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ทีอ่ธิบดีประกำศก ำหนด ปรับปรุงหลักเกณฑ์
กำรอุทธรณ์ค ำสั่งทำงปกครอง และก ำหนด 
ให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทก ำหนดโทษทำง
อำญำ และปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนียม  
(รมว.พำณิชย์ รักษำกำร พ.ร.บ.) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ เพ่ิมเติม  
ศ. ๕ ก.ย. ๕๗ (งดประชุม) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ 
ก.ย. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ก.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ก.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๖ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒
ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗ 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๒ ก  
วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๕๗  
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

๑๒ ๑๓/๕๗ 
๒๔ ก.ย. ๕๗ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตเิวนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพือ่สร้ำงทำงพิเศษ
สำยเช่ือมระหว่ำงถนนวงแหวน
อุตสำหกรรมกับทำงพิเศษสำย 
บำงพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อ ำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติเวนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำงพิเศษ
สำยเช่ือมระหว่ำงถนนวงแหวน
อุตสำหกรรมกับทำงพิเศษสำย 
บำงพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อ ำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 

ครม. เวนคืนอสังหำรมิทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำง
พิเศษสำยเช่ือมระหว่ำงถนนวงแหวน
อุตสำหกรรมกับทำงพิเศษสำยบำงพลี – 
สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อ ำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร (ท่ีดินจ ำนวน ๒๖ 
แปลง) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๔ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวารที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๑ ต.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๔ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒๗ ต.ค. ๕๗   
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ 
พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๒/๒๕๕๗ ศ. ๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๗ 
 

- ก.สิ่งแวดล้อม / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๒ – ๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๒ ก  
วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๕๗ 

12 เวนคืน บางพลี-สุข
สวสัดิ .์pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

๑๓ ๑๔/๕๗ 
๒๔ ก.ย. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตศิุลกำกร  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(ว่ำด้วยกำรอนุวัติกำรตำมควำม 
ตกลงว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรขนส่งข้ำมพรมแดนภำยใน 
อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขงตอนบน 
(The GMS Agreement)) 
 
“พระรำชบัญญัติศลุกำกร  
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติศลุกำกร 
พุทธศักรำช ๒๔๖๙ เพื่อก ำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรด ำเนินพิธีกำรศลุกำกรที่
ใช้กับพ้ืนท่ีควบคุมร่วมกัน  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๔ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๑ ต.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗   
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ 
พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๒/๒๕๕๗ ศ. ๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๗ 
 

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๒ ก  
วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๕๗ 

13 ศุลกากร (ฉ. ๒๒).pdf

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๔ ๑๐/๕๗ 
๕ ก.ย. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรคุ้มครอง 
คนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรคุ้มครอง 
คนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗” 

หัวหน้ำ 
คสช. 

ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรคุ้มครองคนไร ้
ที่พ่ึง เพื่อก ำหนดนโยบำยและแนวทำง
ด ำเนินกำรให้ควำมคุ้มครองคนไรท้ี่พ่ึง  
และให้จัดตั้งสถำนคุม้ครองคนไร้ทีพ่ึ่ง 
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือบุคคลซึ่งไรท้ี่อยู่
อำศัยและไม่มรีำยไดเ้พียงพอแก่กำรยังชีพ 
โดยจดัสวสัดิกำรสังคม เสรมิสร้ำง
สมรรถภำพทำงร่ำงกำยและจติใจ  
กำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมกำรศึกษำ
และอำชีพ กำรสนับสนุนให้คนไรท้ี่พ่ึง 
มีงำนท ำและมีที่พักอำศัย 
(รมว. พม. รักษำกำร พ.ร.บ.) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๕ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ก.ย. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๒/๒๕๕๗ ศ. ๒๖ 
ก.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๒/๒๕๕๗ ศ. ๒๖ ก.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๗  
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๒ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๒๔ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐ 
ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๔ พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

- ก.พัฒนำสังคม / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๕ – ๖) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๓ ก  
วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๕๗ 

14 คนไรท้ีพ่งึ.pdf

 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๕ ๑๑(ญ)/๕๗ 
๕ ก.ย. ๕๗ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรขนส่งทำงบก 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก 
(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

หัวหน้ำ 
คสช. 

ปรับปรุงน้ ำหนักของรถที่ใช้ในกำร
ประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลจำก ๑,๖๐๐ 
กิโลกรมั เป็น ๒,๒๐๐ กิโลกรมั เพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีกำรผลติรถใน
ปัจจุบันท่ีมีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงไปมำก 
เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรกำรตรวจ
สภำพรถใหไ้ดร้ับควำมเป็นธรรม และ
ปรับปรุงบทก ำหนดโทษ 
(รมว.คค. รักษำกำร พ.ร.บ.) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๕ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ก.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ก.ย. ๕๗ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตริถยนต์ (ฉบับที่ ..)  
 พ.ศ. .... พิจำรณำ แปรญตัติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ ในวำระที่ ๒ 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๗ ต.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๕ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒
ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗ 
 
 

- ก.พลังงำน / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๓ ก  
วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๕๗ 

15 ขนสง่ทางบก (ฉ. 
๑๒).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๖ ๑๐(ญ)/๕๗ 
๕ ก.ย. ๕๗ 
(ผบ.วิบูลย์) 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตริถยนต์  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติรถยนต์  
(ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 

หัวหน้ำ 
คสช. 

ปรับปรุงบทบัญญัติเกีย่วกับกำรก ำหนด
น้ ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ก ำหนด
ประเภทรถที่ต้องห้ำมใช้และข้อยกเว้น 
กำรใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ปรบัปรุง
อ ำนำจนำยทะเบียนในกำรเข้ำตรวจ
สถำนท่ีและยึดแผ่นป้ำยทะเบียนรถท่ีค้ำง
ช ำระภำษี และปรับปรุงอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมและบทก ำหนดโทษ 
(รมว.คค. รักษำกำร พ.ร.บ.) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๕ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ก.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ก.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน  
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๕ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒
ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๒๘ ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๑ ม.ค. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ของคณะรัฐมนตรตีำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

- ก.พลังงำน / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๓ ก  
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๗ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๗ ๓๓/๕๗ 
๑๙ พ.ย. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  
(มำตรกำรปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษี
เงินได้ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญและคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี ๓๙)  
พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร โดย
ก ำหนดบทนิยำมค ำว่ำ “คณะบคุคลที่มิใช่
นิติบุคคล” (แก้ไขเพิม่เตมิมำตรำ ๓๙) 
และปรับปรุงกำรจดัเก็บภำษีเงินได้จำก
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญและคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล โดยยกเลิกข้อยกเว้นกำรเสยี
ภำษีเงินได้ของเงินส่วนแบ่งของก ำไรจำก
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญและคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล (ยกเลิกมำตรำ ๔๒ (๑๔)) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๐ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ 
พ.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ พ.ย. ๕๗ 
 มอบให้คณะ กมธ. กำรเศรษฐกิจ กำรเงิน  
 และกำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒
 แปรญัตติภำยใน ๓ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๑๕ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  มอบให้คณะ กมธ. กำรเศรษฐกจิ กำรเงิน และ
กำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๑๕ วัน 
วันท่ี ๕ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. กำรเศรษฐกิจฯ พิจำรณำเสร็จแล้ว 
เสนอรำยงำนวันท่ี ๒๖ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. 
เพื่อพิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๒๖ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเพิ่มเติม เข้ำระเบยีบวำระ ค. ๒๗/๒๕๕๗ 
พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที ่๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๗ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ และผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต 

- ก.กำรเงิน กำรคลัง / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๗ ก  
วันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๕๗ 

17 แกไ้ขเพิม่เตมิประมวล
รษัฎากร (ฉ. ๓๙).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ที่กระทรวงกำรคลังเสนอ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๘  
-  ค. ๓๒/๒๕๕๘ พฤ. ๔ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
 

๑๘ ๑๕(ญ)/๕๗ 
๑ ต.ค. ๕๗ 
(ผอ.วิบูลย์) 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิ้องกัน 
กำรทำรณุกรรมและกำรจดั 
สวัสดภิำพสตัว์ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติป้องกัน 
กำรทำรณุกรรมและกำรจดั 
สวัสดภิำพสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ครม. ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรป้องกันกำร
ทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์
เพื่อให้สัตว์ได้รับกำรคุ้มครองตำม
ธรรมชำติของสตัว์อย่ำงเหมำะสมตำม
ประเภทและชนิดของสตัว์ทั้งในระหว่ำง
กำรเลีย้งดู กำรขนส่ง กำรน ำสตัว์ไปใช้ 
ในงำนหรือใช้ในกำรแสดง 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๕๗ ศ. ๑๐ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๘ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๖ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๗   
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ 
พ. ๑๒ พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๓/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ พ. ๑๒ พ.ย. ๕๗  
ที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับ
มำตรำ และลงมติในวำระที่ ๓ เหน็สมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

- ก.กำรศำสนำ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๗ ก  
วันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๕๗ 

18 ป้องกนัการทารุณ
กรรมสตัว.์pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ และผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต 
ที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 

๑๙ ๑๗(ญ)/๕๗ 
๑ ต.ค. ๕๗ 
(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิถำนพยำบำล
สัตว์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัตสิถำนพยำบำลสตัว์ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิถำน 
พยำบำลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ในบทนิยำม 
ค ำว่ำ สถำนพยำบำลสตัว์ ผู้ประกอบกำร
บ ำบัดโรคสัตว์ แก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจ
รัฐมนตรีในกำรก ำหนดหลักเกณฑ ์วิธีกำร
และเงื่อนไขส ำหรบัใช้บังคับแก่สถำน 
พยำบำลสัตว์เพื่อด ำเนินกำรโดยสว่น
รำชกำรและหน่วยงำนอื่นของรัฐ เพิ่มเติม
กำรก ำหนดลักษณะกำรให้บริกำรของ
สถำนพยำบำลสัตว์ แก้ไขเพิ่มเติม
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ขอ
อนุญำต ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เงื่อนไข กำรขออนุญำตจดัตั้งสถำน 
พยำบำลสัตว์และหลักเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำออกในอนุญำตของผู้อนุญำต 
เพิ่มเตมิกำรก ำหนดให้ผูร้ับอนุญำตแสดง
รำยกำรอตัรำค่ำรักษำพยำบำลและ
ค่ำบริกำรและหลักเกณฑ์ วิธีกำรและ
เงื่อนไขในกำรโอนใบอนุญำตและกำร

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๕๗ ศ. ๑๐ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๘ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๔ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๕ พ.ย. ๕๗   
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ 
พ. ๑๒ พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๓/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ พ. ๑๒ พ.ย. ๕๗  
ที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับ

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๗ ก  
วันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๕๗ 

19 สถานพยาบาลสตัว ์
(ฉ. ๒).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

แสดงควำมจ ำนงเพื่อขอประกอบกิจกำร
ต่อไปในกรณีที่ผู้รบัอนุญำตตำย รวมทั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมอัตรำค่ำธรรมเนยีมทำ้ย
พระรำชบัญญัต ิ

มำตรำ และลงมติในวำระที่ ๓ เหน็สมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ และผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต 
ที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๕๘ 
-  ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 

๒๐ ๗/๕๗ 
๑ ก.ย. ๕๗ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิ่งเสริม 
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัตสิ่งเสริม 
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๗” 

หัวหน้ำ 
คสช. 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิ่งเสริมกำร
พัฒนำฝมีือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพือ่
ประกำศก ำหนดสำขำอำชีพ ต ำแหน่งงำน 
หรือลักษณะงำนที่อำจเป็นอันตรำยต่อ
สำธำรณะหรือต้องใช้ผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ซึ่งต้องด ำเนินกำรโดยผูผ้่ำน
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ก ำหนด 
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้ศูนย์
ประเมินควำมรูค้วำมสำมำรถกลำงและ
ศูนย์ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถตำม
มำตรำ ๒๖/๕ (๒) ท ำหน้ำที่รับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถ ก ำหนดใหค้่ำธรรมเนียม
หรือค่ำทดสอบตกเป็นเงินของกองทุน
พัฒนำฝีมือแรงงำน เพิ่มสิทธิประโยชน์
ของผู้ประกอบกิจกำรซึ่งจ้ำงงำนผูไ้ด้รับ
หนังสือรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ เพ่ิมเติม  
ศ. ๕ ก.ย. ๕๗ (งดประชุม) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ 
ก.ย. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ก.ย. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๒/๒๕๕๗ ศ. ๒๖ 
ก.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๒/๒๕๕๗ ศ. ๒๖ ก.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๗ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓  
เปน็ฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๗ ก  
วันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๕๗ 

20 พฒันาฝีมอืแรงงาน 
(ฉ. ๒).pdf  

 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ปรับปรุงองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำท่ี
ของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพฒันำฝีมือ
แรงงำน กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
ศูนย์ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถตำม
มำตรำ ๒๖/๕ (๒) กำรเพิกถอนหนังสือ
รับรอง เพิกถอนกำรอนุญำต กำรอุทธรณ์
ค ำสั่งของนำยทะเบียน ตลอดจนเพิ่มเติม 
บทก ำหนดโทษ และก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียม ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
(รมว.แรงงำน รักษำกำร พ.ร.บ.) 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๐ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐ 
ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 

การพิจารณาทบทวนร่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒  
-  ค. ๒๔/๒๕๕๗ พฤ. ๑๓ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุม
เห็นชอบด้วยที่จะให้น ำรำ่ง พ.ร.บ. นี้ กลับมำ
ทบทวนอีกครั้ง ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒ โดยมีมต ิ
ให้เพิ่มบทบัญญตัิมำตรำ ๑๙/๑ “ให้เพิ่มบัญชีอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญตันิี้เป็นบัญชีอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญตัสิ่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕” และลงมติเห็นสมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗ 
 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๑ ๑๙(ญ)/๕๗ 
๘ ต.ค. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรขนส่งทำงบก 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงหน่วยงำนท่ีไดร้ับยกเว้น
ภำษีประจ ำปี) 
 
“พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก 
(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรขนส่ง
ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อยกเว้นกำรขอ
อนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล 
และยกเว้นภำษีรถประจ ำปีให้แกส่ว่น
รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๒๙ และมำตรำ ๘๘) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๘ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ ต.ค. ๕๗ 
 ส่งให้คณะ กมธ. กำรคมนำคม พิจำรณำ
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  
-  ส่งให้คณะ กมธ. กำรคมนำคม พิจำรณำ ในวำระ
ที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำน 
วันที่ ๖ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำ
บรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๗   
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ 
พ. ๑๒ พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๓/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ พ. ๑๒ พ.ย. ๕๗  
ที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับ
มำตรำ และลงมติในวำระที่ ๓ เหน็สมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

- ก.คมนำคม / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๒ – ๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๗ ก  
วันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๕๗ 

21 การขนสง่ทางบก (ฉ. 
๑๓).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๒ ๓(ญ)/๕๗ 
๑๘ ส.ค. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติวิธีปฏิบัตริำชกำร 
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบตัิรำชกำร 
ทำงปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

หัวหน้ำ 
คสช. 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกำรอนุญำตที่ก ำหนดไว้ในร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร 
พ.ศ. .... โดยแกไ้ขเพิ่มเติมหน้ำท่ีของ
เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับค ำขอและก ำหนดระยะเวลำ
ในกำรท ำค ำสั่งทำงปกครอง ในกรณีที่ 
ไม่มีกฎหมำยหรือกฎก ำหนดระยะเวลำ 
ในกำรท ำค ำสั่งทำงปกครองในเรื่องนั้นไว้ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๙ ส.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ 
ส.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๕/๒๕๕๗ ศ. ๒๙ ส.ค. ๕๗ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวก
 ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร 
 พ.ศ. .... พิจำรณำ แปรญตัติภำยใน ๗ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ของทำงรำชกำร พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๗ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๑๑ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ 
พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗  
 
 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๙ ก  
วันท่ี ๓๐ ธ.ค. ๕๗  

22-รา่งวธิปีฏิบตัริาชการ
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๓ ๑๓(ญ)/๕๗ 
๒๔ ก.ย. ๕๗ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิงวนและ
คุ้มครองสตัว์ป่ำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง
สัตว์ป่ำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ครม. แก้ไขเพิม่เติมพระรำชบัญญัตสิงวนและ
คุ้มครองสตัว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังตอ่ไปนี้  
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรน ำเข้ำ 
ส่งออก หรือน ำผ่ำน ซึ่งสตัว์ป่ำสงวน สัตว์
ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำสงวน ซำก
ของสัตว์ป่ำคุ้มครอง โดยให้ครอบคลุมถึง
ผลิตภณัฑ์ที่ท ำจำกซำกของสัตว์ป่ำดังกล่ำว 
รวมทั้งก ำหนดข้อยกเว้นเพิม่เตมิในกำร
น ำเข้ำหรือส่งออกซึ่งสตัว์ป่ำคุ้มครอง ซำก
ของสัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือผลติภณัฑ์ที่ท ำ
จำกซำกของสัตว์ป่ำดังกล่ำว  
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๒๓ มำตรำ ๒๔ 
มำตรำ ๒๕ มำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๖๑) 
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทก ำหนดโทษ (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๕๕)  
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมอัตรำค่ำธรรมเนยีมท้ำย
พระรำชบัญญัต ิ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๔ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ ต.ค. ๕๗ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรค้ำงำช้ำง พ.ศ. .... 
 พิจำรณำ แปรญตัติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
กำรค้ำงำช้ำง พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒  
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๑ ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๐ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำน 
วันท่ี ๑๓ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำ
บรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๑๔ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ 
พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗ 

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๙ ก  
วันท่ี ๓๐ ธ.ค. ๕๗  

23-รา่งสงวนและคุม้ครอง
สตัวป่์า(ฉ3)ปี57.pdf  

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๖ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรด ำเนินกำร 
ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
และมอบให้กระทรวงมหำดไทยรบัไปพิจำรณำจดัท ำ
ฐำนข้อมูลรหสัพันธุกรรมของช้ำงตำมทะเบยีนสตัว์
พำหนะต่อไป 
-  ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 

๒๔ ๒๐/๕๗ 
๘ ต.ค. ๕๗ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิรำจรทำงบก 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ส่งใบสั่งทำงไปรษณยี์) 
 
“พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจรำจร 
ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อก ำหนดให้ 
เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ทีพ่บกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก หรือกฎหมำยอื่น
อันเกี่ยวกับรถ สำมำรถส่งใบสั่งไปยัง
ภูมิล ำเนำของเจ้ำของรถหรือผู้ครอบครอง
รถโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๑๔๐ วรรคหนึ่ง) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๘ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พจิำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ 
พ.ย. ๕๗ 

- ก.กิจกำรวุฒิสภำ /กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๙ – ๔๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๙ ก  
วันท่ี ๓๐ ธ.ค. ๕๗  

24-รา่งจราจรทางบก(ฉ
9)ปี57.pdf  

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ พ.ย. ๕๗ ทีป่ระชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๗ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ และผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่ สนง.
ต ำรวจแห่งชำติเสนอ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๑๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๕ ก.พ. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติรับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ
คณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

๒๕ ๒๑/๕๗ 
๘ ต.ค. ๕๗ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิรำจรทำงบก 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(ก ำหนดสัญญำณจรำจรเพิม่เตมิ
ก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที ่
ใช้ไฟฉำยเรืองแสงในกำรแสดง
สัญญำณจรำจรได้) 
 
“พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก 
(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญตัิจรำจรทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยก ำหนดอุปกรณ์เพื่อช่วย
ในกำรแสดงสญัญำณจรำจร (เพิ่มมำตรำ 
๒๔ วรรคสำม) และก ำหนดข้อสันนิษฐำน
ในกรณีผู้ขับข่ีไม่ยอมให้ทดสอบโดยไม่มี
เหตุอันควร (แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๑๔๒) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๘ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ ต.ค. ๕๗ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตจิรำจรทำงบก (ฉบับท่ี ..) 
 พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทำงไปรษณีย์) พิจำรณำ  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
จรำจรทำงบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่ง 
ทำงไปรษณีย์) พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด 

- ก.กิจกำรวุฒิสภำ /กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๙ – ๔๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๙ ก  
วันท่ี ๓๐ ธ.ค. ๕๗  
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ 
พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ พ.ย. ๕๗ ทีป่ระชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๗ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ และผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่ สนง.
ต ำรวจแห่งชำติเสนอ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๑๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๕ ก.พ. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติรับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ
คณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

๒๖ ๑๒(ญ)/๕๗ 
๒๔ ก.ย. ๕๗ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรค้ำงำช้ำง  
พ.ศ. .... 
 
**ที่ประชุมมีมติแกไ้ขช่ือร่ำงเป็น 
ร่ำงพระรำชบญัญัติงำช้ำง พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติงำช้ำง พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 

ครม. ก ำหนดให้มีมำตรกำรควบคุมกำรค้ำหรือ
กำรครอบครองงำช้ำงหรือผลิตภณัฑ์ที่
ได้มำจำกกำรแปรรูปงำช้ำงที่ไดม้ำจำกช้ำง
ที่เป็นสัตว์พำหนะ เพื่อมิให้มีกำรน ำงำช้ำง 
ที่ได้มำโดยมิชอบด้วยกฎหมำยมำปะปน 
กับงำช้ำงตำมกฎหมำยวำ่ด้วยสัตวพ์ำหนะ
เพื่อให้เป็นไปตำมพันธกรณีของอนุสัญญำ 
ว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งชนิด 
สัตว์ป่ำและพืชป่ำท่ีใกล้สญูพันธ์ุ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๔ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓ 
เปน็ฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๓ ก  
วันท่ี ๒๑ ม.ค. ๕๘  
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild  
Fauna and Flora (CITES)) ท่ีประเทศ
ไทยต้องปฏิบัติตำมในฐำนะประเทศสมำชิก 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๑ ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๐ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๑๔ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ 
พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๗ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓๐ ธ.ค. ๕๗ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมบันทึก
หลักกำรและเหตผุลของร่ำง ซึ่งจะได้แก้ไขเป็น
เหตุผลของร่ำงพระรำชบัญญตัิในกำรประกำศรำช
กิจจำนุเบกษำต่อไป 
-  ค. ๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๑ ม.ค. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ของคณะรัฐมนตรตีำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๖ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรด ำเนินกำร 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
และมอบให้กระทรวงมหำดไทยรบัไปพิจำรณำจดัท ำ
ฐำนข้อมูลรหสัพันธุกรรมของช้ำงตำมทะเบยีนสตัว์
พำหนะต่อไป 
-  ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๒๗ ๒(ญ)/๕๗ 
๑๘ ส.ค. ๕๗ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ของทำงรำชกำร พ.ศ. ....  
 
“พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘” 

หัวหน้ำ 
คสช. 

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง
รำชกำร เพื่อเป็นกฎหมำยกลำงซึ่งเป็นกำร
ก ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำในกำร
พิจำรณำอนุญำตของหน่วยรำชกำรให้
ชัดเจน และก ำหนดให้มีกำรจัดตั้ง
ศูนย์บริกำรร่วมเพื่อรับค ำร้อง และศูนย์
รับค ำขออนุญำต ณ จุดเดียว  
(นำยกรัฐมนตรี รักษำกำร พ.ร.บ.) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๙ ส.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ 
ส.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๕/๒๕๕๗ ศ. ๒๙ ส.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๗ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ 
พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๔ ก  
วันท่ี ๒๒ ม.ค. ๕๘ 

27 การพจิารณาอนุญาต
ของทางราชการ.pdf  

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

๒๘ ๒๖/๕๗ 
๑๕ ต.ค. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
(จัดตั งกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ) 
 
“พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
เพื่อยกฐำนะส ำนักงำนควำมร่วมมอื 
เพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ กระทรวง
กำรต่ำงประเทศ ขึ้นเป็นกรมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
(เพิ่มมำตรำ ๑๓ (๓/๑)) 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๖ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๐ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๐ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๒๑ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ 
พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒ ธ.ค. ๕๗ 

- ก.ต่ำงประเทศ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๔ ก  
วันท่ี ๒๒ ม.ค. ๕๘ 

28 ปรบัปรุง กระทรวง 
ทบวง กรม (ฉ. ๑๒) (กรมความรว่มมอืระหวา่งประเทศ).pdf 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๔๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๙ ๒๕/๕๗ 
๑๕ ต.ค. ๕๗ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
(แบ่งส่วนราชการในกระทรวง
พาณิชย์) 
 
“พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อ
จัดตั้งส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
กำรค้ำขึ้น มีฐำนะเป็นส่วนรำชกำรระดับ
กรม กระทรวงพำณิชย์ (เพิ่มมำตรำ ๒๙ 
(๑๐)) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๖ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที ่๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๐ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๙ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๒๐ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ 
พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที ่๒ ธ.ค. ๕๗ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ และผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต 
ที่กระทรวงพำณิชย์เสนอ เมื่อวันที ่๓ มี.ค. ๕๘ 
 

- ก.ปกครอง / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๐ – ๑) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๔ ก  
วันท่ี ๒๒ ม.ค. ๕๘ 

29 ปรบัปรุง กระทรวง 
ทบวง กรม (ฉ. ๑๓) พาณิชย.์pdf 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๔๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๓๐ ๒๒(ญ)/๕๗ 
๘ ต.ค. ๕๗ 
(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิวำมลับ 
ทำงกำรค้ำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติควำมลับทำงกำรค้ำ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควำมลับทำง
กำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยแก้ไขเพิ่มเติม
องค์ประกอบ คุณสมบัติ วำระกำรด ำรง
ต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง และวิธีกำร
ประชุมของคณะกรรมกำร และยกเลิกกำร
ก ำหนดลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำร
ควำมลับทำงกำรคำ้ (แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๑๖ 
มำตรำ ๑๘ มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๐ วรรค
สองและวรรคสี่ และมำตรำ ๒๖ และยกเลิก
มำตรำ ๑๗) และแก้ไขเพิ่มเติมบทก ำหนด
โทษให้เหมำะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิม่เติม
มำตรำ ๓๔ และมำตรำ ๓๕ วรรคหนึ่ง) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๘ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ ต.ค. ๕๗ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..)  
 พ.ศ. .... (ก ำหนดควำมผิดเกีย่วกับ 
 กำรถ่ำยวิดีโอ) พิจำรณำ  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ก ำหนดควำมผดิ
เกี่ยวกับกำรถ่ำยวดิีโอ) พิจำรณำในวำระที่ ๒  
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๘ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ 
พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง

- ก.เศรษฐกิจ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๐ – ๑) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖ ก  
วันท่ี ๕ ก.พ. ๕๘ 

30 ความลบัทางการคา้ 
(ฉ. ๒).pdf  

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๔๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ ธ.ค. ๕๗ 

๓๑ ๑๘/๕๗ 
๑ ต.ค. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตยิกเลิก
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำน
รำษฎร์ พุทธศักรำช ๒๔๘๒ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติยกเลิก
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำน
รำษฎร์ พุทธศักรำช ๒๔๘๒  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ยกเลิกกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำน
รำษฎร์ เนื่องจำกใช้บังคับเป็นเวลำนำน 
และมีบทบญัญัตบิำงประกำรที่ไม่
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำปัจจุบัน ประกอบกับ
เป็นกฎหมำยที่ไมม่ีกำรใช้บังคับโดยสภำพ
อันเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของกรม 
ชลประทำนตำมพระรำชบัญญัติกำร
ชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๕๗ ศ. ๑๐ ต.ค. ๕๗ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 พ.ศ. .... พิจำรณำ ในวำระที่ ๒ แปรญัตติ
 ภำยใน ๗ วัน ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... พิจำรณำ 
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๘ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๑๕ วัน (รบั ๒๙ ต.ค. ๕๗) 
-  ค. ๒๐/๒๕๕๗ ศ. ๓๑ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๑๕ วัน 
ครบก ำหนด ๑๕ วัน วันท่ี ๒๓ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๔ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุระเบียบวำระ ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗ 
 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖ ก  
วันท่ี ๕ ก.พ. ๕๘ 

31 ยกเลกิชลประทาน
ราษฎร.์pdf  

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๔๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๑๑ ธ.ค. ๕๗ 

๓๒ ๒๑(ญ)/๕๗ 
๘ ต.ค. ๕๗ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตลิิขสิทธิ์  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ) 
 
“พระรำชบัญญัตลิิขสิทธิ์  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตลิิขสทิธ์ิ  
พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยเพิ่มบทนิยำมค ำว่ำ 
“ข้อมูลกำรบรหิำรสิทธิ” “มำตรกำร 
ทำงเทคโนโลยี” และ “กำรหลบเลี่ยง
มำตรกำรทำงเทคโนโลยี” (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๔) เพิ่มข้อยกเว้นกำรละเมดิ
ลิขสิทธิ์กรณีกำรจ ำหน่ำยต้นฉบับหรือ
ส ำเนำงำนอันมีลิขสิทธิ์ (เพิ่มมำตรำ ๓๒/๑) 
เพิ่มข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ
ของนักแสดงกรณีกำรท ำซ้ ำที่จ ำเป็นใน
ระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มสิทธิของนักแสดง
ในกำรแสดงว่ำตนเป็นนักแสดงและสิทธิ 
ที่จะห้ำมผู้รับโอนสิทธิหรือบุคคลอืน่
กระท ำต่อกำรแสดงอันท ำให้เสียหำยต่อ
ช่ือเสียงหรือเกียรติคณุ เพิ่มกำรคุม้ครอง
ข้อมูลกำรบริหำรสิทธิและมำตรกำรทำง
เทคโนโลยีกำรฟ้องคดี บทก ำหนดโทษ
เกี่ยวกับกำรละเมิดข้อมลูกำรบริหำรสิทธิ 
กำรเปรยีบเทียบคดี แก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจ
ศำลในคดีอำญำให้มีอ ำนำจสั่งริบสิง่ที่ได้ 
ท ำขึ้นหรือน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรอันเป็น
กำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๘ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ ต.ค. ๕๗ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..)  
 พ.ศ. .... (ก ำหนดควำมผิดเกีย่วกับ 
 กำรถ่ำยวิดีโอ) พิจำรณำ  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ก ำหนดควำมผดิ
เกี่ยวกับกำรถ่ำยวดิีโอ) พิจำรณำในวำระที่ ๒  
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๘ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๑๙ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ 
พ.ย. ๕๗ 

- ก.เศรษฐกิจ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๐ – ๑) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖ ก  
วันท่ี ๕ ก.พ. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๔๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วนัท่ี ๘ ธ.ค. ๕๗ 

๓๓ ๒๐(ญ)/๕๗ 
๘ ต.ค. ๕๗ 
(ผบ.วิบูลย์) 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตลิิขสิทธิ์  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ก าหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่าย
วิดีโอในโรงภาพยนตร์) 
 
“พระรำชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตลิิขสทิธ์ิ  
พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยเพิ่มบทบัญญัติควำมผิด
เกี่ยวกับกำรท ำซ้ ำโดยกำรบันทึกเสียงหรือ
ภำพหรือท้ังเสียงและภำพจำกภำพยนตร์
ในโรงภำพยนตร์โดยไม่ไดร้ับอนุญำต  
และเพิ่มบทก ำหนดโทษส ำหรับควำมผิด
ดังกล่ำว (เพิ่มมำตรำ ๒๘/๑ และมำตรำ 
๖๙/๑) เพิ่มบทบัญญตัิเกี่ยวกับข้อยกเว้น
กำรละเมิดลิขสิทธิเ์พื่อประโยชน์ของคน
พิกำรทำงกำรมองเห็น คนพิกำรทำงกำร 
ได้ยิน คนพิกำรทำงสติปัญญำ และคนพิกำร
ประเภทอื่นที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 
(เพิ่มมำตรำ ๓๒ วรรคสอง (๙)) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๘ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 (งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๘๙)  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๘ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ 
พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ ธ.ค. ๕๗ 

- ก.เศรษฐกิจ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๐ – ๑) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖ ก  
วันท่ี ๕ ก.พ. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๔๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๓๔ ๒๓(ญ)/๕๗ 
๘ ต.ค. ๕๗ 
(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตริำชบัณฑิตยส์ภำ  
พ.ศ. .... 
 
**ที่ประชุมมมีติแกไ้ขช่ือร่ำงเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตย
สภา พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติรำชบัณฑติยสภำ 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยรำชบัณฑติยสถำน 
โดยยกเลิกพระรำชบญัญตัริำชบณัฑติยสถำน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปลีย่นช่ือ “รำชบัณฑิตยสถำน” 
เป็น “รำชบัณฑิตย์สภำ” ปรับปรุงอ ำนำจ
หน้ำท่ีของรำชบัณฑิตยส์ภำและกำร
บริหำรงำนวิชำกำรของรำชบณัฑติย์สภำ 
ให้มีกำรจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรสมำชิก 
รำชบัณฑติย์สภำ และก ำหนดใหร้ำยได้ 
ที่รำชบัณฑิตย์สภำได้รับจำกกำรให้บริกำร
ทำงด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรศกึษำ
อบรมสำมำรถน ำไปใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของ
ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยส์ภำโดยไมต่้อง
น ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๘ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ 
ต.ค. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๗/๒๕๕๗ ศ. ๑๗ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๕ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วสิำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๔ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๑๔ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ 
พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที ่๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๑ ม.ค. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ของคณะรัฐมนตรตีำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
(แก้ไขเพิ่มเตมิเหตุผล) 

- ก.กิจกำรวุฒิสภำ /กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๙ – ๔๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๐ ก  
วันท่ี ๑๓ ก.พ. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๔๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๑๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๕ ก.พ. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติรับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ
คณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.  
(ผลกำรด ำเนินกำรของรำชบัณฑติยสถำน) 

๓๕ ๗(ญ)/๕๗ 
๑ ก.ย. ๕๗ 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรรับขน 
ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ....  
 
“พระรำชบัญญัติกำรรับขน 
ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

หัวหน้ำ 
คสช. 

ให้มีกฎหมำยก ำหนดหลักเกณฑ์บำง
ประกำรเกี่ยวกับกำรรับขนทำงอำกำศ
ระหว่ำงประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับวิธี
ปฏิบัติระหว่ำงประเทศรวมทั้งก ำหนดให้
น ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวมำใช้บังคับกับกำร
รับขนทำงอำกำศภำยในประเทศดว้ย 
(รมว.คมนำคม รักษำกำร พ.ร.บ.) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ เพ่ิมเติม  
ศ. ๕ ก.ย. ๕๗ (งดประชุม) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ 
ก.ย. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ก.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ก.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน  
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๗ 
-  ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญออกไปอีก ๓๐ วัน (ครบ
ก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๖ พ.ย. ๕๗) 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๑๔ พ.ย. ๕๗ 
 

- ก.คมนำคม / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๒ – ๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๐ ก  
วันท่ี ๑๓ ก.พ. ๕๘ 

35 รบัขนทางอากาศ.pdf

 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๔๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ 
พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗  

๓๖ ๘(ญ)/๕๗ 
๑ ก.ย. ๕๗ 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติวำ่ด้วยควำมผดิ 
บำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิด 
บำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 

หัวหน้ำ 
คสช. 

ปรับปรุงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิด
บำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
เพื่อให้มีบทบัญญตัิที่ชัดเจนเกี่ยวกบั
อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ควบคุมอำกำศยำนไทย
และของเจ้ำหน้ำท่ีที่เกี่ยวกับควำมผิดใน
อำกำศยำนในเรื่องกำรรับแจ้งและกำรรับ
ตัวบุคคลผู้กระท ำควำมผิดในอำกำศยำน
ในระหว่ำงกำรบินตลอดจนบทบญัญัติที่
ครอบคลมุถึงกำรกระท ำควำมผดิที่ก ำหนด
ในอนุสัญญำที่ประเทศไทยเป็นภำคีได้แก่ 
อนุสัญญำว่ำด้วยควำมผิดและกำรกระท ำ
อื่น ๆ บำงประกำรที่กระท ำบนอำกำศยำน
ซึ่งท ำขึ้นท่ีกรุงโตเกียวเมื่อวันที่ ๑๔ 
กันยำยน ค.ศ. ๑๙๖๓ อนุสญัญำวำ่ด้วย
กำรปรำบปรำมกำรยึดอำกำศยำนโดย 
มิชอบด้วยกฎหมำยซึ่งท ำขึ้นท่ีกรุงเฮก  
เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวำคม ค.ศ. ๑๙๗๐ และ
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำร
กระท ำอันมิชอบด้วยกฎหมำยต่อควำม
ปลอดภัยของกำรบินพลเรือนซึ่งท ำข้ึน 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ เพ่ิมเติม  
ศ. ๕ ก.ย. ๕๗ (งดประชุม) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ 
ก.ย. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ก.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ก.ย. ๕๗ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรรับขนทำงอำกำศ 
 ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. .... พิจำรณำ 
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
-  ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรรับขนทำงอำกำศระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด 
๓๐ วัน วันท่ี ๑๗ ต.ค. ๕๗ 

- ก.คมนำคม / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๒ – ๓ 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๐ ก  
วันท่ี ๑๓ ก.พ. ๕๘ 

36 ความผิดการ
เดนิอากาศ.pdf  

 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๔๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ที่กรุงมอนตริออลเมื่อวันที่ ๒๓ กนัยำยน 
ค.ศ. ๑๙๗๑ พร้อมท้ังพิธีสำรลงวนัที่ ๒๔ 
กุมภำพันธ์ ค.ศ. ๑๙๘๘ ตลอดจนก ำหนด
ควำมผิดเกี่ยวกับควำมผิดบำงประกำรที่
ผู้โดยสำรได้กระท ำในอำกำศยำนใน
ระหว่ำงกำรบินต่อผู้ควบคมุอำกำศยำน 
เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำอำกำศยำนหรือผูโ้ดยสำร
และต่อทรัพยส์ินในอำกำศยำน 
(นำยกฯ /รมว.กลำโหม/ รมว.ต่ำงประเทศ/ 
รมว.คมนำคม และรมว.มหำดไทย
รักษำกำร พ.ร.บ.) 

-  ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๖ พ.ย. ๕๗) 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๑๔ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ 
พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗  

๓๗ ๒๗(ญ)/๕๗ 
๒๑ ต.ค. ๕๗ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติธรุกิจสถำบัน
กำรเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติธุรกจิสถำบัน
กำรเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธุรกจิสถาบัน
กำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเพิ่มเติมข้อยกเว้น
กำรให้สินเช่ือ ท ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ำย
การให้สินเช่ือ หรือประกันหน้ีแก่กรรมการ
และผูบ้ริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา ๔๘ (๑)) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๒ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐ 
ต.ค. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ 
พ.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ พ.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๕ ธ.ค. ๕๗ 

- ก.กำรเงิน กำรคลัง/กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๐ ก  
วันท่ี ๑๓ ก.พ. ๕๘ 

37 ธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
(ฉ. ๒).pdf  

  
 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๔๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๒ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ 
ธ.ค. ๕๗ 
-  ค. ๓๑/๒๕๕๗ ศ. ๑๒ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๕๗ 

๓๘ ๒๕(ญ)/๕๗ 
๒๑ ต.ค. ๕๗ 
(ผบ.วิบูลย์) 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  
(ก ำหนดนิยำมค ำวำ่ “เจ้ำพนักงำน”) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ  
(๑) ก ำหนดบทนิยำมค ำว่ำ “เจ้ำพนักงำน” 
(เพิ่มมำตรำ ๑ (๑๖)) 
(๒) ปรับปรุงควำมหมำยของควำมผิด 
ลหุโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๐๒) 
(๓) ก ำหนดควำมผิดเกี่ยวกับศพ  
(เพิ่มลักษณะ ๑๓ ควำมผิดเกีย่วกับศพ  
มำตรำ ๓๖๖/๑ มำตรำ ๓๖๖/๒ มำตรำ 
๓๖๖/๓ และมำตรำ ๓๖๖/๔ ในภำค ๒ 
ควำมผิด) 
(๔) แก้ไขอัตรำโทษปรับของควำมผิด 
ลหุโทษในภำค ๓ ลหโุทษ โดยเพิม่ 
อัตรำโทษปรับขึ้นเป็นสิบเท่ำของอัตรำเดิม 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๓๖๗ มำตรำ ๓๖๘ 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มำตรำ ๓๖๙  
ถึงมำตรำ ๓๙๖ และมำตรำ ๓๙๘) 
(๕) แก้ไขลักษณะและอัตรำโทษ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๒ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐ 
ต.ค. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ 
พ.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๒/๒๕๕๗ ศ. ๗ พ.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๖ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๗ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๗ 

- ก.ยุติธรรม / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๐ ก  
วันท่ี ๑๓ ก.พ. ๕๘ 

38 ป.อาญา (ฉ. ๒๒) 
(เจา้พนักงาน).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๕๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ของควำมผิดเกี่ยวกับกำรคุกคำม 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๓๙๗) 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ 
ธ.ค. ๕๗ 
-  ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๖ ธ.ค.  ๕๗ 
 

๓๙ ๒๔(ญ)/๕๗ 
๒๑ ต.ค. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  
(ก ำหนดควำมผิดเกี่ยวกับเพศ) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ  
(๑) ก ำหนดให้ศำลเยำวชนและครอบครัว
เป็นศำลที่มีอ ำนำจพิจำรณำอนุญำตให้
ผู้กระท ำควำมผดิฐำนกระท ำช ำเรำ 
ที่มีอำยุไมเ่กินสิบแปดปีสมรสกับผูเ้สียหำย 
ซึ่งเป็นเด็กอำยุกว่ำสิบสำมปีแตไ่มเ่กิน 
สิบห้ำปี และเพิ่มอัตรำโทษปรับในสัดส่วน
อัตรำโทษจ ำคุกหนึ่งปตี่ออัตรำโทษปรับ
สองหมื่นบำท (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๗๗)  
(๒) ก ำหนดให้กำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
เพศหรือควำมผิดต่อเสรีภำพต่อเดก็ท่ีมี
อำยุไม่เกินสิบสำมปี ผู้กระท ำไม่อำจอ้ำง
ควำมไมรู่้อำยุของเด็กเพื่อให้พ้นควำม 
รับผิดทำงอำญำได้ (เพิ่มมำตรำ ๒๘๕/๑ 
และมำตรำ ๓๒๑/๑) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๒ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐ 
ต.ค. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ 
พ.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๒/๒๕๕๗ ศ. ๗ พ.ย. ๕๗ 
 ส่งให้คณะ กมธ. กำรสังคม กิจกำรเด็กฯ 
 พิจำรณำ แปรญตัติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะ กมธ. กำรสังคม กิจกำรเด็กฯ พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๖ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันท่ี 
๓ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุ
ระเบียบวำระ วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ 
ธ.ค. ๕๗ 

- ก.เด็ก เยำวชน สตรี/กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๕ – ๖) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๐ ก  
วันท่ี ๑๓ ก.พ. ๕๘ 

39 ป.อาญา (ฉ. ๒๓) 
(ความผิดเกีย่วกบัเพศ).pdf 

 
 

 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๕๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๗ 
-  ค. ๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๑ ม.ค. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ของคณะรัฐมนตรตีำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

๔๐ ๓๕/๕๗ 
๒ ธ.ค. ๕๗ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรปฏบิัติหนำ้ที่
ของคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งตำม
ประกำศและค ำสั่งของคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติบำงฉบับ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรที่แต่งตั้งตำมประกำศ
และค ำสั่งของคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติบำงฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. โดยที่ประกำศและค ำสั่งของคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติได้ก ำหนดใหม้ี
คณะกรรมกำรขึ้นเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่แทน
คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
คณะกรรมกำรส่งเสรมิวิสำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อมและคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำร 
นโยบำยพลังงำนแห่งชำติ คณะกรรมกำร
บริหำรนโยบำยพลังงำนท่ีคณะกรรมกำร 
นโยบำยพลังงำนแห่งชำติแต่งตั้งข้ึนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรนโยบำย
พลังงำนแห่งชำติ และคณะกรรมกำร
กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลงังำน

-  บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๙/๒๕๕๗ 
พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วสิำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๓ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๑๕ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๑๕ วัน วันท่ี ๑๘ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน รับ ๑๘ ธ.ค. ๕๗ 
-  ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๗ ม.ค. ๕๘ 
 

- ก.ปกครอง / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๐ – ๑) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๐ ก  
วันท่ี ๑๓ ก.พ. ๕๘ 

40 การปฏิบตัหิน้าทีข่อง
คณะกรรมการตาม คสช..pdf 

 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๕๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำน โดยมไิด้ยกเลิกคณะกรรมกำร
ตำมกฎหมำยดังกล่ำว ท ำให้เกิดควำมสับสน 
จึงก ำหนดขอบเขตของกำรปฏิบตัหิน้ำท่ี
ของคณะกรรมกำรดังกล่ำวและควำมสิ้นสุด
ของประกำศและค ำสั่งของคณะรกัษำ
ควำมสงบแห่งชำติที่เกี่ยวข้องไว้ใหชั้ดเจน 

-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๘ ม.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๙ ม.ค. ๕๘  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ 
พ. ๒๑ ม.ค. ๕๘ 
-  ค. ๖/๒๕๕๘ พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๒๗ ม.ค. ๕๘ 

๔๑ ๑๖/๕๗ 
๑ ต.ค. ๕๗ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดรปูท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติจดัรูปท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 

ครม. ยกเลิกพระรำชบัญญัติจดัรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ และฉบบัท่ี ๒ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และยกเลิกพระรำชบัญญัติ
คันและคูน้ ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อให้สำมำรถ
ขยำยเขตกำรจัดรูปที่ดินเพิ่มมำกขึน้ โดย
ลดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคแก่กำรจดัรูปท่ีดิน ก ำหนด
มำตรกำรส่งเสรมิให้ประชำชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำมำมสี่วนรว่ม 
ปรับปรุงกระบวนกำรในกำรจดัท ำคันและ 
คูน้ ำใหม่ให้เป็นกำรด ำเนินกำรในรปูแบบ
กำรจัดระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรม และเป็น
ส่วนหน่ึงของกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บรูณำกำรให้เป็น
กฎหมำยทีส่ำมำรถพัฒนำโครงสรำ้งภำค
เกษตรกรรมใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน และช่วย 
เสรมิสร้ำงฐำนรำกในกำรท ำเกษตรกรรม 
ให้เข้มแข็ง 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๕๗ ศ. ๑๐ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๘ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๑๕ วัน (รบั ๒๙ ต.ค. ๕๗) 
-  ค. ๒๐/๒๕๕๗ ศ. ๓๑ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๑๕ วัน 
ครบก ำหนด ๑๕ วัน วันท่ี ๒๓ พ.ย. ๕๗ 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๔ ก  
วันท่ี ๒ มี.ค. ๕๘ 

รจ-รา่งจดัรูปทีด่นิ(ปี
58).pdf  

 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๕๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

 -  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๔ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุระเบียบวำระ ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔  
ธ.ค. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ ธ.ค. ๕๗ 
-  ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๗ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓๑ มี.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรด ำเนินกำร 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
-  ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ของคณะรัฐมนตรตีำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

๔๒ ๑๖(ญ)/๕๗ 
๑ ต.ค. ๕๗ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตโิรคระบำดสตัว์  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. โดยที่พระรำชบัญญัติโรคระบำดสตัว์  
พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน 
จึงปรับปรุงบทบัญญตัิบำงประกำรให้
เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ปจัจุบันเพื่อให้
กำรป้องกันและควบคมุโรคระบำดที่เกิด
กับสัตว์ กำรท ำงำนของสัตวแพทย ์
สำรวัตร และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมทั้งปรับปรุง 
บทก ำหนดโทษและอัตรำคำ่ธรรมเนียม 
ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๕๗ ศ. ๑๐ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๔ ก  
วันท่ี ๒ มี.ค. ๕๘ 

รจ-รา่งโรคระบาดสตัว(์ปี
58).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๕๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๘ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๖ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๑๑ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ 
พ.ย. ๕๗ 
-  ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
-  ร่ำง พ.ร.บ. ท่ีสภำเห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำยมีข้อบกพร่องบำงประกำร บรรจเุข้ำ
ระเบียบวำระ ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗  
เพื่อขอพิจำรณำทบทวนร่ำง ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒  

การพิจารณาทบทวนร่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒  
-  ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุม
เห็นชอบด้วยที่จะให้น ำรำ่ง พ.ร.บ. นี้ กลับมำ
ทบทวนอีกครั้ง ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒ โดยมีมต ิ
ใหแ้ก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมำตรำ ๗๖ (ควำมรับผดิ
ทำงอำญำของกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคล) 
และลงมติเห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๗ 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๕๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓๑ มี.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรด ำเนินกำร 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
-  ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ของคณะรัฐมนตรตีำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

๔๓ ๑๕/๕๗ 
๑ ต.ค. ๕๗ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิวบคุมคณุภำพ
อำหำรสตัว์ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติควบคมุคุณภำพ
อำหำรสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ยกเลิกพระรำชบัญญัติควบคุมคณุภำพ
อำหำรสตัว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และฉบบัท่ี ๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจำกใช้บังคับเป็น
เวลำนำน และมีบทบัญญัติบำงประกำร 
ไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณป์ัจจุบนั  
โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรออก
ใบรับรองระบบกำรประกันคุณภำพอำหำร
สัตว์และใบรับรองอื่นที่เกี่ยวข้องกับอำหำร
สัตว์ กำรเลิกกิจกำรและโอนกิจกำร 
รวมทั้งปรับปรุงกำรขออนญุำตและกำร
ออกใบอนุญำต กำรขึ้นทะเบียนและกำร
โฆษณำอำหำรสัตว์ บทก ำหนดโทษและ
อัตรำค่ำธรรมเนยีมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๕๗ ศ. ๑๐ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๘ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รบั ๓๐ ต.ค. ๕๗) 
-  ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๘ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๘ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๙ ธ.ค. ๕๗  
 

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๕ ก  
วันท่ี ๕ มี.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๕๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ธ.ค. ๕๗ 
-  ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ ๑๘ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๕ ม.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๗ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรด ำเนินกำร 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
-  ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๔๔ ๕(ญ)/๕๗ 
๑๘ ส.ค. ๕๗ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกันชีวิต  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติประกันชีวิต  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 

หัวหน้ำ 
คสช. 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยปรับปรุงโครงสรำ้ง 
ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัท 
ก ำหนดให้กองทุนช ำระหนี้ให้แก่เจำ้หนี้ 
ซึ่งมิไดร้ับช ำระหนี้ท่ีเกิดจำกกำรเอำ
ประกันภัยแทนบริษัทท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญำตประกอบธรุกิจประกันชีวิต 
ก ำหนดให้กองทุนมีอ ำนำจในกำรกู้ยืมเงิน 
หรือออกตรำสำรทำงกำรเงินอ่ืน  
แก้ไขเพิ่มเติมที่มำของกองทุน และเพิ่ม 
บทก ำหนดโทษคณะกรรมกำรบรษิัท 
ที่ไม่ส่งมอบบญัชีและเอกสำรหลักฐำน
ภำยในเจ็ดวัน  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๙ ส.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ 
ส.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๕/๒๕๕๗ ศ. ๒๙ ส.ค. ๕๗ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ..) 
 พ.ศ. .... พิจำรณำ แปรญตัติภำยใน ๗ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกันวินำศภยั (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒ 

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๕ ก  
วันท่ี ๕ มี.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๕๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

 -  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันท่ี 
๓ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุ
ระเบียบวำระ วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ 
ธ.ค. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๑/๒๕๕๗ ศ. ๑๒ 
ธ.ค. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ธ.ค. ๕๗ 
-  ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ ๑๘ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๒๕ ธ.ค. ๕๗ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๗ มี.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรด ำเนินกำร 
ของกระทรวงกำรคลัง 
-  ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

๔๕ ๔(ญ)/๕๗ 
๑๘ ส.ค. ๕๗ 
(ผบ.วิบูลย์) 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกันวินำศภยั 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติประกันวินำศภยั 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

หัวหน้ำ 
คสช. 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติประกัน 
วินำศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยปรับปรุง
โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัท 
ก ำหนดให้กองทุนช ำระหนี้ให้แก่เจำ้หนี้ 
ซึ่งมิไดร้ับช ำระหนี้ท่ีเกิดจำกกำรเอำ
ประกันภัยแทนบริษัทท่ีถูกเพิกถอน

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๙ ส.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ 
ส.ค. ๕๗ 
 
 

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๕ ก  
วันท่ี ๕ มี.ค. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๕๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ใบอนุญำตประกอบธรุกิจประกันวนิำศภัย 
ก ำหนดให้กองทุนมีอ ำนำจในกำรกู้ยืมเงิน 
หรือออกตรำสำรทำงกำรเงินอ่ืน  
แก้ไขเพิ่มเติมที่มำของกองทุน และเพิ่ม 
บทก ำหนดโทษคณะกรรมกำรบรษิัท 
ทีไ่ม่ส่งมอบบญัชีและเอกสำรหลักฐำน
ภำยในเจ็ดวัน  

วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๕/๒๕๕๗ ศ. ๒๙ ส.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ 
-  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันท่ี 
๓ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุ
ระเบียบวำระ วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ 
ธ.ค. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๑/๒๕๕๗ ศ. ๑๒ 
ธ.ค. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ธ.ค. ๕๗  
-  ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ ๑๘ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๒๕ ธ.ค. ๕๗ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๗ มี.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรด ำเนินกำร 
ของกระทรวงกำรคลัง 
-  ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

45 ประกนัวนิาศภยั (ฉ. 
๓).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๕๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๔๖ ๑๒/๕๗ 
๒๔ ก.ย. ๕๗ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติก ำหนด 
วิทยฐำนะผูส้ ำเรจ็วิชำกำรทหำร  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติก ำหนด 
วิทยฐำนะผูส้ ำเรจ็วิชำกำรทหำร  
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติก ำหนดวิทย
ฐำนะผูส้ ำเรจ็วิชำกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗  
โดยก ำหนดให้สถำบันกำรศึกษำวชิำกำร
ทหำรมีอ ำนำจท ำกำรสอนได้ถึงระดับ
ปริญญำเอก มีอ ำนำจให้ประกำศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง และประกำศนียบตัรบัณฑิต
แก่นักเรียนวิชำกำรทหำร รวมถึงปรับปรุง
องค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ของสภำ
กำรศึกษำวิชำกำรทหำร และก ำหนดให้ม ี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ประจ ำ
ของสถำบันกำรศึกษำ 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๔ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ 
ต.ค. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๗ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รบั ๒๙ ต.ค. ๕๗)  
-  ค. ๒๐/๒๕๕๗ ศ. ๓๑ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๗ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๗  
* คณะ กมธ. ขอน ำร่ำงกลับไปพิจำรณำใหม่ * 
-  ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๖ ม.ค. ๕๘ (คณะ กมธ. 
ขอขยำยเวลำในทีป่ระชุม) 

- ก.กำรทหำร / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๕ ก  
วันท่ี ๕ มี.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๖๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๑ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ธ.ค. ๕๗ 
-  ค. ๓๓/๒๕๕๗ ศ. ๑๙ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๖ ม.ค. ๕๘ 
-  ค. ๑๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
 

๔๗ ๓๐(ญ)/๕๗ 
๒๙ ต.ค. ๕๗ 
(ผบ.วิบูลย์) 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  
(แบ่งส่วนรำชกำรในกระทรวง 
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 
ของมนุษย์) 
 
“พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อ
ปรับปรุงกำรจดัโครงสรำ้งของส่วนรำชกำร
ในกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ โดยรวมงำนด้ำนนโยบำย 
ด้ำนวิชำกำรและด้ำนกำรปฏิบตัิของ
กลุ่มเป้ำหมำยเดียวกัน ให้อยู่ในส่วน
รำชกำรเดยีวกัน รวมทั้งโอนอ ำนำจหน้ำที่
และกิจกำรบริหำรบำงส่วนของส่วน
รำชกำรเดมิไปเป็นของส่วนรำชกำร 
ที่ปรับปรุงใหม ่

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๙ ต.ค. ๕๗  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ 
พ.ย. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ 
พ. ๑๒ พ.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๔/๒๕๕๗ พฤ. ๑๓ พ.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
 

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๕ ก  
วันท่ี ๕ มี.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๖๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๒ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๒ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ธ.ค. ๕๗ 
-  ค. ๓๓/๒๕๕๗ ศ ๑๙ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๒๕ ธ.ค. ๕๗ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๙ เม.ย. ๕๙ รบัทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ 
ตำมที่ ก.กำรพัฒนำสังคมฯ เสนอ 
-  ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 

๔๘ ๓/๕๗ 
๑๘ ส.ค. ๕๗ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรทวงถำมหนี้  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหนี้  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

หัวหน้ำ 
คสช. 

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรทวงถำมหนี้  
เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรทวงถำมหนี้และกำรควบคุม
กำรทวงถำมหนี้ เนื่องจำกปัจจุบันมีกำร
กระท ำท่ีไมเ่หมำะสมต่อลูกหนี้ ไม่วำ่จะเปน็
กำรใช้ถ้อยค ำที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล กำร
ขู่เข็ญ กำรใช้ก ำลังประทุษร้ำย ท ำให้เสีย 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๙ ส.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ 
ส.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๕/๒๕๕๗ ศ. ๒๙ ส.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๕ คน

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๖ ก  
วันท่ี ๖ มี.ค. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๖๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ช่ือเสียงและสร้ำงควำมเดือดร้อนร ำคำญ
ให้แก่บุคคลอื่น (รมว.กค. รักษำกำร พ.ร.บ.) 

 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๙ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ธ.ค. ๕๗ 
-  ค. ๓๓/๒๕๕๗ ศ. ๑๙ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๕๗ 
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๔๙ ๑๗/๕๗ 
๑ ต.ค. ๕๗ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิัตวเ์พื่องำน 
ทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัตสิัตว์เพื่องำน 
ทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ก ำกับดูแลและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรต่อ
สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศ
ไทยให้สอดคล้องกับหลักจรรยำบรรณและ
มำตรฐำนสำกล เพื่อคุ้มครองชีวิตและ
สวัสดภิำพของสัตว์ ส่งเสรมิควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงวิชำกำรของประเทศ และเป็นที่
ยอมรับของนำนำประเทศ 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๕๗ ศ. ๑๐ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๘ พ.ย. ๕๗ 
 

- ก.กำรทหำร / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๘ ก  
วันท่ี ๑๓ มี.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๖๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รบั ๓๐ ต.ค. ๕๗) 
-  ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๘ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๓ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ธ.ค. ๕๗ 
-  ค. ๓๓/๒๕๕๗ ศ. ๑๙ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๕ ม.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๔ ก.พ. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรด ำเนินกำร 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
-  ค. ๑๔/๒๕๕๘ พฤ. ๕ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

๕๐ ๓๑(ญ)/๕๗ 
๒๙ ต.ค. ๕๗ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิวำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 

ครม. ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
และป้องกันมิให้มีกำรเลือกปฏิบัตโิดยไม่
เป็นธรรมระหว่ำงเพศ  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๙ ต.ค. ๕๗  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ 
พ.ย. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ 
พ. ๑๒ พ.ย. ๕๗ 

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๘ ก  
วันท่ี ๑๓ มี.ค. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๖๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๔/๒๕๕๗ พฤ. ๑๓ พ.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วสิำมัญ จ ำนวน ๑๗ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๒ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๗ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘  
ม.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒/๒๕๕๘ ศ. ๙ ม.ค. ๕๘ ทีป่ระชุมได้พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ เรยีงตำมล ำดับมำตรำ และลงมติใน
วำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๑๖ ม.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๗ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรด ำเนินกำร 
ของกระทรวงวัฒนธรรม  
-  ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
 

50 ความเทา่เทยีมระหวา่ง
เพศ.pdf  

 
 

 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๖๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๕๑ ๒๙(ญ)/๕๗ 
๒๑ ต.ค. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย เนื่องจำกพระรำชบญัญัต ิ
กำรกีฬำแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้
ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน มีบทบญัญัติบำง
ประกำรไมส่อดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน โดยก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งกองทุน
พัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติขึ้นในกำรกีฬำ 
แห่งประเทศไทย ก ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนจัดตั้งสมำคมกีฬำ 
รวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรกำร 
ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรของสมำคม
กีฬำ และกำรกระท ำกำรต่ำง ๆ ของ 
คณะกรรมกำรสมำคมกีฬำและกรรมกำร
สมำคมกีฬำ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๒ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๐/๒๕๕๗ ศ. ๓๑ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๗ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๙ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๑๕ วัน (รบั ๑๔ พ.ย. ๕๗) 
-  ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๑๕ วัน  
ครบก ำหนด วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๒ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘  
ม.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒/๒๕๕๘ ศ. ๙ ม.ค. ๕๘ ทีป่ระชุมได้พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ เรยีงตำมล ำดับมำตรำ และลงมติใน
วำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๑๖ ม.ค. ๕๘ 

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๒๑ ก  
วันท่ี ๒๖ มี.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๖๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๕๒ ๓๑/๕๗ 
๒๙ ต.ค. ๕๗ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกองทุนพัฒนำ 
สื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำ 
สื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. จัดตั้งกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและ
สร้ำงสรรคเ์พื่อเป็นแหล่งเงินทุนในกำร
ผลิต กำรพัฒนำ และกำรเผยแพรส่ื่อ 
ที่มีคุณภำพ เพื่อส่งเสริมกำรเรยีนรู้และ
พฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยำวชน ส่งเสรมิ
ควำมสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และ 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ในกำรพัฒนำสื่อ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๙ ต.ค. ๕๗  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ 
พ.ย. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ 
พ. ๑๒ พ.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๔/๒๕๕๗ พฤ. ๑๓ พ.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วสิำมัญ จ ำนวน ๑๘ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๘ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๒ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๗ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘  
ม.ค. ๕๘ 
-  ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๑๖ ม.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๗ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรด ำเนินกำร 
ของกระทรวงวัฒนธรรม  

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๒๑ ก  
วันท่ี ๒๖ มี.ค. ๕๘ 

52 สือ่ปลอดภยั.pdf

 
 

 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๖๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

๕๓ ๒๘(ญ)/๕๗ 
๒๑ ต.ค. ๕๗ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกองทุนพัฒนำ
ระบบสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำ
ระบบสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ให้มีกฎหมำยจัดตั้งกองทุนพัฒนำระบบ
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ เพื่อก ำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเรียกเก็บเงนิจำก
สถำบันกำรเงินของรัฐ และกำรใช้จ่ำยเงิน
ที่ได้มำจำกกำรเรียกเก็บดังกล่ำวในกำร
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงินและชว่ยเหลือ
สถำบันกำรเงินของรัฐ เนื่องจำกกฎหมำย
ว่ำด้วยสถำบันคุ้มครองเงินฝำกและกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรปรับปรุงกำรบริหำรหนีเ้งินกู้ 
ที่กระทรวงกำรคลังกู้เพื่อช่วยเหลอืกองทุน
เพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบัน
กำรเงิน บัญญตัิให้มีกำรเรียกเก็บเงินจำก
สถำบันกำรเงินของเอกชน แต่กำรเรียก
เก็บเงินดังกล่ำวไม่ครอบคลุมถึงสถำบัน
กำรเงินของรัฐที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้ง 
ทั้งนี้ เพื่อให้สถำบันกำรเงินของรัฐและ 
ของเอกชนมีควำมเท่ำเทียมกันในกำร 
รับฝำกเงินจำกประชำชน  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๒ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐ 
ต.ค. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ 
พ.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ พ.ย. ๕๗ 
 ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัติธรุกิจสถำบันกำรเงิน 
 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๕ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รบั ๒๗ พ.ย. ๕๗) 
-  ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๔ ม.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๗ 

- ก.กำรเงิน กำรคลัง/กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๒๑ ก  
วันท่ี ๒๖ มี.ค. ๕๘ 

53 สถาบนัการเงนิเฉพาะ
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๖๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕  
ม.ค. ๕๘ 
-  ค. ๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๒๐ ม.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๐ เม.ย. ๕๘ รบัทรำบ 
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรด ำเนินกำร 
ของกระทรวงกำรคลังตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.  
-  ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ของคณะรัฐมนตรตีำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
 

๕๔ ๒๘/๕๗ 
๒๑ ต.ค. ๕๗ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิ่งเสริม 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัตสิ่งเสริม 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรบริหำร
จัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์  
กำรฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
และกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝัง่ 
รวมทั้งให้ประชำชนและชุมชนในท้องถิ่น
ได้มีส่วนร่วมในกำรบ ำรุงรักษำ กำรอนุรักษ ์
และกำรฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งอย่ำงสมดลุและยั่งยืน   
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๒ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐ 
ต.ค. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ 
พ.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๒/๒๕๕๗ ศ. ๗ พ.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
 

- ก.สิ่งแวดล้อม / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๒ – ๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๒๑ ก  
วันท่ี ๒๖ มี.ค. ๕๘ 

54 ทะเลและชายฝ่ัง.pdf

 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๖๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๖ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รบั ๒๘ พ.ย. ๕๗) 
-  ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๕ ม.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๖ ม.ค. ๕๘ ชะลอกำรบันทึกเสนอ ปธ. 
เพื่อพิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ เนื่องจำกมีกำร
แก้ไขรำยงำน บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุ
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘   
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ 
พ. ๒๑ ม.ค. ๕๘  
-  ค. ๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๑ ม.ค. ๕๘ ที่
ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรยีงตำมล ำดับ
มำตรำ และลงมติในวำระที่ ๓ เหน็สมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๒ ก.พ. ๕๘ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘ ให้น ำเหตผุลที่คณะ 
กมธ. วิสำมัญ แกไ้ขเป็นเหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ใน
กำรประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ  
 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๗๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 
- ครม. มีมตเิมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม  
-  ค. ๔๒/๒๕๕๘ พฤ. ๙ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 
 

๕๕ ๒๖(ญ)/๕๗ 
๒๑ ต.ค. ๕๗ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
พระรำชก ำหนดนิติบุคคลเฉพำะกจิ
เพื่อกำรแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมพระ
รำชก ำหนดนิติบุคคลเฉพำะกิจเพือ่
กำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย ์
พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชก ำหนดนติิบคุคล
เฉพำะกิจเพื่อกำรแปลงสินทรัพย ์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังตอ่ไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำม (แก้ไขเพิ่มเตมิ
มำตรำ ๓) 
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจหนำ้ที่ของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลักทรัพย์ในกำรแปลงสินทรัพย ์
เป็นหลักทรัพย์ (แกไ้ขเพิ่มเติมมำตรำ ๕ 
และยกเลิกมำตรำ ๖) 
(๓) ปรับปรุงบทบัญญัติในหมวด ๒  
นิติบุคคลเฉพำะกิจ (แก้ไขเพิม่เตมิ 
มำตรำ ๙ ถึงมำตรำ ๒๔) 
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจหนำ้ที่ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ในกำรเพิกถอน 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๒ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐ 
ต.ค. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ 
พ.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ พ.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๕ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รบั ๑๓ พ.ย. ๕๗) 

- ก.วิทยำศำสตร์ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๘ – ๙) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๒๑ ก  
วันท่ี ๒๖ มี.ค. ๕๘ 

55 แปลงสนิทรพัยเ์ป็น
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๗๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

กำรจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพำะกจิ  
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๒๙) 
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจหนำ้ทีข่อง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล 
นิติบุคคลเฉพำะกิจ (แก้ไขเพิม่เตมิ 
มำตรำ ๓๐) 
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมบทก ำหนดโทษกรณี
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนหรือไมป่ฏิบัติ
ตำมมำตรำ ๑๕ วรรคสอง และมำตรำ 
๑๕/๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๔) 

-  ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนดวันท่ี ๔ ม.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๓๐ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๕ ม.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕  
ม.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๖ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๒๐ ม.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๐ เม.ย. ๕๘ รบัทรำบ 
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรด ำเนินกำร 
ของกระทรวงกำรคลังตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.  
-  ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ของคณะรัฐมนตรตีำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

๕๖ ๒๓/๕๗ 
๘ ต.ค. ๕๗ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติวิชำชีพ 
เภสัชกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติวิชำชีพเภสัชกรรม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติวิชำชีพ 
เภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยแกไ้ขเพิ่มเติม
บทนิยำมค ำว่ำ “วิชำชีพเภสัชกรรม” 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๔) อ ำนำจหน้ำท่ี
ของคณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรมในกำร
ออกข้อบังคับสภำเภสัชกรรม กำรต่ออำยุ
ใบอนุญำต และกำรออกใบแทนใบอนุญำต 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๘ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน

- ก.สำธำรณสุข / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๙ – ๒๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๒๑ ก  
วันท่ี ๒๖ มี.ค. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๗๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๒๓ (๔) (ฌ)) 
ก ำหนดอำยุใบอนุญำตและกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำต (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๑) 
รวมทั้งเพิ่มเตมิอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรต่อ
อำยุใบอนุญำต (เพิ่ม (๑/๑) ของอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมท้ำยพะรำชบัญญัติ) 

 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๐ พ.ย. ๕๗  
**ที่ประชุมคณะ กมธ. วสิามญักิจการสภาฯ  
ค. ๗/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ พ. ๑๙ พ.ย. ๕๗ เห็นควร
ชะลอการพิจารณาร่างในวาระทีส่องและวาระทีส่าม
ออกไปก่อน ๓๐ วัน**  
**ที่ประชุมคณะ กมธ. วสิามญักิจการสภาฯ  
ค. ๒/๒๕๕๘ อ. ๑๓ ม.ค. ๕๘ รับทราบผลการหารือ
ร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ และเหน็ควรให้เสนอร่าง
ดังกล่าวเพื่อ สนช. พิจารณาในวาระที่สองและวาระ
ที่สามต่อไป** 
-  บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจรุะเบยีบวำระ
วันท่ี ๑๙ ม.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ 
ม.ค. ๕๘ 
-  ค. ๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๑๓ ก.พ. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๗๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๕๗ ๑๑/๕๗ 
๕ ก.ย. ๕๗ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(การด าเนินคดีแบบกลุม่) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 

หัวหน้ำ 
คสช. 

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่งเพื่อก ำหนด
กระบวนกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นกำรคุ้มครอง
ผู้เสยีหำยจ ำนวนมำกได้ในกำรด ำเนินคดี
เพียงครั้งเดียว สำมำรถอ ำนวยควำม
ยุติธรรมให้แก่ผูเ้สียหำยที่ไม่มี
ควำมสำมำรถฟ้องคดีได้ หรือผู้เสยีหำย 
ที่ได้รับควำมเสียหำยจ ำนวนเพียงเล็กน้อย 
รวมทั้งผู้ด้วยโอกำสด้วย ซึ่งเป็นกำร
ประหยดัเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำร และลดควำมซ้ ำซ้อนในกำร 
ฟ้องคดีและป้องกันควำมขัดแย้งกนัของ 
ค ำพิพำกษำได ้

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๕ ก.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ก.ย. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๒/๒๕๕๗ ศ. ๒๖ 
ก.ย. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที ่๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๑ ต.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รบั ๒๒ ต.ค. ๕๗)  
-  ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมมีต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๐ พ.ย. ๕๗) 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๗ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ 
ธ.ค. ๕๗ 
-  ค. ๓๑/๒๕๕๗ ศ. ๑๒ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๒๘ ก  
วันท่ี ๘ เม.ย. ๕๘ 

57 ว.ิแพง่ คดแีบบกลุม่ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๗๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๕ ม.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๘ โดยให้ ก.ยุติธรรม 
และ ก.กำรคลัง รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ โดยให้  
ก.ยุติธรรมเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรรวบรวม
น ำเสนอ ครม. ต่อไป ภำยใน ๓๐ วัน 
-  ครม มมีตริับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรตำม
ข้อสังเกตที่กระทรวงยตุิธรรมเสนอ เมื่อวันท่ี ๑๙ 
พ.ค. ๕๘  
-  ค. ๕๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๐ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 

๕๘ ๓๐/๕๗ 
๒๙ ต.ค. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิถำบันวิทยำลยั
ชุมชน พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัตสิถำบันวิทยำลยั
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. จัดตั้งสถำบันวิทยำลัยชุมชนและวทิยำลัย
ชุมชน โดยก ำหนดให้วิทยำลัยชุมชน 
มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ 
ที่ต่ ำกว่ำปริญญำ และฝึกอบรมด้ำน
วิชำกำรหรือวิชำชีพ ซึ่งรูปแบบกำรจัด
กำรศึกษำของวิทยำลัยชุมชนให้ค ำนึงถึง
กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลยั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน และองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๙ ต.ค. ๕๗  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ 
พ.ย. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ 
พ. ๑๒ พ.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๔/๒๕๕๗ พฤ. ๑๓ พ.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๓๐ ก  
วันท่ี ๑๐ เม.ย. ๕๘ 
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๗๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๒ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รบั ๑ ธ.ค. ๕๗)  
-  ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๑ ม.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒) (รับ ๑๙ ธ.ค. ๕๗)  
-  ค. ๒/๒๕๕๘ ศ. ๙ ม.ค. ๕๘ ทีป่ระชุมมมีติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๐ ก.พ. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๘  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ 
ม.ค. ๕๘ 
-  ค. ๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๖ ก.พ. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๔ ก.พ. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และให้ ก. ศึกษำธิกำร รับ
ข้อสังเกตไปพิจำรณำแล้วแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ 
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๗๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

สลค. ทรำบภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบ 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
ตำมที่ ก. ศึกษำธิกำรเสนอ  
-  ค. ๑๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๕๙ ๓๔/๕๗ 
๒ ธ.ค. ๕๗ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตหิอพัก พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยหอพัก โดยยกเลิก
พระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 
เนื่องจำกมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรประกอบ
กิจกำรหอพักไมเ่หมำะสมกับสภำพสังคม
ปัจจุบัน จึงก ำหนดแนวทำงและวธิีกำร 
ในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรหอพัก
ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครอง
สวัสดภิำพของเด็กและเยำวชนท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรศึกษำ และโอนอ ำนำจในกำร
ก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรหอพักให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ 
ธ.ค. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ธ.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ธ.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๗ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๖ ม.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน รับ ๖ ม.ค. ๕๘ 
-  ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๕ ก.พ. ๕๘ 
 

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๓๒ ก  
วันท่ี ๒๒ เม.ย. ๕๘ 
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๗๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๔ ก.พ. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๔ ก.พ. ๕๘  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒  
ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๑๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง 
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๑๘ ก.พ. ๕๘ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘ โดยให้ ก.มหำดไทย 
และ ก.พัฒนำสังคม รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ 
-  ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ รับทรำบ 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ ที่กระทรวงพัฒนำสังคมฯ เสนอ 
-  ค. ๕๔/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๖๐ ๒๗/๕๗ 
๒๑ ต.ค. ๕๗ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรประมง  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรประมง  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง เพื่อให้
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสตัว์น้ ำของ
ประเทศสอดคล้องกับควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ของเทคโนโลยดี้ำนกำรประมงและสภำพ
ของสังคมในปัจจุบัน โดยก ำหนดให้มี
มำตรกำรในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร
บริหำรจดักำร กำรบ ำรุงรักษำ กำรใช้

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๒ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๐/๒๕๕๗ ศ. ๓๑ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๓๔ ก  
วันท่ี ๒๘ เม.ย. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๗๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ประโยชน์และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สง่เสริม
ให้ประชำชนหรือชุมชนประมงท้องถิ่น 
เข้ำมำมสี่วนร่วม และก ำหนดมำตรกำร 
ในกำรส่งเสริมใหส้ัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ ำท่ีได้จำกกำรท ำกำรประมงหรือจำก
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำมีคุณภำพได้มำตรฐำน
ด้ำนสุขอนำมัย มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
และมิใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรควบคุมและจัด 
ระเบียบกำรใช้เรือประมงไทยในกำรท ำ
กำรประมงนอกน่ำนน้ ำไทย 

 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๙ พ.ย. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รบั ๒๐ พ.ย. ๕๗)  
-  ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนดวันท่ี ๒๙ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๕ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘  
ม.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒/๒๕๕๘ ศ. ๙ ม.ค. ๕๘ ทีป่ระชุมได้พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ เรยีงตำมล ำดับมำตรำ และลงมติใน
วำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ร่ำง พ.ร.บ. ท่ีสภำเห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำยมีข้อบกพร่องบำงประกำร บรรจเุข้ำ
ระเบียบวำระ ค. ๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ ม.ค. ๕๘  
เพื่อขอพิจำรณำทบทวนร่ำง ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒ 
การพิจารณาทบทวนร่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒  
-  ค. ๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุม
เห็นชอบด้วยที่จะให้น ำรำ่ง พ.ร.บ. นี้ กลับมำ
ทบทวนอีกครั้ง ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒ โดยมีมต ิ
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๗๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ใหแ้ก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๖๑ มำตรำ ๖๕ และมำตรำ  
๙๑ และเพิ่มมำตรำ ๖๕/๑ และลงมติเห็นสมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๖ ก.พ. ๕๘ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๘ ให้น ำเหตผุลที่คณะ 
กมธ. วิสำมัญ แกไ้ขเป็นเหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ใน
กำรประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ และให้ ก.เกษตร รับ
ข้อสังเกตไปพิจำรณำ และน ำเสนอต่อไป 
-  ค. ๑๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๑๑ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั (แก้ไขเป็นเหตผุล) 
-  ครม. มีมตริับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั ที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ิย. ๕๘ 
-  ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๖๑ ๑๑(ญ)/๕๘ 
๓ มี.ค. ๕๘ 
(บุษปนั) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิ้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ดังต่อไปนี้  
(๑) ก ำหนดให้ผู้ทีแ่จ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี
หรือพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ 
ให้ทรำบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ได้รับควำมคุ้มครอง 
ไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำ  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓ มี.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๘ 
พฤ. ๕ มี.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๔/๒๕๕๘ พฤ. ๕ มี.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๓๔ ก  
วันท่ี ๒๘ เม.ย. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๘๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(๒) ปรับปรุงฝำ่ยเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์  
(๓) ปรับปรุงอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์ในกำรก ำหนดมำตรกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนษุย์ 
ในสถำนประกอบกิจกำร โรงงำน และ
ยำนพำหนะ  
(๔) ก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีโดยควำม
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรมีีอ ำนำจออก
ประกำศก ำหนดมำตรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ในสถำนประกอบ
กิจกำร โรงงำน และยำนพำหนะ  
(๕) ก ำหนดให้คณะอนุกรรมกำรตำม
มำตรำ ๒๕ วรรคสอง มีอ ำนำจสั่งปิด
สถำนประกอบกิจกำรหรือโรงงำนช่ัวครำว 
พักใช้ใบอนุญำตประกอบกำรส ำหรับกำร
ประกอบธุรกิจหรือโรงงำน ห้ำมใช้
ยำนพำหนะเป็นกำรชั่วครำว หรือด ำเนิน
มำตรกำรที่จ ำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีกำร
กระท ำผดิเกิดขึ้นอีก  
(๖) ก ำหนดขั้นตอนกำรแจ้งค ำสั่งของ
คณะอนุกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๕ วรรค
สองที่ได้สั่งกำร ตำมมำตรำ ๑๖/๒ และ
กำรอุทธรณ์ค ำสั่งของคณะอนุกรรมกำร
ตำมมำตรำ ๒๕ วรรคสอง  

 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวารที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓ เม.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๕ มี.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.  
เพื่อพิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๒๕ มี.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘ 
พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ 
-  ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๗ ม.ีค. ๕๘ 
-  ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และให้กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์รับข้อสังเกต
ดงักล่ำวไปพิจำรณำก่อนแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ 
ครม. ทรำบต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ  
ที่กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์เสนอ  
-  ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
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๘๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(๗) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์แต่งตั้งคณะ 
อนุกรรมกำรเพื่อท ำกำรตำมมำตรำ ๑๖/๒  
(๘) ก ำหนดให้ค่ำปรบัตำมที่กระทรวง 
กำรคลังอนุญำตให้น ำไปใช้ได้โดยไม่ต้อง
น ำส่งคลังตกเป็นของกองทุน  
 (๙) เพิ่มบทก ำหนดโทษกรณีกำรกระท ำ
ตำมมำตรำ ๕๒ หรือมำตรำ ๕๓ วรรคสอง 
เป็นเหตุใหผู้้ถูกกระท ำไดร้ับอันตรำยสำหสั 
หรือถึงแก่ควำมตำย  
(๑๐) เพิ่มบทก ำหนดโทษกรณีเจ้ำของ 
ผู้ครอบครอง หรือผู้ด ำเนินกิจกำรสถำน
ประกอบกิจกำร โรงงำน หรือยำนพำหนะ   
ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัตติำมค ำสั่ง 
ตำมมำตรำ ๑๖/๒  

 

๖๒ ๓๒(ญ)/๕๗ 
๑๘ พ.ย. ๕๗ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิุ้มครองเด็ก 
ที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยีช่วยกำร
เจริญพันทำงกำรแพทย์ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติคุม้ครองเด็ก 
ที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยีช่วยกำร
เจริญพันทำงกำรแพทย์  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. โดยที่ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและ
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ในกำรบ ำบัด 
รักษำภำวกำรณ์มีบตุรยำก สำมำรถช่วยให้
ผู้ที่มภีำวกำรณม์ีบุตรยำกมีบตุรไดโ้ดยกำร
ใช้เทคโนโลยีช่วยกำรเจรญิพันธ์ุทำง
กำรแพทย์ จึงจ ำเป็นต้องมีกฎหมำยว่ำด้วย
กำรคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอำศยัเทคโนโลยี
ช่วยกำรเจรญิพันทำงกำรแทพย์เพือ่
ก ำหนดสถำนะควำมเป็นบิดำมำรดำที่ชอบ
ด้วยกฎหมำยของเด็ก ตลอดจนควบคุม
กำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
ที่เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีชว่ยกำร

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๙ พ.ย. ๕๗  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ 
พ.ย. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วสิำมัญ จ ำนวน ๑๘ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๘ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๕๗ 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๓๘ ก  
วันท่ี ๑ พ.ค. ๕๘ 
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๘๒ 
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ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

เจริญพันทำงกำรแพทยม์ิให้มีกำรน ำไปใช้
ในทำงที่ไม่ถูกต้อง 

-  ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมมีติ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๕ ม.ค. ๕๘  
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒ ก.พ. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒ ก.พ. ๕๘  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ 
ก.พ. ๕๘  
-  ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๘ 
-  ครม. มีมตริับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั ที่กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมฯ เสนอ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘  
-  ค. ๕๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๐ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๖๓ ๓๖(ญ)/๕๗ 
๙ ธ.ค. ๕๗ 
(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติธรรมนูญ 
ศำลทหำร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติธรรมนญูศำลทหำร 
(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติธรรมนูญศำล
ทหำร พ.ศ. ๒๔๘๙ เนื่องจำกมีบทบัญญัติ
ไม่เหมำะสมกับกำลสมัยและไม่สอดคล้อง
กับประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
โดยแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรออกระเบียบ
เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบญัญตัิ  
กำรก ำหนดเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งตุลำกำร

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ ๑๑ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ธ.ค. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำไปวันที่ ๘ ม.ค. ๕๘)  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘  
ม.ค. ๕๘ 
 

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๔๐ ก  
วันท่ี ๑๔ พ.ค. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๘๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

พระธรรมนูญและอัยกำรทหำร ก ำหนดคดี
ที่ไม่อยู่ในอ ำนำจศำลทหำร อ ำนำจของ
ศำลจังหวัดทหำรในกำรพิจำรณำพิพำกษำ
คดีอำญำ อ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคด ี
ที่อุทธรณ์ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งโดยตรง 
ไปยังศำลทหำรสูงสุด ระเบียบเกี่ยวกับเงิน
รำงวัล ค่ำตอบแทน ค่ำป่วยกำร ค่ำพำหนะ
เดินทำง คำ่เช่ำที่พัก และค่ำใช้จำ่ยอย่ำงใด ๆ 
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
กำรควบคุมผู้ต้องหำในกรณีพิเศษ สิทธิของ
ผู้เสียหำยและจ ำเลย หลักกำรห้ำมศำลทหำร
พิพำกษำเกินค ำขอ กำรอุทธรณ์และฎีกำ 
และกำรก ำหนดวิธีกำรบังคับคดีในกรณี
หญิงมีครรภ์  

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ม.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๖ ก.พ. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวนัที่ ๑๐ ก.พ. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๘  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ 
ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๙ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรด ำเนินกำร 
ของกระทรวงกลำโหม 
-  ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั  
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๘๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๖๔ ๒(ญ)/๕๘ 
๒๐ ม.ค. ๕๘ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตริะเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติระเบียบขำ้รำชกำร
พลเรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมร่ำงพระรำชบญัญัตริะเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดมำตรกำรเยียวยำให้ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญไดร้ับเงินเดือนหรือเงิน
ประจ ำต ำแหน่งท่ีเหมำะสมและเปน็ธรรม
ตำมที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป  
(เพิ่มมำตรำ ๕๐/๑) 
(๒) ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนข้ันต่ ำขั้นสูง
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมญัท้ำย
พระรำชบัญญัต ิ
(๓) ปรับเพิ่มเงินเดือนของข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภท
วิชำกำรระดับปฏิบัติกำรและระดบัช ำนำญ
กำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงำนและระดับช ำนำญงำน  
ในอัตรำร้อยละสี่ของเงินเดือนท่ีไดร้ับอยู ่

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๐ ม.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖/๒๕๕๘  
พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖/๒๕๕๘ พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๑๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป 
อีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๒ มี.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ ๑๐ มี.ค. ๕๘ 
-  ค. ๑๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที ่๒๕ ม.ีค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๖ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. เสนอ และให้กระทรวงกลำโหม 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๔๓ ก  
วันท่ี ๒๑ พ.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๘๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
รับข้อสังเกตและผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต 
ที่ส ำนักงำน ก.พ. เสนอไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
-  ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๖๕ ๖(ญ)/๕๘ 
๒๐ ม.ค. ๕๘ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตริะเบียบ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติระเบียบขำ้รำชกำร
รัฐสภำ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตริะเบยีบ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดงัต่อไปนี ้
(๑) ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนข้ันต่อขั้นสูง
ของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญท้ำย
พระรำชบัญญัต ิ
(๒) ปรับเพิ่มเงินเดือนของข้ำรำชกำร
รัฐสภำสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภท
วิชำกำรระดับปฏิบัติกำรและระดบัช ำนำญ
กำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงำนและระดับช ำนำญงำน  
ในอัตรำร้อยละสี่ของเงินเดือนท่ีไดร้ับอยู ่

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๐ ม.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖/๒๕๕๘  
พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖/๒๕๕๘ พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตริะเบียบข้ำรำชกำร 
 พลเรือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐ 
ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๑๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป 
อีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๒ มี.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันท่ี ๑๐ มี.ค. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๔๓ ก  
วันท่ี ๒๑ พ.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๘๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๘  
พฤ. ๑๒ มี.ค. ๕๘ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ ม.ีค. ๕๘ 

๖๖ ๕(ญ)/๕๘ 
๒๐ ม.ค. ๕๘ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตเิงินเดือน  
เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทย
ฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติเงินเดือน 
เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี ้
(๑) ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนข้ันต่ ำขั้นสูง
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำท่ีมีใบอนุญำตประกอบวชิำชีพ 
แนบท้ำยพระรำชบญัญัต ิ
(๒) ปรับเพิ่มเงินเดือนข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ ซึ่งได้รับเงินเดือนใน
อันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ.๑ และอันดับ 
คศ.๒ ที่ได้รับเงินเดือนไมสู่งกว่ำขัน้สูงของ 
อันดับ คศ.๒ ในอัตรำร้อยละสี่ของ
เงินเดือนท่ีไดร้ับอยู่  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๐ ม.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖/๒๕๕๘  
พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖/๒๕๕๘ พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตริะเบียบข้ำรำชกำร 
 พลเรือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐ 
ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๑๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป 
อีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๒ มี.ค. ๕๘ 
 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๔๓ ก  
วันท่ี ๒๑ พ.ค. ๕๘ 

66 เงนิเดอืนขา้ราชการ
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๘๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันท่ี ๑๐ มี.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๘  
พฤ. ๑๒ มี.ค. ๕๘ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ ม.ีค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๐ เม.ย. ๕๘ รบัทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้
กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรคลัง ส ำนักงำน 
ก.พ. ส ำนักงำน ก.พ.ร. และส ำนักงบประมำณ 
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำสมควรจะด ำเนินกำร 
ตำมข้อสังเกตไดห้รือไม่  
-  ค. ๗๘/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๖๗ ๔(ญ)/๕๘ 
๒๐ ม.ค. ๕๘ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตติ ำรวจแห่งชำติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตติ ำรวจ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
กำรไดร้ับเงินเดือนในแต่ละชั้นยศ  
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๖๘) 
(๒) ปรับปรุงบัญชีอัตรำเงินเดือน
ข้ำรำชกำรต ำรวจท้ำยพระรำชบัญญัต ิ
(๓) ปรับเพิ่มเงินเดือนข้ำรำชกำรต ำรวจ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๐ ม.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖/๒๕๕๘  
พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖/๒๕๕๘ พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตริะเบียบข้ำรำชกำร 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๔๓ ก  
วันท่ี ๒๑ พ.ค. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๘๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ระดับ พ.๑ ระดับ พ.๒ ระดับ ป.๑ ระดับ 
ป.๒ ระดับ ป.๓ ระดับ ส.๑ ระดับ ส.๒ 
และระดับ ส.๓ อีกหนึ่งขั้น 

 พลเรือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐ 
ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๑๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป 
อีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๒ มี.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันท่ี ๑๐ มี.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๘  
พฤ. ๑๒ มี.ค. ๕๘ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ ม.ีค. ๕๘ 

67 ต ารวจแหง่ชาต ิ(ฉ. 
๓).pdf  

 

๖๘ ๓(ญ)/๕๘ 
๒๐ ม.ค. ๕๘ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตริะเบียบ
ข้ำรำชกำรทหำร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติระเบียบขำ้รำชกำร
ทหำร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตริะเบยีบ
ข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
กำรไดร้ับเงินเดือนในแต่ละชั้นยศ  
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๑๒ ทวิ) 
(๒) ปรับปรุงบัญชอีัตรำเงินเดือน

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๐ ม.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖/๒๕๕๘  
พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖/๒๕๕๘ พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๔๓ ก  
วันท่ี ๒๑ พ.ค. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๘๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร 
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลำโหม
ท้ำยพระรำชบญัญัต ิ
(๓) ปรับเพิ่มเงินเดือนของข้ำรำชกำร
ทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรียน
ในสังกัดกระทรวงกลำโหมระดับ พ.๑ 
ระดับ พ.๒ ระดับ ป.๑ ระดับ ป.๒  
ระดับ ป.๓ ระดับ น.๑ ระดับ น.๒ และ
ระดับ น.๓ อีกหนึ่งขั้น 

 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตริะเบียบข้ำรำชกำร 
 พลเรือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐ 
ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๑๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป 
อีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๒ มี.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๐ มี.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๑๐ มี.ค. ๕๘ 
-  ค. ๑๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำจนจบ
ร่ำง และพิจำรณำบญัชีอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร
ทหำรฯ แล้ว คณะ กมธ. วสิำมัญ ขอน ำร่ำงกลับไป
พิจำรณำทบทวนก่อนน ำมำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง 
-  ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำต่อในวำระที่ ๒ บญัชีอัตรำเงินเดือน
ข้ำรำชกำรทหำรฯ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ ม.ีค. ๕๘  
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๙๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๖๙ ๒๔/๕๗ 
๑๕ ต.ค. ๕๗ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิวนป่ำ  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัตสิวนป่ำ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิม่เติมพระรำชบัญญัตสิวนป่ำ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแกไ้ขหลักเกณฑก์ำรขึ้น
ทะเบียนสวนป่ำ กำรแปรรูปไม้ในสวนป่ำ 
ตลอดจนกำรเก็บหำ ค้ำ มีไว้ในครอบครอง 
หรือน ำเคลื่อนทีซ่ึ่งของป่ำในสวนป่ำ กำร
ออกใบส ำคัญรับรองกำรจัดกำรป่ำไม้
อย่ำงยั่งยืน และปรับปรุงมำตรกำร 
ในกำรก ำกับดูแลและแก้ไขเพิ่มเติม 
บทก ำหนดโทษให้เหมำะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็น 
มำตรกำรในกำรส่งเสริมและจูงใจให้มีกำร
ปลูกสร้ำงสวนป่ำ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๖ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน 
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๔๕ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๔๕ วัน วันท่ี ๕ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รบั ๒๔ ต.ค. ๕๗)  
-  ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนดวันท่ี ๔ ม.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๙ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕  
ม.ค. ๕๘ (ท่ีประชุมมีมติให้เลื่อนกำรพิจำรณำออกไป 
๒ สัปดำห์) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕  
ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง

- ก.เกษตร / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๐ – ๑) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๔๔ ก  
วันท่ี ๒๖ พ.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๙๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

มติในวำระที ่๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๑๑ ก.พ. ๕๘ 
-  ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๕๘ รับทรำบข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. และให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมรับข้อสังเกตดังกลำ่วไปพิจำรณำ
ก่อนแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ ครม. ทรำบต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่กระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
-  ค. ๖๔/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 

๗๐ ๖/๕๘ 
๑๐ ก.พ. ๕๘ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตยิกเลิกกฎหมำย
บำงฉบับท่ีหมดควำมจ ำเป็นหรือ
ซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติยกเลิกกฎหมำย
บำงฉบับท่ีหมดควำมจ ำเป็นหรือ
ซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมดควำม
จ ำเป็นหรือซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น ดังนี ้
(๑) พระรำชบัญญัติควบคุมและจัดกำร
กิจกำรหรือทรัพย์สินของคนต่ำงด้ำวบำง
จ ำพวกในภำวะคับขัน พุทธศักรำช ๒๔๘๔ 
(๒) พระรำชบัญญัติส่งเสรมิสินค้ำขำออก 
พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๓) พระรำชบัญญัติส่งเสรมิสินค้ำขำออก 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๔) พระรำชบัญญัติควบคุมกำรเช่ำเคหะ
และที่ดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๕) พระรำชบัญญัติควบคุมกำรเช่ำเคหะ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ ก.พ. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ 
ก.พ. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘ 

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๔๗ ก  
วันท่ี ๒ มิ.ย. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๙๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

และที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๖) พระรำชบัญญัติควบคุมกำรเช่ำเคหะ
และที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๗) พระรำชบัญญัติป้องกันกำรกระท ำ
บำงอย่ำงในกำรขนส่งสินค้ำขำออกทำงเรือ 
พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๘) พระรำชบัญญัติสถำนสินเช่ือท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๙) ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๕ 
ลงวันที่ ๑๗ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๑๕ 
(๑๐) ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๖ 
ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช 
๒๕๑๕ 
(๑๑) ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๒๕๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน 
พุทธศักรำช ๒๕๑๕ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๕ มี.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๒๖ มี.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๘ พฤ. ๒ 
เม.ย. ๕๘ 
-  ค. ๑๙/๒๕๕๘ พฤ. ๒ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ เม.ย. ๕๘ 

๗๑ ๓๖/๕๗ 
๙ ธ.ค. ๕๗ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตเิหรยีญพิทักษ์ 
เสรีชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
*ครม. ขอเสนอรา่ง พ.ร.บ. ท่ีได้
ปรับปรุงถ้อยค าในบันทึกหลักการ
และเหตุผล และร่างมาตรา ๓  
ของร่าง พ.ร.บ. ต่อสภานติิบัญญัติ
แห่งชาตเิพื่อพิจารณาแทนรา่งฉบบัเดิม  
แก้ไขจาก “หรือปฏิบตัิหน้าที่อ่ืน ๆ 
อันเป็นการสนับสนุนการรักษาความ
มั่นคงของประเทศ” เป็น “หรือ 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติเหรียญ
พิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒ ดังต่อไปนี ้
(๑) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในกำรพระรำชทำน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน เพื่อให้ครอบคลุม
มำกขึ้นแก่ผู้ที่ทำงรำชกำรมคี ำสั่งให้ปฏิบัติ
หน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรป้องกันประเทศหรือ
กำรปฏิบัตหิน้ำท่ีอื่นอันเกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมมั่นคงของประเทศ  
(เพิ่มมำตรำ ๓ วรรคสอง) 
(๒) แกไ้ขบทบญัญัตเิกี่ยวกบักำรพระรำชทำน
เครื่องหมำยของเหรียญพิทักษ์เสรชีน 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ ๑๑ ธ.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ธ.ค. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำไปวันที่ ๘ ม.ค. ๕๘) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘  
ม.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ม.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 

- ก.กำรทหำร / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙) 
 

- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๔๗ ก  
วันท่ี ๒ มิ.ย. ๕๘ 
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๙๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการ
รักษาความมั่นคงของประเทศ”  
 
“พระรำชบัญญัติเหรียญพิทกัษ์ 
เสรีชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๔ วรรคสอง) 
(๓) แก้ไขหลักเกณฑ์ในกำรพระรำชทำน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน และกำรก ำหนด
เกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเหรยีญ  
กำรประดับ และกำรเรียกเหรียญคืน 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๕) 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๖ ก.พ. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑)
ออกไปอีก ๓๐ วัน รับวันท่ี ๒๙ ม.ค. ๕๘ 
-  ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๘ มี.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๒) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน รับวันท่ี ๑๙ ก.พ. ๕๘ บันทึก
เสนอประธำน ๒๐ ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๑๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๕ ก.พ. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ  
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๗ เม.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘ (ส่งใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจพิจำรณำร่ำงฯ พิจำรณำวันท่ี ๑๗ มี.ค. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 
วันท่ี ๑๘ มี.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๘ พฤ. ๒ 
เม.ย. ๕๘ 
-  ค. ๑๙/๒๕๕๘ พฤ. ๒ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร  
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๙๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ เม.ย. ๕๘ 
-  ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และให้กระทรวงกลำโหม
รับข้อสังเกตดังกล่ำวไปพิจำรณำกอ่นแจ้งผลกำร
ด ำเนินกำรให้ ครม. ทรำบต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ  
ที่กระทรวงกลำโหมเสนอ  
-  ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๗๒ ๒๙/๕๗ 
๒๑ ต.ค. ๕๗ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกันสังคม 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติประกันสังคม  
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ เกี่ยวกับบทนิยำมค ำว่ำ “ลูกจ้ำง” 
“ทุพพลภำพ” “ว่ำงงำน”และ “ภัยพิบัติ” 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำซึ่งผู้แทนฝ่ำย
นำยจ้ำงและผู้แทนฝ่ำยผู้ประกันตน  
กำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำร
ประกันสังคม คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำมของกรรมกำรประกันสังคม  
ที่ปรึกษำ และกรรมกำรกำรแพทย ์และ
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรแพทย์ 
กำรค ำนวณค่ำจ้ำงรำยวันในกำรจำ่ยเงิน
ทดแทนกำรขำดรำยได้ ยกเลิกกำรตัดสิทธิ
ผู้ประกันตนซึ่งไมม่ีสิทธิได้รบัประโยชน์
ทดแทนในกรณีจงใจหรือยินยอมให้ผู้อื่น
กระท ำให้ตนประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๒ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๐/๒๕๕๗ ศ. ๓๑ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๘ คน
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๔๕ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๘ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๔๕ วัน วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รบั ๒๔ ต.ค. ๕๗)  
 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๕๓ ก  
วันท่ี ๒๒ มิ.ย. ๕๘ 
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๙๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ทุพพลภำพ หรือถึงแก่ควำมตำย เพิ่ม
บทบัญญัตเิกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตรำให้
รัฐบำลออกเงินสมทบส ำหรับผูป้ระกันตน
ตำมมำตรำ ๔๐ และเพิ่มบทบัญญตัิให้
ลดหย่อนกำรออกเงินสมทบในกรณีเกิดภัย
พิบัติอย่ำงร้ำยแรงทีส่่งผลกระทบต่อ
สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ รวมทั้งก ำหนด 
โทษทำงอำญำในกรณีนำยจ้ำงไมย่ืน่แบบ
รำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบ 

-  ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุม 
มีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนดวันท่ี ๑๓ ม.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒) (รับ ๒๒ ธ.ค. ๕๗)  
-  ค. ๒/๒๕๕๘ ศ. ๙ ม.ค. ๕๘ ทีป่ระชุมมมีติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๒ ก.พ. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๓) (รับ ๓ ก.พ. ๕๘)  
-  ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๓) โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ มี.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบยีบวำระ วันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๘  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๘ พฤ. ๕ 
มี.ค. ๕๘ 
-  ค. ๑๔/๒๕๕๘ พฤ. ๕ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๒ ม.ีค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘ โดยให้ ก.แรงงำน 
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๙๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

และ ก.สำธำรณสุข รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๘ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต ตำมที่กระทรวงแรงงำน
เสนอ  
-  ค. ๓/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ ม.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 

๗๓ ๑๓(ญ)/๕๘ 
๑๐ มี.ค. ๕๘ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรจ ำนองเรือ
และบุรมิสิทธิทำงทะเล (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรจ ำนองเรือ 
และบุรมิสิทธิทำงทะเล (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ก ำหนดใหเ้จ้ำของเรือสำมำรถน ำเรือที่อยู่
ระหว่ำงกำรต่อสรำ้งมำท ำสญัญำและจด
ทะเบียนจ ำนองเพื่อเป็นหลักประกนัช ำระ
หนี้แก่ผู้ให้สินเชื่อได ้

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ มี.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ 
มี.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ มี.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓๑ มี.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 
วันที่ ๑ เม.ย. ๕๘ 
-  ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๗ พ.ค. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖๐ ก  
วันท่ี ๙ ก.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๙๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๙ เม.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน
เพื่อพิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๒๙ เม.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๔/๒๕๕๘ พฤ. ๗  
พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๔/๒๕๕๘ พฤ. ๗ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๖ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้
กระทรวงคมนำคมรับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำสมควร
จะด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตได้หรอืไม่ และให้ สลค. 
น ำเหตผุลของร่ำง พ.ร.บ. แกไ้ขเปน็เหตุผลของ ร่ำง 
พ.ร.บ. ในกำรประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓ พ.ย. ๕๘ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ ที่ ก. คมนำคม เสนอ  
-  ค. ๗๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๙๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๗๔ ๑๓/๕๘ 
๑๐ มี.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิุณสมบตัิ
มำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและ
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติคณุสมบัติ
มำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและ
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ (ฉบับท่ี ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติคณุสมบัติ
มำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำน
รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยแก้ไขเพิ่มเติม
ลักษณะต้องห้ำมของผู้บริหำรและพนักงำน
รัฐวิสำหกิจ กรณตี้องโทษจ ำคุกตำมค ำ
พิพำกษำ และแก้ไขเพิ่มเติมใหร้ัฐมนตร ี
ว่ำกำรกระทรวงกำรคลังเป็นผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ มี.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ 
มี.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ มี.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๐ เม.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน
เพื่อพิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๑๐ เม.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๘ ศ. ๑  
พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๓/๒๕๕๘ ศ. ๑ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ พ.ค. ๕๘ 
 
 
 
 

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖๐ ก  
วันท่ี ๙ ก.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๙๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๗๕ ๓๓(ญ)/๕๗ 
๑๘ พ.ย. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรยำง 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรยำง 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
 

ครม. โดยที่ยำงพำรำและผลติผลจำกยำงพำรำ 
มีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
ดังนั้นเพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนบัสนุน
เกษตรกรชำวสวนยำงและผู้ประกอบ
กิจกำรยำง จึงจ ำเป็นต้องมีกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรยำงแห่งประเทศไทยเพื่อให้มี
องค์กรกลำงรับผดิชอบดูแลกำรบริหำร
จัดกำรเกีย่วกับยำงพำรำของประเทศท้ัง
ระบบอย่ำงครบวงจร มีเอกภำพและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงอิสระคล่องตัว  
และใช้ยำงพำรำและผลิตผลจำกยำงพำรำ
ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๙ พ.ย. ๕๗  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ 
พ.ย. ๕๗ (ครม. ขอเลื่อน) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ 
ธ.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ ธ.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๙ ม.ค. ๕๘ 
-  ค. ๓๓/๒๕๕๗ ศ. ๑๙ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมต ิ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๘ ก.พ. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒) (รับ ๑๙ ม.ค. ๕๘) 
-  ค. ๖/๒๕๕๘ พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมต ิ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๐ มี.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๖๐ วัน (ค. ๓) (รับ ๑๓ ก.พ. ๕๘) 
บันทึกเสนอประธำน ๑๖ ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๖๐ วัน 

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖๓ ก  
วันท่ี ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๐๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(ค. ๓) โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๙ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๘ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๔ 
พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๔ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับข้อสังเกตดังกล่ำวไปพิจำรณำกอ่นแจ้งผลกำร
ด ำเนินกำรให้ ครม. ทรำบต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ  
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
-  ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๐๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๗๖ ๙/๕๘ 
๑๙ ก.พ. ๕๘ 

 (ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรชุมนุม
สำธำรณะ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรชุมนุม
สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรชุมนุมสำธำรณะ
เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้สิทธิชุมนุม
สำธำรณะให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ
กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทำงกำรเมืองที่ประเทศไทยเป็น
ภำคี โดยก ำหนดหลักท่ัวไปและสถำนท่ี 
ในกำรชุมนุมสำธำรณะ กำรแจ้งกำรชุมนุม 
หน้ำท่ีของผู้จัดกำรชุมนมุและผู้ชุมนุม  
ทั้งนี้เพื่อให้กำรชุมนุมสำธำรณะเปน็ไปด้วย
ควำมสงบเรียบร้อยไม่กระทบกระเทือนต่อ
ควำมมั่นคงของชำติ ควำมปลอดภยั
สำธำรณะ ควำมสงบเรียบร้อยหรอื
ศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนำมัยของ
ประชำชน หรือควำมสะดวกของ
ประชำชนท่ีจะใช้ที่สำธำรณะและไม่
กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ของผู้อื่น 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ 
พ. ๒๕ ก.พ. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๓/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ ก.พ. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๒ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๒ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ มี.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๙ มี.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ 
-  ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๖ เม.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๓ เม.ย. ๕๘ อยูร่ะหว่ำงบันทึกเสนอ
ประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๘ ศ. ๑  
พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๓/๒๕๕๘ ศ. ๑ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 

- ก.กิจกำรวุฒิสภำ /กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๙ – ๔๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖๓ ก  
วันท่ี ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
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ล าดับ
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ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ 

๗๗ ๗/๕๘ 
๑๐ ก.พ. ๕๘ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติ
เกี่ยวกับค้ ำประกันและจ ำนอง) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
(ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘”  

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดให้ผู้ค้ ำประกันที่เป็นนิติบุคคล
สำมำรถผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่ำงลกูหนี้
ร่วมหรือในฐำนะเป็นลูกหนี้ร่วม และไมม่ี
สิทธิตำมที่บัญญัตไิว้ในมำตรำ ๖๘๘ 
มำตรำ ๖๘๙ และมำตรำ ๖๙๐ 
(๒) ก ำหนดให้ข้อตกลงที่แตกต่ำงจำกที่
บัญญัตไิว้เกีย่วกับสิทธิ หน้ำที่ของเจ้ำหนี้
และผู้ค้ ำประกันตำมมำตรำ ๖๘๖ เป็นโมฆะ 
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ค้ ำประกันไดร้ับ
ประโยชน์จำกกำรที่เจ้ำหนี้กระท ำกำรใด ๆ 
อันมีผลเป็นกำรลดจ ำนวนหนี้ให้แก่ลูกนี้ 
และมีกำรช ำระหนี้ตำมที่ได้ลดแล้วภำยใน
ก ำหนดเวลำช ำระหนี้ตำมข้อตกลงลดหนี้นั้น 
(๔) ก ำหนดให้ผู้ค้ ำประกันที่เป็นสถำบัน
กำรเงินหรือค้ ำประกันเพื่อสินจ้ำงเป็นปกติ
ธุระ สำมำรถท ำข้อตกลงไว้ล่วงหน้ำยินยอม
ให้มีกำรผ่อนเวลำได ้
(๕) ก ำหนดให้ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรนิติ
บุคคลซึ่งเป็นผู้จ ำนองทรัพย์สินของตนเพื่อ
ประกันหนี้ของนิติบุคคลนั้น สำมำรถ 
ผูกพันตนอย่ำงผู้ค้ ำประกันโดยท ำเป็น
สัญญำค้ ำประกันต่ำงหำกได ้

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ ก.พ. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๕๘ 
พฤ. ๑๒ ก.พ. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ก.พ. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๑) (รับ ๓ มี.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๕ มี.ค. ๕๘ 
-  ค. ๑๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๑๑ มี.ค. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ  
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๑๒ เม.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑ เม.ย. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 
วันท่ี ๑ เม.ย. ๕๘ 
 

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖๓ ก  
วันท่ี ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
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ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๒ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๘ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๔ 
พ.ค. ๕๘ 

-  ค. ๒๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๔ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๘ 

๗๘ ๑๔/๕๘ 
๑๗ มี.ค. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตมิหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยั 
เกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วย
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตรเ์พื่อให้
สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับกำรส่งเสริม
ให้มหำวิทยำลยัของรัฐพัฒนำไปสูก่ำรเป็น
มหำวิทยำลยัของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำร
แต่อยู่ในก ำกับของรัฐเพื่อให้กำรบริหำร
จัดกำรเป็นอสิระและมีควำมคล่องตัว
สำมำรถจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ
ได้อย่ำงมีคณุภำพและประสิทธิภำพมำก
ยิ่งข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นอสิระและ
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

-  บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๘ มี.ค. ๕๘ 

-  บรรจุเข้ำระเบยีบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ 
มี.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๕/๒๕๕๘ ศ. ๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖๖ ก  
วันท่ี ๑๗ ก.ค. ๕๘ 

80 ม.เกษตรศาสตร .์pdf

 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๐๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วนัท่ี ๑๘ พ.ค. ๕๘ 

๗๙ ๑๖/๕๘ 
๑๗ มี.ค. ๕๘ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตมิหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยั 
ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วย
มหำวิทยำลยัขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภำพเศรษฐกิจและสังคมทีไ่ด้
เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับกำรสง่เสริมให้
มหำวิทยำลยัของรัฐพัฒนำไปสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลยัของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำร
แต่อยู่ในก ำกับของรัฐเพื่อให้กำรบริหำร
จัดกำรเป็นอสิระและมีควำมคล่องตัว
สำมำรถจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ
ได้อย่ำงมีคณุภำพและประสิทธิภำพมำก
ยิ่งข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นอสิระและ
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๘ มี.ค. ๕๘ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ 
มี.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๕/๒๕๕๘ ศ. ๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๘ 

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓) 

 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖๖ ก  
วันท่ี ๑๗ ก.ค. ๕๘ 

81 ม.ขอนแกน่.pdf

 
 

๘๐ ๑๕/๕๘ 
๑๗ มี.ค. ๕๘ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตมิหำวิทยำลัย 
ธรรมศำสตร์ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยั 
ธรรมศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยมหำวิทยำลัย 
ธรรมศำสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพ
เศรษฐกิจและสังคมที่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไป
ประกอบกับกำรส่งเสริมให้มหำวิทยำลัย
ของรัฐพัฒนำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรแต่อยูใ่นก ำกับ
ของรัฐเพือ่ให้กำรบริหำรจัดกำรเปน็อิสระ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๘ มี.ค. ๕๘ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ 
มี.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 

 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖๖ ก  
วันท่ี ๑๗ ก.ค. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๐๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

และมีควำมคล่องตัวสำมำรถจัดกำรศึกษำ
ในระดับอุดมศึกษำได้อย่ำงมีคณุภำพและ 
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึนโดยค ำนึงถึงควำม
เป็นอิสระและควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำร 

 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระวันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๔/๒๕๕๘ พฤ. ๗  
พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๕/๒๕๕๘ ศ. ๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๘ 

82 ม.ธรรมศาสตร .์pdf

 
 

๘๑ ๑๗(ญ)/๕๘ 
๑๗ มี.ค. ๕๘ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตมิหำวิทยำลัย
สวนดุสติ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยั 
สวนดุสติ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยมหำวิทยำลยัสวนดุสติ
เพื่อขยำยขอบเขตกำรให้กำรศึกษำ 
ของมหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนดุสติซึ่งจัดตั้ง
โดยพระรำชบัญญัตมิหำวิทยำลยัรำชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหส้ำมำรถด ำเนินกำรได้
กว้ำงขวำงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้มีกฎหมำยที่
ปรับปรุงกำรศึกษำใหส้อดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม
ประกอบกับแนวนโยบำยของรัฐบำลได้
ส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยของรัฐพัฒนำไปสู่
กำรเป็นมหำวิทยำลัยของรัฐทีไ่ม่เป็นส่วน

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๘ มี.ค. ๕๘ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ 
มี.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๘ 

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖๖ ก  
วันท่ี ๑๗ ก.ค. ๕๘ 

83 ม.สวนดสุติ.pdf

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๐๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

รำชกำรแต่อยู่ในก ำกับของรัฐเพื่อ 
ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรที่คล่องตัว
และมีอัตลักษณ ์

-  ค. ๒๕/๒๕๕๘ ศ. ๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘ 

-  ครม. มีมตเิมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และให้ ก.ศึกษำธิกำร  
รับไปพิจำรณำวำ่สมควรจะด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต
ได้หรือไม่ แล้วแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ สลค. ทรำบ
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ ครม. ตอ่ไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบผล 
กำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. ตำมที่ 
ก.ศึกษำธิกำร เสนอแล้ว 
-  ค. ๗๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมรับทรำบผลกำร
ด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

๘๒ ๓๔(ญ)/๕๗ 
๒๕ พ.ย. ๕๗ 
(ผบ.วิบูลย์) 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตภิำษีกำรรับมรดก 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติภำษีกำรรับมรดก 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. โดยที่กำรถ่ำยโอนทรัพยส์ินโดยทำงมรดก
ในปัจจุบันไดร้ับยกเว้นไม่ต้องเสียภำษี  
ไม่ว่ำทรัพย์สินจะมีจ ำนวนมำกน้อยเพียงใด 
ก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในสังคม 
สมควรที่จะจัดเก็บภำษีตำมสมควรจำก
กำรรับมรดกท่ีมมีูลค่ำจ ำนวนมำกเพื่อ
น ำไปพัฒนำประเทศและยกระดับกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชนท่ียำกไร้ให้ดีขึ้น 
ทั้งนี้ โดยมิให้กระทบถึงผู้ทีไ่ดร้ับมรดก
พอสมควรแก่กำรด ำรงชีพ จึงจ ำเป็นต้องมี
กฎหมำยภำษีกำรรับมรดกเพื่อก ำหนด

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๖ พ.ย. ๕๗  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ 
ธ.ค. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำ ไป พฤ. ๑๘ ธ.ค. ๕๗) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ธ.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ธ.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๙๐ วัน 

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๗๒ ก  
วันท่ี ๕ ส.ค. ๕๘ 

84 ภาษีการรบัมรดก.pdf

 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๐๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสียภำษีกำรรับ
มรดก โดยให้มผีลใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนด 
๙๐ วันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำและไม่ใช้บังคับแก่มรดกที่เจ้ำ
มรดกได้ตำยก่อนวันท่ีร่ำงพระรำชบัญญัติ 
นี้ใช้บังคับ และมรดกท่ีคูส่มรสของเจ้ำ
มรดกได้รบัจำกเจ้ำมรดก 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๙๐ วัน วันท่ี ๑๗ มี.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัมีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึกเสนอ ปธ. ๓ มี.ค. ๕๘ 
-  ค. ๑๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๑๑ มี.ค. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ
ออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๑๖ เม.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓๑ มี.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 
วันท่ี ๑ เม.ย. ๕๘ 
-  ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๖ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ .. พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพ่ือ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ 
พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๙/๒๕๕๘ ศ. ๒๒ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๐๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๘๓ ๓๕(ญ)/๕๗ 
๒๕ พ.ย. ๕๗ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี ๔๐)  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. โดยที่ได้มีกำรร่ำงกฎหมำยเพื่อจดัเก็บภำษี
กำรรับมรดก จึงต้องแก้ไขเพิม่เตมิ
ประมวลรัษฎำกรในเรื่องกำรจัดเกบ็ภำษี
เงินได้บุคคลธรรมดำส ำหรับเงินไดท้ี่ได้รับ
จำกกำรอุปกำระโดยหน้ำที่ธรรมจรรยำ 
หรือจำกกำรใหโ้ดยเสน่หำเนื่องในพิธีหรือ
ตำมโอกำสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และปรับปรุงกำรจดัเก็บภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำส ำหรับเงินได้ที่ได้จำกกำรโอน
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองใน
อสังหำริมทรัพย์โดยไมม่ีค่ำตอบแทนซึ่งไม่
รวมถึงบุตรบญุธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรจัดเก็บภำษีกำรรับมรดก 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๖ พ.ย. ๕๗  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ 
ธ.ค. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำ ไป พฤ. ๑๘ ธ.ค. ๕๗) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ 
ธ.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ธ.ค. ๕๗ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตภิำษีกำรรับมรดก  
 พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๙๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
ภำษีกำรรับมรดก พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒ 
ครบก ำหนด ๙๐ วัน วันท่ี ๑๗ มี.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัมีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึกเสนอ ปธ. ๓ มี.ค. ๕๘ 
-  ค. ๑๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๑๑ มี.ค. ๕๘  
ทีป่ระชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ
ออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๑๖ เม.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓๑ มี.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 
วันท่ี ๑ เม.ย. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑  
เปน็ฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๗๒ ก  
วันท่ี ๕ ส.ค. ๕๘ 

85 ป.รษัฎากร (ฉ. ๔๐) 
มรดก.pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๐๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๖ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี .. พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพ่ือ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ 
พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๙/๒๕๕๘ ศ. ๒๒ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘ 

๘๔ ๑๑/๕๘ 
๓ มี.ค. ๕๘ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลีย้ง
ชีพ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ให้นำยจ้ำงไมต่้องจ่ำยเงินสมทบเข้ำ
กองทุนในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำเงินสะสมของ
ลูกจ้ำง มำตรำ ๑๐ วรรคหนึ่ง 
(๒) ให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจออกประกำศให้
ลกูจ้ำงหรือนำยจ้ำงหยุดหรือเลื่อนกำรส่ง
เงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ำกองทนุเป็น
กำรชั่วครำว มำตรำ ๑๐/๑ 
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวธิีกำรน ำ
เงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุน มำตรำ ๑๖ 
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีกำรบันทึกรำยได้ของ
กองทุน มำตรำ ๑๗ (๑) วรรคสอง 
(๕) ให้ลูกจ้ำงท่ีสิ้นสมำชิกภำพเพรำะออก

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓ มี.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ 
พ. ๑๑ มี.ค. ๕๘ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ มี.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓ เม.ย. ๕๘) 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๗๔ ก  
วันท่ี ๑๑ ส.ค. ๕๘ 

86 กองทนุส ารองเลีย้ง
ชพี (ฉ. ๔).pdf  

  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๑๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

จำกงำนเมื่อมีอำยไุม่ต่ ำกว่ำห้ำสิบปี
บริบูรณ์สำมำรถขอรับเงินเป็นงวดได้ 
มำตรำ ๒๓/๒ 
(๖) ให้ลูกจ้ำงท่ีสิ้นสมำชิกภำพสำมำรถ
โอนเงินจำกกองทุนไปยังกองทุนรวมหรือ
กองทุนอื่นได้ มำตรำ ๒๓/๔ 
(๗) แก้ไขเพิ่มเติมกำรจ่ำยเงินกองทุนให้
ลูกจ้ำงและก ำหนดโทษผู้จัดกำรกองทุน
ตำมมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง และมำตรำ 
๓๕ ใหส้อดคล้องกับกำรเพิ่มมำตรำ ๒๓/๔ 
 

-  ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๗ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๘ เม.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน
เพือ่พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๒๘ เม.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๔ 
พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๔ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๙ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และให้กระทรวง 
กำรคลัง กระทรวงแรงงำน และกระทรวงพำณิชย ์
รับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมญั ไปพิจำรณำ 
โดยให้กระทรวงกำรคลังเป็นหน่วยงำนกลำงในกำร
รวบรวมและแจ้งผลภำยใน ๓๐ วัน 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๖ ม.ค. ๕๙ รับทรำบผล 
กำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. ตำมที่ 
ก.กำรคลังเสนอแล้ว  
-  ค. ๑๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๖ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๑๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๘๕ ๒๒/๕๘ 
๒๘ เม.ย. ๕๘ 

(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตลิ้มละลำย  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัตลิ้มละลำย  
(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตลิ้มละลำย 
พุทธศักรำช ๒๔๘๓ โดยก ำหนด
รำยละเอียดของค ำขอประนอมหนี้ก่อน
ล้มละลำย และอ ำนำจของเจ้ำพนกังำน
พิทักษ์ทรัพย์ ก ำหนดให้เจ้ำหนี้ที่ไม่ได้ยื่น
ค ำขอรับช ำระหนีภ้ำยในก ำหนดเวลำสอง
เดือนนับแต่วันโฆษณำค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขำดสำมำรถยื่นค ำขอรับช ำระหนี้ได ้
ในกรณีที่มีเหตุสดุวิสัย แก้ไขเพิ่มเติมล ำดับ
กำรให้ช ำระค่ำใช้จ่ำยและหนีส้ินจำกกำร
แบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้ำหนี้ รวมทั้งปรับปรุง
บทก ำหนดโทษปรับให้เหมำะสมกบัสภำพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๙ เม.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๘  
ศ. ๑ พ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๓/๒๕๕๘ ศ. ๑ พ.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๒ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ 
พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓ มิ.ย. ๕๘ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ โดยให้ ก.ยุติธรรม 
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำก่อนน ำเสนอ ครม.  
ภำยใน ๓๐ วัน 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๐ ก  
วันท่ี ๒๖ ส.ค. ๕๘ 
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๑๑๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ครม. มีมตริับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั ที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๕๘  
-  ค. ๔๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๓ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๘๖ ๑๐/๕๘ 
๒๕ ก.พ. ๕๘ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตเิชื้อโรคและพษิ
จำกสัตว์ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจำก
สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยเช้ือโรคและพิษ
จำกสัตว์ (ยกเลิกพระรำชบัญญัติเช้ือโรค
และพิษจำกสตัว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และ
พระรำชบัญญัตเิชื้อโรคและพิษจำกสัตว์ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔) โดยเพิ่มเติม
บทบัญญัตเิกี่ยวกับคณะกรรมกำรเชื้อโรค
และพิษจำกสตัว์และก ำหนดใหร้ัฐมนตร ี
ว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดยค ำแนะน ำ
ของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจประกำศ
ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
เพื่อคุ้มครองควำมปลอดภยัและปอ้งกัน
อันตรำยต่อสำธำรณชนท่ีเกิดจำกเช้ือโรค
และพิษจำกสตัว์ และปรับปรุงกำรควบคุม
เชื้อโรคและพิษจำกสตัว์ให้มีประสทิธิภำพ 
เพิ่มเตมิบทบัญญตัิเกี่ยวกับควำมรบัผิด 
ทำงแพ่ง และแก้ไขเพิ่มเติมบทก ำหนดโทษ
และอัตรำค่ำธรรมเนยีมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๕ ก.พ. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๘ พฤ. ๕ 
มี.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๔/๒๕๕๘ พฤ. ๕ มี.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๙ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๙ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๓ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓๑ มี.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 
วันท่ี ๑ เม.ย. ๕๘ 
-  ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒ มิ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๒ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๐ ก  
วันท่ี ๒๖ ส.ค. ๕๘ 
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๑๑๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ 
พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๙/๒๕๕๘ ศ. ๒๒ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ 
เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘ โดยให้ ก.สำธำรณสขุ รับขอ้สังเกต
ไปพิจำรณำก่อนน ำเสนอ ครม. ภำยใน ๓๐ วัน 
-  ครม. มีมตริับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั ที่กระทรวง
สำธำรณสุขเสนอ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘  
-  ค. ๔๖/๒๕๕๘ พฤ. ๖ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๘๗ ๑๕(ญ)/๕๘ 
๑๗ มี.ค. ๕๘ 
(ผบ.วิบูลย์) 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิลังสินค้ำ ไซโล 
และห้องเย็น พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติคลังสินค้ำ ไซโล 
และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยคลังสินค้ำ ไซโล และ
ห้องเย็นเพื่อก ำหนดมำตรกำรในกำรก ำกับ
ดูแลกำรจัดตั้งกำรประกอบธุรกิจ และ
วิธีกำรด ำเนินกิจกำรคลังสินค้ำ กิจกำร
ไซโล และกิจกำรห้องเย็นเพื่อให้มี
หลักประกันและสรำ้งควำมเชื่อมั่นต่อ
ประชำชนรวมทั้งให้กำรจดัเก็บสินค้ำ
เป็นไปอย่ำงมรีะบบ มีประสิทธิภำพและ
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๘ มี.ค. ๕๘ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ 
มี.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๒ ก  
วันท่ี ๒๗ ส.ค. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๑๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

 วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๘ 
-  ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๔ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระวันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๘ 
พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้
กระทรวงพำณิชยร์ับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำสมควร
จะด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตได้หรอืไม่  
-  ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๘ รับทรำบ 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ ที่กระทรวงพำณิชย์เสนอ 
-  ค. ๕๔/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

89 คลงัสนิคา้.pdf

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๑๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๘๘ ๒๓/๕๘ 
๒๘ เม.ย. ๕๘ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตมิำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
โดยเพิ่มบทนิยำมค ำว่ำ “เลขำธิกำร” 
แก้ไขอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
มำตรฐำนผลติภณัฑ์อุตสำหกรรม อ ำนำจ
ในกำรประกำศก ำหนด แก้ไข และยกเลิก
มำตรฐำน แก้ไขอ ำนำจหน้ำท่ีในกำร
พิจำรณำอนุญำตและกำรสั่งเพิกถอนกำร
อนุญำต แก้ไขบทบัญญัติว่ำด้วยกำร
อุทธรณ์ค ำสั่งไม่อนุญำต และค ำสัง่พักใช้
และเพิกถอนใบอนุญำตและกำรอนุญำต 
แก้ไขบทบัญญตัิเกี่ยวกับควำมรับผิดของ
ผู้แทนนิติบุคคล รวมทั้งก ำหนดใหร้ัฐมนตรี
มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้น
ค่ำธรรมเนียม  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๙ เม.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๔/๒๕๕๘ พฤ. ๗ 
พ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๔/๒๕๕๘ พ.ฤ. ๗ พ.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๓ มิ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระวันท่ี ๓ มิ.ย. ๕๘  
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๔ มิ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๓๒/๒๕๕๘ พฤ. ๔ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบให้กระทรวง
สำธำรณสุขรับข้อสังเกตไปพิจำรณำก่อน และแจ้ง
ผลกำรด ำเนินกำรเสนอ ครม. ทรำบ ภำยใน ๓๐ วัน 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๒ ก  
วันท่ี ๒๗ ส.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๑๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๐ ต.ค. ๕๘ รับทรำบ 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.  
ที่ ก. อุตสำหกรรมเสนอแล้ว  
-  ค. ๗๑/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๘๙ ๒๐(ญ)/๕๘ 
๓๑ มี.ค. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิดทะเบียน
เครื่องจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติจดทะเบียน
เครื่องจักร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดทะเบียน
เครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดให้เอกชนเป็นผูต้รวจสอบ
เครื่องจักรที่จะจดทะเบยีนกรรมสทิธ์ิแทน
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไดโ้ดยมีมำตรกำร
ควบคุม เพ่ือให้กำรตรวจสอบมีมำตรฐำน 
(๒) ยกเลิกกำรแจ้งย้ำยเครื่องจักรภำยใน
บริเวณสถำนที่ประกอบกิจกำรอตุสำหกรรม 
(๓) ให้อ ำนำจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมได ้
(๔) ปรับปรุงบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนยีม 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓๑ มี.ค. ๕๘ 

-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๘ 
พฤ. ๒ เม.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๙/๒๕๕๘ พฤ. ๒ เม.ย. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๘ เม.ย. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 
วันที่ ๘ เม.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพเิศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘ 

-  ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ  
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๓๑ พ.ค. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๒ ก  
วันท่ี ๒๗ ส.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๑๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระวันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๑/๒๕๕๘  
ศ. ๒๙ พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๓๑/๒๕๕๘ ศ. ๒๙ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๘ 

-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้
กระทรวงอุตสำหกรรมรับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำ
สมควรจะด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตได้หรือไม่  
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑ มี.ค. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ 
ที่ ก.อุตสำหกรรม เสนอแล้ว 
-  ค. ๒๓/๒๕๕๙ ศ. ๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๙๐ ๘/๕๘ 
๑๙ ก.พ. ๕๘ 

 (พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิวบคุมอำคำร 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติควบคมุอำคำร 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้  
(๑) ก ำหนดให้เรื่องที่เป็นรำยละเอยีด
ทำงด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับกำรก่อสรำ้ง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร 
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรโีดยค ำแนะน ำของ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ 
พ. ๒๕ ก.พ. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๓/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ ก.พ. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๒ ก  
วันท่ี ๒๗ ส.ค. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๑๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

คณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศ
ก ำหนดได้ (เพิ่มมำตรำ ๘ วรรคสอง) 
(๒) ก ำหนดให้เจ้ำของอำคำร ผู้ครอบครอง 
อำคำร หรือผูด้ ำเนินกำร ส ำหรับอำคำร
บำงชนิดหรือประเภท ต้องจัดให้มกีำร
ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อ
ชีวิต ร่ำงกำย และทรัพยส์ินของ
บุคคลภำยนอก และเพิ่มบทก ำหนดโทษ
ส ำหรับควำมผดิดังกลำ่ว (เพิ่มมำตรำ ๓๒ 
ตรี และแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๖๕ ทวิ) 
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนกำรเกี่ยวกับ
กำรแจ้งก่อสร้ำง ดดัแปลง หรือรื้อถอน
อำคำรโดยไม่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตจำก
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ 
๓๙ ทวิ และมำตรำ ๓๙ ตรี)  
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทก ำหนดโทษในกรณี
ไม่ปฏิบตัิตำมบทบัญญตัิเกี่ยวกับกำรแจ้ง  
ก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอำคำร 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๖๖) 

 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓       
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๗ มี.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๘ มี.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ 
-  ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๖ เม.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓ เม.ย. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๘ เม.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๒๑/๒๕๕๘ เป็นพเิศษ พฤ. ๒๓ เม.ย. ๕๘ 
-  ค. ๒๑/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๒๓ เม.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ
ออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๒๖ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๖ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน 
เพื่อพิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๒๗ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๘ 
มิ.ย. ๕๘ 
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๑๑๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๓๗/๒๕๕๘ ศ. ๑๙ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๔ ม.ิย. ๕๘ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘ โดยให้ ก.มหำดไทย 
ก.กำรพัฒนำสังคมฯ และ ก.ทรัพยำกรธรรมชำติฯ 
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ โดยให้ ก.มหำดไทย 
เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรรวบรวมน ำเสนอ ครม. 
ทรำบต่อไป ภำยใน ๓๐ วัน 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๒ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ที่ ก.มหำดไทย เสนอแล้ว 
-  ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ ม.ิย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 

๙๑ ๑๗/๕๘ 
๓๑ มี.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิ้องกัน 
และปรำบปรำมกำรสนับสนุน 
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรสนับสนุน 
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรร้ำย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำร
ประกำศรำยชื่อบุคคลที่ถูกก ำหนดตำมมติ
ของหรือประกำศภำยใต้คณะมนตรีควำม
มั่นคงแห่งสหประชำชำต ิ
(๒) ยกเลิกกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำร
พิจำรณำพฤติกำรณ์ของบุคคลที่เกีย่วข้อง

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓๑ มี.ค. ๕๘ 

-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๘ 
พฤ. ๒ เม.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๖ ก  
วันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๒๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

กับกำรก่อกำรร้ำย หรือสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวธิีกำร 
ในกำรประกำศและกำรแจ้งรำยชื่อบุคคล 
ที่ถูกก ำหนด 
(๔) ปรับปรุงบทก ำหนดโทษกรณบีุคคล 
ที่ถูกก ำหนดหรือบุคคลที่ครอบครอง
ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก ำหนดหรือกำร
ด ำเนินงำนของนิติบุคคล 
(๕) ก ำหนดให้ควำมผิดตำมมำตรำ ๑๔ 
มำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๑๖ วรรคสี่ ซึ่งนิติ
บุคคลเป็นผู้กระท ำควำมผิดเป็นควำมผิดที่
เปรียบเทยีบได ้
 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที ่๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑ มิ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ พ.ค. 
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๒ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ 

-  ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน 
เพื่อพิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๒ มิ.ย. ๕๘ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ 
มิ.ย. ๕๘ 

-  ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ ม.ิย. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ ม.ิย. ๕๘ 

 
 

๙๒ ๓/๕๘ 
๒๐ ม.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตเิครื่องส ำอำง 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องส ำอำง  
โดยยกเลิกพระรำชบัญญัตเิครื่องส ำอำง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อปรับปรุงระบบกำรก ำกับ
ควบคุมเครื่องส ำอำงให้เป็นระบบเดียวกัน
กับประเทศสมำชิกประชำคมอำเซยีน คือ 
ระบบกำรจดแจ้งรำยละเอียดเครื่องส ำอำง 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๑ ม.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ 
ม.ค. ๕๘ 
 
 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๖ ก  
วันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๒๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ก่อนกำรผลติหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง 
ปรับปรุงองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำท่ี
ของคณะกรรมกำรเครื่องส ำอำง ปรับปรุง
มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยของ
ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์เครื่องส ำอำง 
มำตรฐำนของสถำนท่ีผลติและภำชนะ
บรรจุ มำตรกำรควบคุมเครื่องส ำอำง 
ฉลำกและกำรโฆษณำ รวมทั้งปรับปรุง 
บทก ำหนดโทษและอัตรำคำ่ธรรมเนียม 

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ ม.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๑) (รับ ๑๒ มี.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ 
-  ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ ม.ีค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๘ เม.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๘ เม.ย. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๙ เม.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๒๑/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๒๓ เม.ย. ๕๘ 
-  ค. ๒๑/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๒๓ เม.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ
ออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๒๘ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๒๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบยีบวำระวนัที่ ๒๘ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๘ พฤ. ๔ 
มิ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๓๓/๒๕๕๘ ศ. ๕ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ ม.ิย. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบให้กระทรวง
สำธำรณสุขรับข้อสังเกตไปพิจำรณำก่อน และแจ้ง
ผลกำรด ำเนินกำรเสนอ ครม. ทรำบ ภำยใน ๓๐ วัน 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่กระทรวง
สำธำรณสุขเสนอ  
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. 

๙๓ ๑๔(ญ)/๕๘ 
๑๗ มี.ค. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตโิรคติดต่อ  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติโรคตดิต่อ  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ปรับปรุงพระรำชบัญญัติโรคตดิต่อ  
พ.ศ. ๒๕๒๓ ทีไ่ด้ใช้บังคับเป็นเวลำ 
นำนแล้ว ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบันซึ่งมีกำรกระจำยของโรคตดิ 
ต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบำด
ผิดปกติกว่ำท่ีเคยเป็นมำ ประกอบกับ
ประเทศไทยได้ให้กำรรับรองและ
ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎอนำมัย

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๘ มี.ค. ๕๘ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ 
มี.ค. ๕๘ 

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๘ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๖ ก  
วันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๒๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงต้อง
พัฒนำและปรับปรุงมำตรกำรทำง
กฎหมำยที่เกีย่วกับกำรเฝ้ำระวัง กำร
ป้องกันและกำรควบคมุโรคติดต่อให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 
 
 

 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๘ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๒ พ.ค. ๕๘)  
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๓ มิ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒ มิ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ 
มิ.ย. ๕๘ 

-  ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ ทีป่ระชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ  
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้ 
เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ ม.ิย. ๕๘ 
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๙๔ ๑๖(ญ)/๕๘ 
๑๗ มี.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตมิหำวิทยำลัย
กำฬสินธุ์ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยั
กำฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยมหำวิทยำลยักำฬสินธุ์
เพื่อรวมมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธุ์  
กับมหำวิทยำลยัรำชมงคลอีสำน วิทยำเขต
กำฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นสถำบันอดุมศกึษำ
ของรัฐที่จัดกำรศึกษำระดับปริญญำเป็น

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๘ มี.ค. ๕๘ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ 
มี.ค. ๕๘ 
 

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓) 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๒๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

นิติบุคคลด ำเนินกิจกำรได้โดยอิสระ 
สำมำรถพัฒนำระบบบริหำรและกำร
จัดกำรที่เป็นของตนเองมีควำมคลอ่งตัว  
มีเสรีภำพทำงวิชำกำรอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของสถำนศึกษำ 

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๑ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ 
มิ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ ม.ิย. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ ม.ิย. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๘ ก.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้
กระทรวงศึกษำธิกำรรับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำ
สมควรจะด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตได้หรือไม่  
-  ค. ๒๑/๒๕๕๙ พฤ. ๓๑ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. 
 

- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๖ ก  
วันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๒๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๙๕ ๓๐/๕๘ 
๒๓ มิ.ย. ๕๘ 
(เอกสิพงศ์) 
(กระทู้ถำม) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำร
รำชกำรศำลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
(องค์ประกอบคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรศำลยุติธรรม) 
 
“พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรศำลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๘ แห่ง
พระรำชบัญญัตริะเบยีบบริหำรรำชกำร
ศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เนื่องจำก
องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรศำลยุติธรรมตำม (๑) กรรมกำร
โดยต ำแหน่งยังไมม่ีควำมสอดคล้องกับ
หลักอำวุโส และองค์ประกอบตำม (๓) 
ข้ำรำชกำรศำลยุติธรรมซึ่งไดร้ับเลอืกเป็น
กรรมกำรยังไมม่ีควำมสอดคล้องกับกำรจัด
ประเภทต ำแหน่งและระดับต ำแหน่งของ
ข้ำรำชกำรศำลยุติธรรมในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๓ มิ.ย. ๕๘  
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ 
พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
 ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ พิจำรณำ 
 ในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ  
 และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
 ประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ ม.ิย. ๕๘ 

- พิจำรณำโดย กมธ.  
เต็มสภำ 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๖ ก  
วันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘ 
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๙๖ ๒๗(ญ)/๕๘ 
๑๐ มิ.ย. ๕๘ 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำลแขวง
และวิธีพิจำรณำควำมอำญำในศำล
แขวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติจดัตั้งศำลแขวงและ
วิธีพิจำรณำควำมอำญำในศำลแขวง 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดัตัง้ศำล
แขวงและวิธีพิจำรณำควำมอำญำในศำล
แขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อก ำหนดให้
พนักงำนอัยกำรผู้มตี ำแหน่งไมต่่ ำกว่ำ
อธิบดีอัยกำรหรืออธิบดีอยักำรภำคซึ่ง
อัยกำรสูงสดุมอบหมำยมีอ ำนำจอนุญำต
ให้ฟ้องคดีอำญำที่อยู่ในอ ำนำจศำลแขวง
ซึ่งไม่สำมำรถยื่นฟ้องต่อศำลได้ทันภำยใน
ระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด และให ้
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้อัยกำรสูงสดุ
ทรำบ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๙) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๐ มิ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๕/๒๕๕๘  
ศ. ๑๒ ม.ิย. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๓๕/๒๕๕๘ ศ. ๑๒ มิ.ย. ๕๘ 
 มอบหมำยให้ กมธ. กำรกฎหมำย  
 กระบวนกำรยตุิธรรมและกิจกำรต ำรวจ 
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  มอบหมำยให้ กมธ. กำรกฎหมำย กระบวนกำร
ยุติธรรมและกิจกำรต ำรวจ พิจำรณำในวำระที่ ๒ 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๘ 

- ก.ยุติธรรม / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๖ ก  
วันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๒๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันท่ี 
๑ ก.ค. ๕๘  
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๐/๒๕๕๘ 
พฤ. ๒ ก.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๗ ก.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
เมื่อวันท่ี ๒๑ ก.ค. ๕๘ และแจ้งข้อสังเกตดังกล่ำว 
ให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดทรำบต่อไปแล้ว 
-  ค. ๔๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๓ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร 

๙๗ ๒๘(ญ)/๕๘ 
๑๐ มิ.ย. ๕๘ 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตศิำลเยำวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติศำลเยำวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติศำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดเียำวชน
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดให้ประธำนศำลฎีกำ รฐัมนตร ี
ว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และอัยกำรสูงสดุ 
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ (แกไ้ขเพิ่มเตมิ
มำตรำ ๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง) 
(๒) ให้พนักงำนอัยกำรผู้มตี ำแหนง่ไม่ต่ ำ
กว่ำอธิบดีอัยกำรหรืออธิบดีอัยกำรภำคซึ่ง
อัยกำรสูงสดุมอบหมำย มีอ ำนำจอนุญำต
ให้ฟ้องคดีอำญำที่เด็กหรือเยำวชนเป็น

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๐ มิ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๕/๒๕๕๘  
ศ. ๑๒ ม.ิย. ๕๘ 
วาระที ่๑   
 รับหลักกำร ค. ๓๕/๒๕๕๘ ศ. ๑๒ มิ.ย. ๕๘ 
 มอบหมำยให้ กมธ. กำรกฎหมำย  
 กระบวนกำรยตุิธรรมและกิจกำรต ำรวจ 
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
 

- ก.ยุติธรรม / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๖ ก  
วันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๒๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ผู้ต้องหำซึ่งไม่สำมำรถยื่นฟ้องต่อศำลได้
ทันภำยในระยะเวลำตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด และใหร้ำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ให้อัยกำรสูงสดุทรำบ รวมทั้งก ำหนดให้
อัยกำรสูงสดุออกข้อบังคับเกี่ยวกบั
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำต (แก้ไขเพิม่เติม
มำตรำ ๘๐) 
 
 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
-  มอบหมำยให้ กมธ. กำรกฎหมำย กระบวนกำร
ยุติธรรมและกิจกำรต ำรวจ พิจำรณำในวำระที่ ๒ 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันท่ี 
๑ ก.ค. ๕๘  
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๐/๒๕๕๘ 
พฤ. ๒ ก.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๗ ก.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
เมื่อวันท่ี ๒๘ ก.ค. ๕๘ และแจ้งข้อสังเกตดังกล่ำว 
ให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดทรำบต่อไปแล้ว 
-  ค. ๔๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๓ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร 

๙๘ ๒๕/๕๘ 
๒๖ พ.ค. ๕๘ 

(พัชรี)  
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตเิวนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงกิจกำร
รถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี
เขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปรำกำร  
ในท้องที่อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. .... 
 

ครม. เวนคืนอสังหำรมิทรัพย์ เพื่อสร้ำงกิจกำร
รถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว ช่วง
แบริ่ง – สมุทรปรำกำร ในท้องที่อ ำเภอ
เมืองสมุทรปรำกำร จังหวดัสมุทรปรำกำร 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ  
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๔ มิ.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓๒/๒๕๕๘ พฤ. ๔ มิ.ย. ๕๘ 
 ส่งให้คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคมพิจำรณำ

- ก.คมนำคม / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๒ – ๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๖ ก  
วันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๒๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

“พระรำชบัญญัติเวนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงกิจกำร
รถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี
เขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปรำกำร  
ในท้องที่อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคมพิจำรณำ  
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. กำรคมนำคม พิจำรณำเสร็จแล้ว 
เสนอรำยงำนวันท่ี ๒๕ มิ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.  
วันท่ี ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒  
ก.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ ก.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘ โดยให้ ก.คมนำคม 
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ และแจ้งผลกำรด ำเนินกำร
ให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๕ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่กระทรวง
คมนำคมเสนอ 
-  ค. ๕๙/๒๕๕๘ พฤ. ๑ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร 

100 เวนคนืฯ สรา้ง
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๒๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๙๙ ๒๑/๕๘ 
๒๓ เม.ย. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรผังเมือง 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง  
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังต่อไปนี ้
(๑) แกไ้ขค ำว่ำ “องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น” 
เป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
(ร่ำงมำตรำ ๓) 
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำมค ำว่ำ “เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น” และค ำว่ำ “องค์กำร
บริหำรสว่นท้องถิ่น” (แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๔) 
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ ระยะเวลำ
กำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
และก ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
ของคณะกรรมกำรผังเมือง (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๖ มำตรำ ๙ และมำตรำ ๑๐ และ
เพิ่มมำตรำ ๖/๑ และมำตรำ ๖/๒) 
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ระยะเวลำกำรใช้บังคับ 
และกำรแกไ้ขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวม (แก้ไขเพิม่เตมิมำตรำ ๑๗ 
และมำตรำ ๒๖ และเพิม่มำตรำ ๒๖/๑) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๔ เม.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๘ ศ. ๑  
พ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๓/๒๕๕๘ ศ. ๑ พ.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพจิำรณำ ๓๐ วัน 
 โดยถือเอำรำ่งของคณะรัฐมนตรเีป็นหลัก 
 ในกำรพิจำรณำ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๘ 
พิจำรณำรวมกับร่ำงที่คุณหญิงทรงสุดำ  ยอดมณี  
กับคณะ เป็นผู้เสนอ โดยถือเอำร่ำงของคณะรัฐมนตรี
เป็นหลักในกำรพิจำรณำ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๐ พ.ค. 
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๐ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ทีป่ระชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๙ มิ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๔ มิ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี 

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๖ ก  
วันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๓๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๕ มิ.ย. ๕๘  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒ 
ก.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ ก.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตริับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๕๘ โดยให้ ก.มหำดไทย 
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำก่อนน ำเสนอ ครม. ทรำบ
ภำยใน ๓๐ วัน 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๐ ต.ค. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่
กระทรวงมหำดไทยเสนอ  
-  ค. ๗๖/๒๕๕๘ ศ. ๒๕ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร 

๙๙/๑ ๒๐/๕๘ 
๗ เม.ย. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรผังเมือง 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
 

คุณหญิง 
ทรงสุดำ  
ยอดมณี 
กับคณะ 

(รวม ๓๘ คน) 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังต่อไปนี ้
(๑) แกไ้ขค ำว่ำ “องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น” 
เป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
(ร่ำงมำตรำ ๓) 
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำมค ำว่ำ “เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น” และค ำว่ำ “องค์กำร
บริหำรสว่นท้องถิ่น” (แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๔) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ที่สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำตหิรือสภำปฏิรูป
แห่งชำติเป็นผู้เสนอ เพื่อตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๑๐ 
เม.ย. ๕๘  
-  คณะอนุกรรมกำรฯ (ค. ๒/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓  
เม.ย. ๕๘) พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำ่ง พ.ร.บ. ดังกล่ำว
ไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน 

(พิจารณารวมกับร่างที่ ครม.
เสนอ นับรวมเป็น ๑ ฉบับ) 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๓๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ ระยะเวลำ
กำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
และก ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
ของคณะกรรมกำรผังเมือง (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๖ มำตรำ ๙ และมำตรำ ๑๐ และ
เพิ่มมำตรำ ๖/๑ และมำตรำ ๖/๒) 
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ระยะเวลำกำรใช้บังคับ 
และกำรแกไ้ขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวม (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๗ และ
มำตรำ ๒๖ และเพิม่มำตรำ ๒๖/๑) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำว่ำร่ำง พ.ร.บ. 
ดังกล่ำวไมเ่ป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวดว้ยกำรเงิน และ
พิจำรณำบรรจเุข้ำระเบียบวำระ วันท่ี ๒๔ เม.ย. ๕๘ 
(ประธำนวินิจฉัยว่ำไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วย
กำรเงินและพิจำรณำอนุญำตให้บรรจุเข้ำระเบียบ
วำระพร้อมด้วยร่ำงที่คณะรัฐมนตรีเสนอ) 
-  บรรจุเขำ้ระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๘ ศ. ๑ พ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๓/๒๕๕๘ ศ. ๑ พ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
**พิจำรณำโดยถือเอำร่ำงของคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก
ในกำรพิจำรณำ (ล ำดับท่ี ๙๙) 

๑๐๐ ๗(ญ)/๕๘ 
๒๙ ม.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  
(ควำมผิดเกี่ยวกับสื่อลำมก 
อนำจำรเด็ก) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

น.ส.จินตนันท์ 
ชญำต์ร  
ศุภมิตร  
กับคณะ  

(รวม ๕๑ คน) 

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำเพื่อ
ก ำหนดบทนิยำมค ำว่ำ สื่อลำมกอนำจำร
เด็ก และก ำหนดให้กำรกระท ำ และ
ก ำหนดให้กำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำร
มีไว้ในครอบครองสื่อลำมกอนำจำรเด็ก
โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่
ผู้อื่นหรือประชำชนรวมทั้งก ำหนดควำมผิด
เกี่ยวกับกำรครอบครองสื่อลำมกอนำจำร
เด็กโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรค้ำ เพื่อกำร
แจกจ่ำยหรือเพื่อกำรแสดงอวดแก่
ประชำชน ผลติ มีไว้ น ำเข้ำ ใน
รำชอำณำจักรหรือส่งออกไปนอก
รำชอำณำจักร 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ 
เป็นร่ำงพระรำชบัญญตัิเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ 
วันท่ี ๓๐ ม.ค. ๕๘ 
-  ประธำนวินิจฉยัว่ำไม่เป็นร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
เกี่ยวด้วยกำรเงิน บรรจเุข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมมีติอนุมัติใหค้ณะรฐัมนตร ี
รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ 
ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยใหร้อ
กำรพิจำรณำไว้ ๒๐ วัน 
-  คณะรัฐมนตรีพิจำรณำเสร็จแลว้ ส่งคืนร่ำง วันท่ี 
๑๐ มี.ค. ๕๘ พร้อมแจ้งข้อสังเกตของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของ สนช.  

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๖ ก  
วันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘ 

102 แกไ้ขเพิม่เตมิ ป.
อาญา (ฉ. ๒๔) สือ่ลามกอนาจารเด็ก.pdf 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๓๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ 
มี.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ มี.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘ 
-  ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๗ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๘ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๔ 
พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๔ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร  
-  ร่ำง พ.ร.บ. ท่ีสภำเห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำยมีข้อบกพร่องบำงประกำร บรรจเุพิ่มเติม
เข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ มิ.ย. ๕๘  
เพื่อขอพิจำรณำทบทวนร่ำง ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒ 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๓๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

การพิจารณาทบทวนร่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒  
-  ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ ม.ิย. ๕๘ ประธำนขอ
ปรึกษำในท่ีประชุมให้น ำรำ่ง พรบ. กลับมำพิจำรณำ
ทบทวนอีกครั้ง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง ตำมข้อบังคับ  
ข้อ ๑๓๒ โดยมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค ำในมำตรำ ๔ 
(เป็นมำตรำคลมุ) และแกไ้ขเพิ่มเตมิถ้อยค ำในมำตรำ 
๒๘๗/๒ (๑) และ (๒) ซึ่งเพ่ิมควำมโดยมำตรำ ๔ 
และลงมติเห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ ม.ิย. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๘ ก.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้
กระทรวงยุติธรรมและส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำสมควรจะด ำเนินกำร 
ตำมข้อสังเกตไดห้รือไม่  

๑๐๑ ๔/๕๘ 
๒๘ ม.ค. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพิ่มเตมิกำรอุทธรณ์ฎีกำ) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง ดังต่อไปนี ้
(๑) ยกเลิกกำรขออนุญำตยื่นอุทธรณ์
เฉพำะในปัญหำข้อกฎหมำยโดยตรง 
ต่อศำลฎีกำ (ยกเลิกมำตรำ ๒๒๓ ทวิ) 
(๒) ก ำหนดให้ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของ
ศำลอุทธรณ์เป็นที่สุด (เพิ่มมำตรำ ๒๔๔/๑) 
(๓) ก ำหนดให้กำรฎีกำกระท ำไดเ้มื่อไดร้ับ
อนุญำตจำกศำลฎีกำ (แกไ้ขเพิ่มเตมิ
มำตรำ ๒๔๗) 
(๔) ก ำหนดให้มีองค์คณะผู้พิจำรณำค ำร้อง

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๘ ม.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕  
ก.พ. ๕๘ (เลื่อนกำรพิจำรณำไป พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ 
ก.พ. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๖ ก  
วันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘ 

103 แกไ้ขเพิม่เตมิ ป.ว.ิ
แพง่ (ฉ. ๒๗) (ฎีกา).pdf  
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๓๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ขออนุญำตฎีกำ (แกไ้ขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๔๘) 
(๕) ก ำหนดเหตุที่ศำลฎีกำจะอนุญำตให้ฎีกำ
ต่อศำลฎีกำ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๔๙) 
(๖) ก ำหนดให้กำรยื่นค ำร้องขออนุญำตฎีกำ 
กำรพิจำรณำวินิจฉัยและระยะเวลำในกำร
พิจำรณำค ำร้องขออนุญำตฎีกำ รวมทั้ง
กำรตรวจรับฎีกำ กำรแก้ฎีกำ กำรพิจำรณำ 
และกำรพิพำกษำคดี รวมทั้งกำรสัง่คืนค่ำ
ฤชำธรรมเนียม เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
ประธำนศำลฎีกำ (เพิ่มมำตรำ ๒๕๐ และ
แก้ไขเพิม่เติมมำตรำ ๒๕๑ และมำตรำ ๒๕๒) 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓๑ มี.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 
วันท่ี ๑ เม.ย. ๕๘ 
-  ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๙ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๖ พ.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 
วันท่ี ๑๕ พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๔ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๘ มิ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๐ มิ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๘ 
มิ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๓๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๘ ม.ิย. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๓๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๔ ม.ิย. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๑ ก.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และใหส้ ำนักงบประมำณ
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ แล้วแจ้งผลกำรด ำเนินกำร
ให้ สลค. ทรำบภำยใน ๓๐ วัน เพือ่น ำเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่ส ำนัก 
งบประมำณเสนอ  
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. 

๑๐๒ ๒๘/๕๘ 
๑๐ มิ.ย. ๕๘ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรส่งออก 
ไปนอกและกำรน ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอก
และกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ซึ่งสินค้ำ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรส่งออก
ไปนอกและกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ซึ่งสินค้ำ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดบทนิยำมค ำว่ำ “น ำผ่ำน” 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๔) 
(๒) ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
พำณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมี
อ ำนำจประกำศก ำหนดสินค้ำท่ีอยูภ่ำยใต้
บังคับมำตรกำรก ำกับดูแลสินค้ำที่น ำผ่ำน
รำชอำณำจักรและบทก ำหนดโทษส ำหรับ
กำรฝ่ำฝืนมำตรกำรดังกล่ำว (เพิ่มมำตรำ 
๕/๑ มำตรำ ๗/๑ และมำตรำ ๒๐/๑) 
(๓) เพิ่มเตมิอ ำนำจของรัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงกำรคลังในกำรประกำศก ำหนด
ท่ำหรือท่ีแห่งใดในรำชอำณำจักรเป็นท่ี 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๐ มิ.ย. ๕๘  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๘ 
มิ.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๓๗/๒๕๕๘ ศ. ๑๙ มิ.ย. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที ่๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๖  
ก.ค. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๖ ก.ค. ๕๘ **คณะ 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๙ ก  
วันท่ี ๑๕ ก.ย. ๕๘ 
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ที่จะต้องน ำผ่ำนตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๑๕) 
(๔) เพิ่มเตมิกำรน ำบทกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ศุลกำกรและอ ำนำจของพนักงำนศุลกำกร
มำใช้บังคับกับกำรน ำผ่ำนสินค้ำ  
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๑๖) 
(๕) เพิ่มเตมิอ ำนำจหน้ำท่ีของพนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญตัินี้ ให้
ครอบคลมุกรณีกำรน ำผ่ำนสินค้ำ (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๑๗ (๑) และ (๒)) 
(๖) ก ำหนดบทก ำหนดโทษส ำหรับผู้น ำ
ผ่ำนสินค้ำโดยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏบิัตติำม
ประกำศของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรคลังที่ก ำหนดท่ำหรือท่ีส ำหรับกำรน ำ
ผ่ำนตำมพระรำชบัญญตัินี้ (เพิ่มมำตรำ ๒๒/๑) 
(๗) ก ำหนดให้อธิบดีกรมศุลกำกรหรือ
คณะกรรมกำรเปรียบเทียบตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยศุลกำกรมีอ ำนำจเปรียบเทยีบ
บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญตัินี้ 
(เพิ่มมำตรำ ๒๓/๑) 
(๘) ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
และหนังสือรับรองที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำ
ผ่ำนสินค้ำ (แกไ้ขเพิ่มเติม (๒) และ (๓) 
ของอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติ) 
 
 

กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอถอนกำรขอขยำยเวลำ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๔ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘  
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘-   
-  ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘บรรจ ุ
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้
กระทรวงกำรคลังรับข้อสังเกตไปพิจำรณำและ
สรุปผลกำรพิจำรณำ แจ้งคณะรัฐมนตรตี่อไป 
ภำยใน ๓๐ วัน 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๗ พ.ย. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของ 
คณะ กมธ. วสิำมัญ ท่ี ก.กำรคลังเสนอแล้ว  
-  ค. ๗๖/๒๕๕๘ ศ. ๒๕ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำรค.  
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๑๐๓ ๓๗/๕๘ 
๑๑ ส.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตโิอนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น เปน็บำง
รำยกำร ไปตั้งจ่ำยเป็นงบกลำง รำยกำร 
เงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ ำเป็น 
เป็นจ ำนวนไม่เกิน ๗,๙๑๗,๐๗๗,๗๐๐ บำท 
 
 
 
 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๓ ส.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๐ 
ส.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๕๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๐ ส.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
 ค. ๕๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๐ ส.ค. ๕๘ พิจำรณำ 
 ในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ  
 และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
 ประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๘ 

- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๙๑ ก  
วันท่ี ๒๕ ก.ย. ๕๘ 
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๑๐๔ ๒๔/๕๘ 
๑๔ พ.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
“พระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจ ำนวนไม่เกิน
๒,๗๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท ส ำหรับ 
เป็นค่ำใช้จ่ำยของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
และหน่วยงำนอื่น เป็นจ ำนวน 
๒,๗๐๖,๔๖๓,๘๙๖,๐๐๐ บำท  
และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง เป็นจ ำนวน 
๑๓,๕๓๖,๑๐๔,๐๐๐ บำท ท้ังนี้ เพื่อให้
ส่วนรำชกำร รัฐวสิำหกิจ และหน่วยงำน
อื่น ได้มีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส ำหรับใช้ 
เป็นหลักในกำรจ่ำยเงินแผ่นดิน และเพื่อ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินคงคลัง  
ที่ก ำหนดให้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อ
ชดใช้เงินคงคลังตำมที่ได้จำ่ยไปแลว้ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๔ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ 
พ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ พ.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๕๐ คน
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๙๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๕๐ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๙๐ วัน วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๘ 
-  ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมได ้
ลงมติตั้งพลต ำรวจเอก พิชิต  ควรเดชะคุปต์  
เป็นกรรมำธิกำรวสิำมัญแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๙๑ ก  
วันท่ี ๒๕ ก.ย. ๕๘ 
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 เนื่องจำกพลต ำรวจโท บุญเรือง  ผลพำณิชย์ พ้นจำก
ต ำแหน่งกรรมำธิกำรเพรำะลำออก 
-  คณะ กมธ. วสิำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๗ ส.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๒/๒๕๕๘ พฤ. ๒๗ 
ส.ค. ๕๘ 
-  ค. ๕๒/๒๕๕๘ พฤ. ๒๗ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒ ก.ย. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๒ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และแจ้งข้อสังเกตให้
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องทรำบ และมอบหมำยให้ส ำนัก
งบประมำณรับข้อสังเกตไปพิจำรณำ และสรปุผล
กำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน  
เพื่อเสนอ ครม. 
-  สนง. ศำลยุติธรรม เสนอสรุปผลกำรด ำเนินกำร
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๗/๒๕๕๘ ศ. ๒๕ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่ สนง. ศำลยุติธรรมเสนอ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๙ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร 
และหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของ 
คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำมที่



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๓๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ส ำนักงบประมำณเสนอแล้ว  
-  ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนฯ ตำมที่
ส ำนักงบประมำณเสนอแล้ว 

๑๐๕ ๑๙(ญ)/๕๘ 
๓๑ มี.ค. ๕๘ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรบรหิำรทุน
หมุนเวียน พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุน
หมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้อ ำนำจ
กระทรวงกำรคลังรวมหรือยุบเลิกทุน
หมุนเวียน โดยยกเลิกพระรำชบัญญัติให้
อ ำนำจกระทรวงกำรคลังรวมหรือยุบเลิก
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำกับและบริหำร
ทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภำพ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓๑ มี.ค. ๕๘ 

-  บรรจเุพิ่มเตมิเข้ำระเบยีบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๘ 
พฤ. ๒ เม.ย. ๕๘ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๘ ศ. ๑  
พ.ค. ๕๘ 

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๓/๒๕๕๘ ศ. ๑ พ.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที ่๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รบั ๒๑ พ.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอประธำน ๒๒ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๙ มิ.ย. ๕๘ 
 

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๙๒ ก  
วันท่ี ๒๕ ก.ย. ๕๘ 

107 การบรหิารทนุ
หมุนเวยีน.pdf  

 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๔๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๗ 
มิ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๗ มิ.ย. ๕๘ บรรจเุข้ำ
ระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ ม.ิย. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๙ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ 
ก.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๒๘ ก.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๘ ส.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้
กระทรวงกำรคลังรับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำสมควร
จะด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตได้หรอืไม่  
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ที่ ก. กำรคลังเสนอ  
-  ค. ๗๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๔๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๐๖ ๒๖(ญ)/๕๘ 
๑๐ มิ.ย. ๕๘ 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรให้สิทธิ 
แก่ผู้สมคัรเป็นสมำชิกของกองทุน
กำรออมแห่งชำติบำงกรณีและกำร
โอนเงินจำกกองทุนประกันสังคม 
ในกรณีชรำภำพไปยังกองทุน 
กำรออมแห่งชำติ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรให้สิทธิ 
แก่ผู้สมคัรเป็นสมำชิกของกองทุน
กำรออมแห่งชำติบำงกรณีและกำร
โอนเงินจำกกองทุนประกันสังคม 
ในกรณีชรำภำพไปยังกองทุน 
กำรออมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ปรับปรุงระบบกำรออมเพื่อกำรด ำรงชีพ
ยำมชรำภำพ โดยให้อยูภ่ำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของหน่วยงำนเดียวกัน และเปิด
โอกำสให้ผูส้มัครเป็นสมำชิกของกองทุน
กำรออมแห่งชำติที่มีอำยุห้ำสิบปีบริบูรณ์
ขึ้นไปในวันที่สมัครเป็นสมำชิกมีสทิธิเป็น
สมำชิกต่อไปได้อีกสิบปีนับแต่วันดงักล่ำว 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๐ มิ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๔/๒๕๕๘ 
พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๖ ก.ค. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๗ ก.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๒/๒๕๕๘ พฤ. ๙ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๙ ส.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๔ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘  
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๙๒ ก  
วันท่ี ๒๕ ก.ย. ๕๘ 

108 การใหส้ทิธเิป็น
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๔๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๐๗ ๑/๕๘ 
๖ ม.ค. ๕๘ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรจดัสรรที่ดนิ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขช่ือต ำแหน่งกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินกลำงและ
คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัด (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๗ และมำตรำ ๑๓ วรรคหนึ่ง) 
(๒) ก ำหนดให้มีกำรจดแจ้งลงในโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์
ว่ำท่ีดินแปลงนั้นเป็นท่ีดินอันเป็น
สำธำรณูปโภคหรือท่ีดินที่ใช้เพื่อบริกำร
สำธำรณะ (แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๒๘) 
(๓) ก ำหนดห้ำมกำรโอนที่ดินอันเป็น
สำธำรณูปโภค (เพิ่มมำตรำ ๔๓/๑) 
(๔) แก้ไขหลักเกณฑ์กำรพ้นจำกหน้ำท่ี
บ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคของผู้จัดสรร
ที่ดินและก ำหนดให้ทรัพยส์ินอันเป็น
สำธำรณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคล
หมู่บ้ำนจัดสรร (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๔) 
(๕) แก้ไขระยะเวลำกำรคำ้งช ำระค่ำ
บ ำรุงรักษำและกำรจดักำรสำธำรณูปโภค 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๕๐ วรรคสอง) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๖ ม.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ 
ม.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ม.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑)
ออกไปอีก ๓๐ วัน รับวันท่ี ๔ ก.พ. ๕๘ 
-  ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป 
อีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๕ มี.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๒ มี.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ 
มี.ค. ๕๘ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๘ พฤ. ๒ 
เม.ย. ๕๘ 
-  ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำร่ำงในวำระที่ ๒ ถึงมำตรำ ๒/๑ คณะ กมธ. 
วิสำมัญขอถอนร่ำง พ.ร.บ. กลับไปทบทวนใหม่ 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๙๒ ก  
วันท่ี ๒๕ ก.ย. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๔๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ภำยในก ำหนดเวลำ ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๒ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำทบทวน (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับวันท่ี ๒๒ เม.ย. ๕๘) บันทึกเสนอประธำน  
วันท่ี ๒๓ เม.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพเิศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘ 
-  ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ 
ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑ 
มิ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำทบทวน (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับวันท่ี ๒๒ พ.ค. ๕๘) บันทึกเสนอประธำน  
วันท่ี ๒๖ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเพิ่มเตมิเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำทบทวน (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับวันท่ี ๒๔ มิ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอประธำน  
วันท่ี ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๓๙/๒๕๕๘ ศ. ๒๖ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๓) โดยงดเว้นข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๔๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ช่ัวครำวเฉพำะกรณี ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๑ 
ก.ค. ๕๘  
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำทบทวนเสร็จแล้ว 
เสนอรำยงำนวันท่ี ๒๗ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ
ประธำนวันท่ี ๒๗ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๖/๒๕๕๘ พฤ. ๖ 
ส.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๖/๒๕๕๘ พฤ. ๖ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้
กระทรวงมหำดไทยรับไปพิจำรณำและสรุปผลกำร
พิจำรณำ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ภำยใน ๓๐ วัน 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒ ก.พ. ๕๙ รับทรำบผลกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ  
ที่ ก. มหำดไทย เสนอ  
-  ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๔๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๐๘ ๑๘/๕๘ 
๓๑ มี.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิ้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยปรบัปรุงบทบัญญัติในส่วนท่ีเกีย่วกับ
ควำมผิดมูลฐำน สถำนบันกำรเงิน 
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด
และก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำ  
ลักษณะกำรกระท ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน 
กำรรำยงำนกำรท ำธุรกรรมที่มเีหตุอันควร
สงสัย กำรคุ้มครองสิทธิผู้เสียหำยใน
ควำมผิดมูลฐำน เพิ่มอ ำนำจใหส้ ำนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชน 
เพื่อป้องกันและต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ให้เลขำธิกำร 
มีหน้ำที่ควบคุมดูแลรำชกำรของส ำนักงำน
โดยขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรปฏบิัติกำรอ ำพรำง กำรมีและ
ใช้อำวุธปืนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ปรบัปรุง
องค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงินและคณะกรรมกำรธรุกรรม  
และปรับปรุงบทก ำหนดโทษ  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓๑ มี.ค. ๕๘ 

-  บรรจเุพิ่มเตมิเข้ำระเบยีบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๘ 
พฤ. ๒ เม.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตปิ้องกันและปรำบปรำม
 กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรกอ่กำรร้ำย  
 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....พิจำรณำ 
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที ่๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญ พจิำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....พิจำรณำ 
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑ มิ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ พ.ค. 
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๒ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ 

-  ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๕ มิ.ย. 
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๕ มิ.ย. ๕๘ บรรจเุข้ำ

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๙๘ ก  
วันท่ี ๘ ต.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๔๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ ม.ิย. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๑ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๓ ก.ค. ๕๘)  
-  ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ 
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไป 
อีก ๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะ เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไมเ่กิน  
๒ ครั้งครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๐ ส.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๖ ส.ค. ๕๘ (คณะ กมธ. ขอน ำร่ำง
กลับไปพิจำรณำทบทวนใหม่ ก่อนเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ) บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๑/๒๕๕๘  
ศ. ๒๑ ส.ค. ๕๘ 
-  ค. ๕๑/๒๕๕๘ ศ. ๒๑ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑ ก.ย. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๒ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และแจ้งข้อสังเกตให้
ส ำนักงำน กกต. ทรำบ และมอบหมำยให้ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ และสรุปผลกำร



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๔๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

พิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๐ พ.ย. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนสรุปผลกำรพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ตำมข้อสังเกตทีส่ ำนักงำน ป.ป.ช. เสนอ 
-  ค. ๗๒/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๑๐๙ ๓๖/๕๘ 
๑๑ ส.ค. ๕๘ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตโิรงเรียนนำยรอ้ย
ต ำรวจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติโรงเรียนนำยร้อย
ต ำรวจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติโรงเรียน 
นำยร้อยต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อแก้ไข
เพิ่มเตมิกำรก ำหนดวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งของผู้บัญชำกำรโรงเรยีนนำยร้อย
ต ำรวจ และยกเลิกกำรก ำหนดเง่ือนไขกำร
แต่งตั้งและโยกย้ำยผู้บัญชำกำรโรงเรียน
นำยร้อยต ำรวจ (แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๑๔ 
วรรคสำม และยกเลิกมำตรำ ๑๔ วรรคสี่) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๓ ส.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๘/๒๕๕๘ 
พฤ. ๑๓ ส.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๓ ส.ค. ๕๘ 
 ส่งให้คณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย  
 กระบวนกำรยตุิธรรมและกิจกำรต ำรวจ  
 พิจำรณำในวำระที่ ๒  
 แปรญัตติภำยใน ๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กระบวนกำร
ยุติธรรมและกิจกำรต ำรวจ พิจำรณำในวำระที่ ๒ 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันท่ี 
๒ ก.ย. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุ
ระเบียบวำระ วันที่ ๒ ก.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๔/๒๕๕๘ 
พฤ. ๓ ก.ย. ๕๘ 

- ก.ยุติธรรม / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๙๘ ก  
วันท่ี ๘ ต.ค. ๕๘ 

111 โรงเรยีนนายรอ้ย
ต ารวจ (ฉ. ๒).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๔๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๕๔/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ ก.ย. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร และมอบให้ สนง. 
ต ำรวจแห่งชำตริับข้อสังเกตไปพิจำรณำศึกษำ  
และสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน 
เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๙ เม.ย. ๕๙ รบัทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. ตำมที่ สนง. ต ำรวจแห่งชำตเิสนอแล้ว  
-  ค. ๔๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ.  

๑๑๐ ๒๑(ญ)/๕๘ 
๒๓ เม.ย. ๕๘ 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแรงงำนทำงทะเล 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติแรงงำนทำงทะเล 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนทำงทะเล 
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสญัญำว่ำดว้ย
แรงงำนทำงทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ 
เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
แรงงำนไม่อำจให้ควำมคุ้มครองแก่ลูกจ้ำง
และคนประจ ำเรือได ้

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๔ เม.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๘ ศ. ๑  
พ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๓/๒๕๕๘ ศ. ๑ พ.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๗ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
 

- ก.กำรแรงงำน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๙๘ ก  
วันท่ี ๘ ต.ค. ๕๘ 

112 แรงงานทางทะเล.pdf

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๔๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รบั ๑๕ มิ.ย. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. ๑๕ มิ.ย. ๕๘ บรรจุเข้ำระเบียบ
วำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ ม.ิย. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๙ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๑ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี 
๒๑ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๕/๒๕๕๘ 
พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพือ่น ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบหมำยให้ 
ก.แรงงำน เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไป
พิจำรณำร่วมกับ ก.กำรต่ำงประเทศ ก.คมนำคม 
และ ก.สำธำรณสุข เพื่อพิจำรณำและสรุปผลกำร
พิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๕๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒ ก.พ. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ ที่ ก.แรงงำนเสนอ 
-  ค. ๑๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๑๑๑ ๒๙(ญ)/๕๘ 
๑๐ มิ.ย. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
แพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(กำรโอนคดีจำกศำลช้ันต้นไปยังศำล
แพ่ง กำรส่งค ำคู่ควำมโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และกำรส่งค ำคู่ควำม
ไปยังต่ำงประเทศ) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
แพ่ง (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่ง ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดเรื่องกำรโอนคดีที่มผีลกระทบ
ต่อประโยชน์สำธำรณะทีส่ ำคญัจำกศำล
ช้ันต้นไปยังศำลแพ่ง และก ำหนดอ ำนำจ
ศำลแพ่งในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ
นอกเขตศำล (เพิ่มมำตรำ ๖/๑ และ
มำตรำ ๑๕ วรรคสำม และแก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๗) 
(๒) ก ำหนดให้ประธำนศำลฎีกำโดยควำม
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำมี
อ ำนำจออกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
กระบวนพิจำรณำในคดีแพ่ง (เพิ่มมำตรำ 
๓๔/๑) 
(๓) ก ำหนดให้กำรจดัท ำสำรบบควำม  
สำรบบค ำพิพำกษำ และกำรเก็บรกัษำ
ข้อมูลในส ำนวนคดีอำจท ำในรูปขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ (เพ่ิมมำตรำ ๕๑ วรรคสอง 
และมำตรำ ๖๗ วรรคสำม และแกไ้ข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๖๘ และมำตรำ ๗๓ ทวิ) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๐ มิ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๕/๒๕๕๘  
ศ. ๑๒ ม.ิย. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๓๕/๒๕๕๘ ศ. ๑๒ มิ.ย. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓  
ก.ค. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ ก.ค. ๕๘ บรรจุ
เข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๒/๒๕๕๘ พฤ. ๙ ก.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๒/๒๕๕๘ พฤ. ๙ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๐ ส.ค. ๕๘ 
 

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๙๘ ก  
วันท่ี ๘ ต.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๕๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรส่งค ำคู่ควำมและเอกสำร 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๘๓ สัตต และ
มำตรำ ๘๓ อัฏฐ วรรคหนึ่ง) 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๗ ส.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๗ ส.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๓ 
ส.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๓ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และให้ ก.ยุติธรรมรับไป
พิจำรณำและสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. 
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ ครม. ตอ่ไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบผล 
กำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. ตำมที่ 
ก.ยุติธรรมเสนอแล้ว 
-  ค. ๗๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมรับทรำบผลกำร
ด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

๑๑๒ ๒๗/๒๕๕๘ 
๑๐ มิ.ย. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนยุติธรรม โดย
ก ำหนดให้กองทุนมีฐำนะเป็นนิตบิคุคล 
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส ำหรับช่วยเหลือ
ประชำชนในกำรด ำเนินคดี กำรขอปล่อย
ช่ัวครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย กำรถกูละเมิด
สิทธิมนุษยชน และกำรให้ควำมรูท้ำง
กฎหมำยแก่ประชำชน เนื่องจำกกองทุน

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๐ มิ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๕/๒๕๕๘  
ศ. ๑๒ ม.ิย. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๓๕/๒๕๕๘ ศ. ๑๒ มิ.ย. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๐๒ ก  
วันท่ี ๒๗ ต.ค. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๕๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ยุติธรรมตำมระเบียบกระทรวงยุตธิรรมว่ำ
ด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ มี
งบประมำณที่จ ำกัด และไม่มีควำม
คล่องตัวในกำรปฏิบตัิงำน 

 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๖  
ก.ค. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๖ ก.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๒/๒๕๕๘ พฤ. ๙ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๐ ส.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๗  
ส.ค. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๗ ส.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๗/๒๕๕๘ ศ. ๗ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๙ ก.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๘ ส.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๔/๒๕๕๘ พฤ. ๓ 
ก.ย. ๕๘ 
-  ค. ๕๔/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร   
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๕๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ ก.ย. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๒ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบหมำยให้  
ก. ยุติธรรม รับไปพิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำร
พิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ
คณะรัฐมนตร ี
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. ตำมที่ ก. 
ยุติธรรมเสนอ  
-  ค. ๓/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ ม.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๑๑๓ ๙(ญ)/๕๘ 
๑๙ ก.พ. ๕๘ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตหิลักประกัน 
ทำงธุรกิจ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติหลักประกัน 
ทำงธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันทำงธุรกิจ
เพื่อรองรับกำรน ำทรัพยส์ินท่ีมมีูลค่ำทำง
เศรษฐกิจมำใช้เป็นประกันกำรช ำระหนี้ใน
ลักษณะทีไ่ม่ต้องส่งมอบกำรครอบครองแก่
เจ้ำหนี้ และสรำ้งระบบกำรบังคับ
หลักประกันท่ีมีควำมรวดเร็ว มี
ประสิทธิภำพและเป็นธรรมอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรประกอบธุรกิจ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ 
พ. ๒๕ ก.พ. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๓/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ ก.พ. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๖ คน
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๖ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๑)  

- ก.ทหำร / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๐๔ ก  
วันท่ี ๕ พ.ย. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๕๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๖ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒) บรรจุเข้ำระเบียบ
วำระ ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ มิ.ย. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๒ มิ.ย. ๕๘ บรรจุเพิ่มเติม
เข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ ม.ิย. ๕๘ ที่ประชุมลงมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๓) โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ วรรคสอง  
เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณี ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๒๕ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๐ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี 
๒๑ ก.ค. ๕๘  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๖/๒๕๕๘ พฤ. ๖ 
ส.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๗/๒๕๕๘ ศ. ๗ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๕๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบให้ ก.พำณิชย์ 
เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ 
ก.กำรคลัง และ ก.ยุติธรรม เพื่อพจิำรณำและ
สรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน 
เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๗ พ.ย. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. ตำมที ่ก.พำณิชยเ์สนอแล้ว 
-  ค. ๗๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมรับทรำบผลกำร
ด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 

๑๑๔ ๒๒(ญ)/๕๘ 
๒๘ เม.ย. ๕๘ 
(ผบ.วิบูลย์) 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติธรุกิจรักษำ 
ควำมปลอดภัย พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติธุรกจิรักษำ 
ควำมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยธุรกจิรักษำควำม
ปลอดภัย เพื่อก ำหนดมำตรฐำนของธุรกิจ
รักษำควำมปลอดภัยและมำตรฐำนของ
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเพื่อเป็นกำร
ยกระดับมำตรฐำนธุรกิจรักษำควำม
ปลอดภัยและเสริมสร้ำงศักยภำพของ
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๙ เม.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๔/๒๕๕๘ พฤ. ๗ 
พ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๔/๒๕๕๘ พฤ. ๗ พ.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๒ 
พ.ค. ๕๘) บันทึกเสนอประธำน ๒๕ พ.ค. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๐๔ ก  
วันท่ี ๕ พ.ย. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๕๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเพิ่มเตมิเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป 
อีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๕ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒ ก.ค. ๕๘)  
-  ค. ๔๑/๒๕๕๘ ศ. ๓ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๔ ส.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๗ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน 
วันท่ี ๒๗ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๖/๒๕๕๘ พฤ. ๖ 
ส.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๖/๒๕๕๘ พฤ. ๖ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และให้ สนง. 
ต ำรวจแห่งชำติ รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ แล้วแจ้งผล
กำรด ำเนินกำรให้ สลค. ทรำบภำยใน ๓๐ วัน  
เพื่อน ำเสนอ ครม. ต่อไป 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๕๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๐ ต.ค. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ที่ สนง. ต ำรวจแห่งชำติ เสนอ  
-  ค. ๗๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๑๑๕ ๓๔/๕๘ 
๑๔ ก.ค. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิุ้มครอง 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนวิจัย
เศรษฐกิจมหภำคของภูมภิำค
อำเซียน+๓ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติคุม้ครอง 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนวิจัย
เศรษฐกิจมหภำคของภูมภิำค
อำเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนวิจัยเศรษฐกิจ 
มหภำคของภูมภิำคอำเซียน+๓ เพื่อ
ก ำหนดให้ส ำนักงำนวิจัยเศรษฐกิจมหภำค
ของภูมิภำคอำเซยีน+๓ ผู้อ ำนวยกำรและ
เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำน และผู้เชียวชำญที่
ปฏิบัติงำนให้แก่ส ำนักงำน รวมทั้งที่
ปรึกษำ ผู้แทนของสมำชิกและผู้แทน
ส ำรองในคณะกรรมกำรบริหำร ได้รับเอก
สิทธ์ิและควำมคุ้มกันในกำรด ำเนินงำน
และกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนใน
ประเทศไทย  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๕/๒๕๕๘  
พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๗ ส.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๑/๒๕๕๘  
ศ. ๒๑ ส.ค. ๕๘ 
-  ค. ๕๑/๒๕๕๘ ศ. ๒๑ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๐๔ ก  
วันท่ี ๕ พ.ย. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๕๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๑๖ ๓๒/๕๘ 
๑๔ ก.ค. ๕๘ 
(กมลศักดิ์) 
(กระทู้ถำม) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตยิกเลิก
พระรำชบัญญัติกำรซื้อขำยสินค้ำ
เกษตรล่วงหน้ำ พ.ศ. ๒๕๔๒  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติยกเลิก
พระรำชบัญญัติกำรซื้อขำยสินค้ำ
เกษตรล่วงหน้ำ พ.ศ. ๒๕๔๒  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ยกเลิกกฎหมำยว่ำด้วยกำรซื้อขำยสินค้ำ
เกษตรล่วงหน้ำ โดยยกเลิกพระรำชบัญญัติ
กำรซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และพระรำชบัญญัติกำรซื้อขำยสินค้ำเกษตร
ล่วงหน้ำ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ยุบเลิก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกำรซื้อขำย
สินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ (ส ำนักงำน) และ
ตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศ
ไทย (ตลำด) ก ำหนดกระบวนกำรซื้อขำย
สินค้ำเกษตร เพื่อให้มีกำรซื้อขำยสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วย
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพียงตลำดเดียว
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดบักำร 
ซื้อขำยล่วงหน้ำของประเทศไทย  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ 
ก.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๐๔ ก  
วันท่ี ๕ พ.ย. ๕๘ 

118 ซือ้ขายสนิคา้
เกษตรลว่งหน้า.pdf  

๑๑๗ ๑๐(ญ)/๕๘ 
๑๙ ก.พ. ๕๘ 

 (พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ โดยก ำหนดให้หลักประกนัทำง
ธุรกิจเหนือสิทธิเรียกร้องตกเป็นของผู้รับ
โอนเมื่อมีกำรโอนสิทธิเรียกร้องนัน้ไป 
เช่นเดียวกับกรณีของสิทธิจ ำนอง จ ำน ำ 
หรือค้ ำประกัน 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ 
พ. ๒๕ ก.พ. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๓/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ ก.พ. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตหิลักประกันทำงธุรกิจ  
 พ.ศ. .... พิจำรณำ แปรญตัติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 

- ก.ทหำร / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๐๔ ก  
วันท่ี ๕ พ.ย. ๕๘ 

119 ปพพ. (ฉ ๒๒) 
(หลกัประกนัทางธุรกจิ).pdf 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๕๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
หลักประกันทำงธุรกิจ พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒ 
ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๑)  
-  ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๖ พ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒)  
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ มิ.ย. 
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๒ มิ.ย. ๕๘ บรรจุ
เพิ่มเตมิเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ 
มิ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ ม.ิย. ๕๘ ที่ประชุมลงมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๓) โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ วรรคสอง  
เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณี ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๒๕ ก.ค. ๕๘ 
 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๖๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๐ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี 
๒๑ ก.ค. ๕๘  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๖/๒๕๕๘ พฤ. ๖ 
ส.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๗/๒๕๕๘ ศ. ๗ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘ 

๑๑๘ ๑๙/๕๘ 
๓๑ มี.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
เพื่อก ำหนดให้ส ำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินเป็นหน่วยงำน 
ที่อยู่ในบังคับบัญชำของนำยกรัฐมนตรี 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๔๖) เนื่องจำกมีกำร
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก ำหนดให้เลขำธิกำรเป็นผู้บังคับบญัชำ
ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำงใน
ส ำนักงำน โดยขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตร ี
 
 
 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓๑ มี.ค. ๕๘ 

-  บรรจเุพิ่มเตมิเข้ำระเบยีบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๘ 
พฤ. ๒ เม.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตปิ้องกันและปรำบปรำม
 กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรกอ่กำรร้ำย  
 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ แปรญัตติ
 ภำยใน ๑๕ วัน ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญ พจิำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ 
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑ มิ.ย. ๕๘ 
 

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๐๔ ก  
วันท่ี ๕ พ.ย. ๕๘ 

120 ปรบัปรุงกระทรวง 
(ฉ.๑๕) (สนง.ปปง.).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๖๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ พ.ค. 
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๒ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๕ มิ.ย. 
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๕ มิ.ย. ๕๘ บรรจเุข้ำ
ระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ ม.ิย. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๑ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๓ ก.ค. ๕๘)  
-  ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ 
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไป 
อีก ๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะ เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไมเ่กิน  
๒ ครั้งครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๐ ส.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๖ ส.ค. ๕๘ (ชะลอกำรบรรจุระเบียบ
วำระ) บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๙ ส.ค. ๕๘ 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๖๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๑/๒๕๕๘  
ศ. ๒๑ ส.ค. ๕๘ 
-  ค. ๕๑/๒๕๕๘ ศ. ๒๑ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑ ก.ย. ๕๘ 

๑๑๙ ๓๑/๕๘ 
๑ ก.ค. ๕๘ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(กำรขำยทอดตลำดห้องชุดในอำคำร
ชุดและที่ดินจดัสรร) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง เพื่อก ำหนดหลักเกณฑก์ำรขำย
ทอดตลำดห้องชุดในอำคำรชุดตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยอำคำรชุดและที่ดินจัดสรรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรทีด่ิน  
(เพิ่มมำตรำ ๓๐๙ จตัวำ) 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ วันที่ ๑ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๒/๒๕๕๘ พฤ. ๙ 
ก.ค. ๕๘ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘  
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๖ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่  ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๖ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๕  
ส.ค. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๖ ส.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๓ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ ก.ย. ๕๘ 

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๑๐ ก  
วันท่ี ๑๙ พ.ย. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๖๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๒ ก.ย. ๕๘) บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบยีบวำระ  
ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพเิศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘ 
-  ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด 
๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๙ ก.ย. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
บรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๙/๒๕๕๘ 
พฤ. ๑ ต.ค. ๕๘ 
-  ค. ๕๙/๒๕๕๘ พฤ. ๑ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๗ ต.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๗ ต.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบให้ ก.ยุติธรรม  
รับไปพิจำรณำศึกษำ และสรุปผลกำรพิจำรณำ  
แจ้งให้ สลค. ทรำบภำยใน ๓๐ วนั เพื่อเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๕ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต ที่ ก.ยุตธิรรมเสนอ 
-  ค. ๓/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ ม.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๖๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๒๐ ๔๒/๕๘ 
๒๒ ก.ย. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิุ้มครองกำร
ด ำเนินงำนของสมำคมประชำชำติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติคุม้ครองกำร
ด ำเนินงำนของสมำคมประชำชำติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติคุม้ครอง 
กำรด ำเนินงำนของสมำคมประชำชำติ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เพื่อขยำยขอบเขตควำมคุ้มครองกำร
ด ำเนินงำนของสมำคมประชำชำตแิห่ง 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยกเลิกมำตรำ ๔ 
และแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕) 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๓ ก.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๗/๒๕๕๘ 
พฤ. ๒๔ ก.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ก.ย. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. กำรต่ำงประเทศ พิจำรณำ
 แปรญัตติภำยใน ๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะ กมธ. กำรต่ำงประเทศ พิจำรณำใน
วำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๓ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. กำรต่ำงประเทศ พิจำรณำเสร็จแล้ว 
เสนอรำยงำนวันท่ี ๕ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.  
เพื่อบรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๕ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเขำ้ระเบียบวำระ ค. ๖๑/๒๕๕๘ ศ. ๙ ต.ค. ๕๘ 
-  ค. ๖๑/๒๕๕๘ ศ. ๙ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓ พ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. กำรต่ำงประเทศ และ
มอบหมำยให้ ก.กำรต่ำงประเทศ รับข้อสังเกตไป
พิจำรณำ และสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. 
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ ครม.  

- ก.ต่ำงประเทศ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๑๓ ก  
วันท่ี ๒๖ พ.ย. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๖๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๙ ก.พ. ๕๙ รับทรำบผล 
กำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.  
กำรต่ำงประเทศ ที่ ก. กำรต่ำงประเทศเสนอแล้ว 
-  ค. ๑๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๖ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. กำรตำ่งประเทศ 

๑๒๑ ๓๑(ญ)/๕๘ 
๑๔ ก.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำล
อุทธรณ์คดีช ำนัญพเิศษ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติจดัตั้งศำลอุทธรณ์
คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลอุทธรณ์
คดีช ำนัญพิเศษ โดยจัดตั้งศำลอุทธรณ์คดี
ช ำนัญพิเศษขึ้นเป็นศำลอุทธรณ์ มอี ำนำจ
พิจำรณำพิพำกษำคดีที่อุทธรณ์ค ำพิพำกษำ
หรือค ำสั่งของศำลทรัพย์สินทำงปญัญำ
และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ศำลภำษี
อำกร ศำลแรงงำน ศำลล้มละลำย และ
ศำลเยำวชนและครอบครัว เพื่อใหม้ีกำร
พิจำรณำพิพำกษำคดีในช้ันอุทธรณ์โดย
องค์คณะผู้พิพำกษำที่มคีวำมรู้และควำม
เชี่ยวชำญพิเศษในด้ำนนั้น ๆ  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘  
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๓ คน
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๓ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ ก.ย. ๕๘  
บรรจุเพิม่เตมิเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘  
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘ 
-  ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด 
๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ ต.ค. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๒๐ ก  
วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๖๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.  
เพื่อบรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ 
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๗ พ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และให้ สนง.ศำล
ยุติธรรมเป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ  
ก.ยุติธรรม เพื่อพิจำรณำศึกษำ และสรุปผลกำร
พิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ 
ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒ ก.พ. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมที่ สนง.ศำลยุติธรรมเสนอ 
-  ค. ๑๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๑๒๒ ๓๒(ญ)/๕๘ 
๑๔ ก.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
พระธรรมนูญศำลยตุิธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
 
 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศำลยตุธิรรม 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขค ำว่ำ “ศำลอุทธรณ์” เปน็ “ศำล
ช้ันอุทธรณ์” และก ำหนดให้ศำลยตุิธรรม
อื่นที่มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นศำลช้ัน

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘  
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๖๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมพระ
ธรรมนูญศำลยตุิธรรม (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

อุทธรณ์ เป็นศำลช้ันอุทธรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๑ มำตรำ ๓ และมำตรำ ๑๐  
วรรคหนึ่ง) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดตั้ง
ศำลอุทธรณค์ดีช ำนำญพเิศษ 
(๒) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำร 
ศำลยุติธรรมมีอ ำนำจประกำศก ำหนด 
กำรจัดตั้งและเปดิท ำกำรสำขำของศำล 
ในท้องที่อ่ืนในเขตอ ำนำจของศำลช้ันต้น 
และให้คณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม
มีอ ำนำจออกประกำศเพื่อก ำหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงสถำนท่ีตั้งของศำลในท้องที่ 
ที่อยู่ในเขตอ ำนำจศำล (แกไ้ขเพิ่มเติม
มำตรำ ๔) 
(๓) ก ำหนดกำรรับพิจำรณำและกำรโอน
คดีในกรณีที่คดีในศำลชั้นต้นเป็นคดีที่อยู่
ในอ ำนำจของศำลแขวง (ยกเลิกมำตรำ 
๑๖ วรรคสี่ แกไ้ขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๘ และ
เพิ่มมำตรำ ๑๙/๑) 

วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำลอุทธรณ ์
 คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ 
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วสิำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ ก.ย. ๕๘  
บรรจุเพิม่เตมิเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘  
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘ 
-  ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด 
๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.  
เพื่อบรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ 
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 

- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๒๐ ก  
วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๖๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๗ พ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และให้ สนง.ศำล
ยุติธรรมเป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ  
ก.ยุติธรรม เพื่อพิจำรณำศึกษำ และสรุปผลกำร
พิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ 
ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒ ก.พ. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมที่ สนง.ศำลยุติธรรมเสนอ 
-  ค. ๑๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๑๒๓ ๓๓(ญ)/๕๘ 
๑๔ ก.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 

ครม. แก้ไขเพิม่เติมพระรำชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
พุทธศักรำช ๒๔๗๗ โดยให้อ ำนำจ
ประธำนศำลฎีกำโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรบรหิำรศำลยตุิธรรมออก
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรก ำหนดจ ำนวน 
ค่ำป่วยกำร ค่ำพำหนะเดินทำง และค่ำเช่ำ
ที่พัก ของพยำนท่ีศำลเรียกมำ (เพ่ิมเติม
มำตรำ ๖ (๑/๑)) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘  
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำลอุทธรณ ์
 คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ 
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๒๐ ก  
วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๖๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ ก.ย. ๕๘  
บรรจุเพิม่เตมิเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘  
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘ 
-  ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด 
๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.  
เพื่อบรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ 
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘ 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๗๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๒๔ ๓๔(ญ)/๕๘ 
๑๔ ก.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำล
แรงงำนและวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์
และฎีกำ) 
 
“พระรำชบัญญัติจดัตั้งศำลแรงงำน
และวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดัตัง้ศำล
แรงงำนและวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี ้
(๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์คด ี
ที่อยู่ในอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำล
แรงงำนให้สอดคล้องกับกำรจัดตั้งศำล
อุทธรณ์คดีช ำนัญพเิศษ รวมทั้งแกไ้ข
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศำลอุทธรณ์คดี
ช ำนัญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓ 
มำตรำ ๙ มำตรำ ๓๓ วรรคสำม มำตรำ 
๔๗ มำตรำ ๕๔ มำตรำ ๕๕ มำตรำ ๕๖ 
และมำตรำ ๕๗) 
(๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรฎีกำค ำพิพำกษำ
หรือค ำสั่งของศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษ
ให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงกำรฎีกำตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
(เพิ่มมำตรำ ๕๗/๑ และมำตรำ ๕๗/๒) 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘  
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำลอุทธรณ ์
 คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ 
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ ก.ย. ๕๘  
บรรจุเพิม่เตมิเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘  
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘ 
-  ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด 
๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.  
เพื่อบรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๒๐ ก  
วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๗๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ 
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพือ่น ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘ 

๑๒๕ ๓๕(ญ)/๕๘ 
๑๔ ก.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำล
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศและวิธีพิจำรณำคดี
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์
และฎีกำ) 
 
“พระรำชบัญญัติจดัตั้งศำลทรัพยส์ิน
ทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศและวิธีพิจำรณำคดีทรัพยส์ิน
ทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดัตัง้ศำล
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศและวิธีพิจำรณำคดีทรัพยส์ิน 
ทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี ้
(๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์คดี
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศใหส้อดคล้องกับกำรจัดตั้งศำล
อุทธรณ์คดีช ำนัญพเิศษ รวมทั้งแกไ้ข
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศำลอุทธรณ์คดี
ช ำนัญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓ 
มำตรำ ๙ มำตรำ ๓๘ และมำตรำ ๓๙ 
และยกเลิกมำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๓ มำตรำ 
๔๔ และมำตรำ ๔๕) 
(๒) ปรับปรุงอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตร ี
ว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมให้เป็นอ ำนำจ
หน้ำท่ีของประธำนศำลฎีกำและ
คณะกรรมกำรบรหิำรศำลยตุิธรรม (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๓ มำตรำ ๔ มำตรำ ๑๒ 
มำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๕) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘  
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำลอุทธรณ ์
 คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ 
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ ก.ย. ๕๘  
บรรจุเพิม่เตมิเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘  
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๒๐ ก  
วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๗๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(๓) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรฎีกำค ำ
พิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลอุทธรณ์คดี
ช ำนัญพเิศษให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุง
กำรฎีกำตำมประมวลกฎหมำยวิธพีิจำรณำ
ควำมแพ่ง (แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๔๐ และ
มำตรำ ๔๑) 

-  ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด 
๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.  
เพื่อบรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ 
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘ 
 

๑๒๖ ๓๖(ญ)/๕๘ 
๑๔ ก.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำล
ล้มละลำยและวิธีพิจำรณำคดี
ล้มละลำย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์
และฎีกำ) 
 
“พระรำชบัญญัติจดัตั้งศำล
ล้มละลำยและวิธีพิจำรณำคดี
ล้มละลำย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดัตัง้ศำล
ล้มละลำยและวิธีพิจำรณำคดลี้มละลำย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี ้
(๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์คด ี
ที่อยู่ในอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำล
ล้มละลำยให้สอดคล้องกับกำรจดัตั้งศำล
อุทธรณ์คดีช ำนัญพเิศษ รวมทั้งแกไ้ข
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศำลอุทธรณ์คดี
ช ำนัญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓ 
มำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๒๑ มำตรำ 
๒๔ มำตรำ ๒๕ มำตรำ ๒๖ มำตรำ ๒๗ 
มำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๒๘/๑) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘  
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำลอุทธรณ ์
 คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ 
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๒๐ ก  
วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๗๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรฎีกำค ำพิพำกษำ
หรือค ำสั่งของศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษ
ในคดีล้มละลำยที่มิใช่คดีอำญำให้สอดคล้อง
กับกำรปรับปรุงกำรฎีกำตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (เพิ่มมำตรำ 
๒๘/๒ มำตรำ ๒๘/๓ มำตรำ ๒๘/๔ และ
มำตรำ ๒๘/๕) 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที ่๑๔ ก.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ ก.ย. ๕๘  
บรรจุเพิม่เตมิเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘  
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘ 
-  ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด 
๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.  
เพื่อบรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ 
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘ 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๗๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๒๗ ๓๗(ญ)/๕๘ 
๑๔ ก.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำลภำษี
อำกรและวิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิม่เติมเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์
และฎีกำ) 
 
“พระรำชบัญญัติจดัตั้งศำลภำษี
อำกรและวิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดัตัง้ศำล
ภำษีอำกรและวิธีพิจำรณำคดภีำษอีำกร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังต่อไปนี ้
(๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์คดี
ภำษีอำกรให้สอดคล้องกับกำรจัดตั้งศำล
อุทธรณ์คดีช ำนัญพเิศษ รวมทั้งแกไ้ข
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศำลอุทธรณ์คดี
ช ำนัญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓ 
มำตรำ ๑๐ วรรคสอง มำตรำ ๒๔ และ
มำตรำ ๒๕ และยกเลิกมำตรำ ๒๘ และ
มำตรำ ๒๙) 
(๒) ปรับปรุงอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตร ี
ว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมให้เป็นอ ำนำจ
หน้ำท่ีของประธำนศำลฎีกำและ
คณะกรรมกำรบรหิำรศำลยตุิธรรม (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๔ มำตรำ ๑๓ วรรคหนึ่ง 
และมำตรำ ๒๓) 
(๓) แก้ไขศำลที่มีอ ำนำจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เช่ียวชำญมำให้ควำมเห็น (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๒๑ วรรคหนึ่ง) 
(๔) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรฎีกำค ำพิพำกษำ
หรือค ำสั่งของศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษ
ให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงกำรฎีกำตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๒๖ และมำตรำ ๒๗) 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘  
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำลอุทธรณ ์
 คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ 
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ ก.ย. ๕๘  
บรรจุเพิม่เตมิเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘  
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘ 
-  ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด 
๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.  
เพื่อบรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๒๐ ก  
วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๘ 

129 ศาลภาษีอากร (ฉ.
๒).pdf  

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๗๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ 
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘ 

๑๒๘ ๓๘(ญ)/๕๘ 
๑๔ ก.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตศิำลเยำวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์
และฎีกำ) 
 
“พระรำชบัญญัติศำลเยำวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดัตัง้ศำล
เยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ดังต่อไปนี ้
(๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์คดี
เยำวชนและครอบครัวใหส้อดคล้องกับกำร
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ รวมทั้ง
แก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศำลอุทธรณ์
คดีช ำนัญพิเศษ (แก้ไขเพิม่เตมิมำตรำ ๔ 
มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๘๐ 
มำตรำ ๑๘๑ และมำตรำ ๑๘๒) 
(๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรฎีกำค ำพิพำกษำ
หรือค ำสั่งของศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษ
ในคดีเยำวชนและครอบครัวที่มิใช่คดีอำญำ
ให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงกำรฎกีำตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
(เพิ่มมำตรำ ๑๘๒/๑ มำตรำ ๑๘๒/๒ และ
มำตรำ ๑๘๒/๓ และยกเลิกหมวด ๑๗ 
ฎีกำ มำตรำ ๑๘๓ และมำตรำ ๑๘๔) 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘  
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำลอุทธรณ ์
 คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ 
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ ก.ย. ๕๘  
บรรจุเพิม่เตมิเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘  
เป็นพเิศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๒๐ ก  
วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๗๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

 
 
 

-  ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด 
๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.  
เพื่อบรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ 
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘ 
 

๑๒๙ ๓๙(ญ)/๕๘ 
๑๔ ก.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติวิธีพิจำรณำคดี
ผู้บริโภค (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์
และฎีกำ)  
 
“พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดี
ผู้บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติวิธีพจิำรณำ
คดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดให้ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของ
ศำลอุทธรณแ์ผนกคดีผู้บริโภคหรอืศำล
อุทธรณ์ภำคแผนกคดผีู้บรโิภคใหเ้ป็นท่ีสุด 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๔๙ วรรคสอง) 
(๒) ก ำหนดให้กำรฎีกำค ำพิพำกษำหรือ
ค ำสั่งของศำลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภค
หรือศำลอุทธรณ์ภำคแผนกคดีผู้บริโภค  
ให้กระท ำได้เมื่อได้รับอนญุำตจำกศำลฎีกำ 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๕๑) 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘  
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำลอุทธรณ ์
 คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ 
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๒๐ ก  
วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๗๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(๓) ยกเลิกเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ในกำรฎีกำค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง (ยกเลิก
มำตรำ ๕๒ มำตรำ ๕๓ และมำตรำ ๕๔) 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งใหค้ณะ กมธ. วสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ ก.ย. ๕๘  
บรรจุเพิม่เตมิเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘  
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘ 
-  ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด 
๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.  
เพื่อบรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ 
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพือ่น ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘ 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๗๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๓๐ ๓๕/๕๘ 
๔ ส.ค. ๕๘ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสต์ิดตำมตัวผู้ที่ถูก
ปล่อยชั่วครำว หลักเกณฑ์กำรบังคับ 
คดีผู้ประกัน และกำรอุทธรณ์ค ำสัง่
ศำลที่ไม่อนุญำตให้ปล่อยช่ัวครำว) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์อื่นใดท่ีสำมำรถใช้ตรวจสอบ
หรือจ ำกัดกำรเดินทำงของผู้ถูกปลอ่ย
ช่ัวครำว และก ำหนดบทสันนิษฐำนกรณผีู้
ถูกปล่อยชั่วครำวหนีหรือจะหลบหนี 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๑๐๘ วรรคสำม 
และเพิ่มมำตรำ ๑๑๗ วรรคสอง) 
(๒) ก ำหนดมิให้เรียกประกันหรือ
หลักประกันเกินสมควรโดยต้องค ำนึงถึง
เงื่อนไขและมำตรกำรป้องกันท่ีใช้กับผู้ถูก
ปล่อยชั่วครำวประกอบด้วย (แก้ไข
เพิม่เตมิมำตรำ ๑๑๐ วรรคสำม) 
(๓) ก ำหนดให้มีกำรสั่งงดกำรบังคบัตำม
สัญญำประกันหรือลดจ ำนวนเงินทีต่้องใช้
ตำมสญัญำประกัน และแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์กำรบังคับตำมสัญญำประกันใน
กรณีที่ต้องมีกำรบังคับคดโีดยเจ้ำพนักงำน
บังคับคดี กรมบังคับคดี (แก้ไขเพิม่เติม
มำตรำ ๑๑๙) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ วันที่ ๔ ส.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๖/๒๕๕๘ 
พฤ. ๖ ส.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔๖/๒๕๕๘ พฤ. ๖ ส.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที ่๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ ก.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๔ 
ส.ค. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพจิำรณำบรรจุ
ระเบียบวำระ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๘ 
-  ค. ๕๔/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ (ค. ๑) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๔ 
ต.ค. ๕๘  
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๒ 
ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุ
ระเบียบวำระ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๘  
-  ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ  
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน  

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๒๗ ก  
วันท่ี ๓๐ ธ.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๗๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วันท่ี ๓ พ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๗ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระวันท่ี ๒๗ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๔/๒๕๕๘ 
พฤ. ๒๙ ต.ค. ๕๘ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๗/๒๕๕๘ ศ. ๖  
พ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๖๗/๒๕๕๘ ศ. ๖ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๔ พ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบให้ ก.ยุติธรรม 
รับไปพิจำรณำและสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. 
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ ครม. ตอ่ไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๖ ม.ค. ๕๙ รับทรำบผล 
กำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. ตำมที่ 
ก.ยุติธรรมเสนอแล้ว  
-  ค. ๑๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๖ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๘๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๓๑ ๓๓/๕๘ 
๑๔ ก.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติก ำลังพลส ำรอง 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติก ำลังพลส ำรอง 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยก ำลังพลส ำรอง เพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบตัิภำรกิจตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีของกระทรวงกลำโหม โดยก ำหนด
ประเภทบุคคลที่จะเป็นก ำลังพลส ำรอง 
กำรด ำเนินกำรทั้งหลำยเกี่ยวกับกจิกำร
ก ำลังพลส ำรอง ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำร
ก ำลังพลส ำรอง รวมถึงกำรก ำหนดหน้ำที่
และสิทธิของก ำลังพลส ำรองในกำรเข้ำรับ
รำชกำรทหำรให้ชัดเจน กำรเรียกก ำลังพล
ส ำรองและกำรระดมพล เพื่อเป็นกำรพัฒนำ
กิจกำรก ำลังพลส ำรองใหม้ีประสิทธภิำพ
ยิ่งขึ้น 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘  
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๙ คน
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๙ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. 
วันที่ ๒ ก.ย. ๕๘ บรรจเุข้ำระเบยีบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘ 
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘  
-  ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด 
๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๒) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๙ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ 
ปธ. วันท่ี ๒๙ ก.ย. ๕๘ บรรจุเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๖๐/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ต.ค. ๕๘ 
-  ค. ๖๐/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ (ค. ๒) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๓ 
พ.ย. ๕๘ 

- ก.กำรทหำร / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๒๗ ก  
วันท่ี ๓๐ ธ.ค. ๕๘ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๘๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๕ พ.ย. ๕๘ (รับวันท่ี ๖ พ.ย. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
วันท่ี ๖ พ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒  
พ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๖๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำยและเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพือ่น ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๘ 
-  ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร และมอบให ้ก.กลำโหม รับไป
พิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. 
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอครม. ตอ่ไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๙ ก.พ. ๕๙ รับทรำบผลกำร
ด ำเนนิกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ  
ที่กระทรวงกลำโหมเสนอแล้ว  
-  ค. ๑๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ ม.ีค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 

๑๓๒ ๕๖/๕๘ 
๖ ต.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับ
กำรกักขังตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรกักขังตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ พ.ศ. ๒๕๐๖ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้เครื่อง
พันธนำกำรแก่ผู้ต้องกักขังและประเภท

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๗ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ 
ต.ค. ๕๘ 
 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๘๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

“พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับ
กำรกักขังตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ของเครื่องพันธนำกำร (เพิ่มมำตรำ ๕/๑) 
(๒) ก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีม่ีอ ำนำจ
ตรวจสอบจดหมำย เอกสำร พัสดภุัณฑ์
หรือสิ่งสื่อสำรอื่น หรือสกัดกั้นกำรติดต่อ 
สื่อสำรทำงโทรคมนำคมหรือโดยทำงใด ๆ 
ซึ่งมีถึงหรือจำกผูต้้องกักขัง (เพิ่มมำตรำ ๕/๒) 
(๓) ก ำหนดให้ผูต้้องกักขังหญิงท่ีตั้งครรภ์ 
ทำรก เด็ก และมำรดำที่ให้นมบุตรต้องได้รับ 
กำรช่วยเหลือและกำรดูแลทำงกำรแพทย์ 
และด้ำนโภชนำกำรที่เหมำะสม (เพิ่มมำตรำ 
๘/๑ และแกไ้ขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๐) 
(๔) ปรับปรุงอัตรำโทษเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบัต ิ
ตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง และกำรกระท ำ
ควำมผิดต่อสถำนที่กักขังให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
(แก้ไขเพิ่มเตมิวรรคสองของมำตรำ ๙  
และแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๐) 
(๕) ก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีผู่้เป็น
หัวหน้ำบังคับบัญชำสถำนท่ีกักขังมีอ ำนำจ
ลงโทษฐำนผิดวินยัแก่ผู้ต้องกักขังแทน
ค่ำปรับซึ่งได้กระท ำควำมผดิลหุโทษใน
สถำนท่ีกักขังนั้น และเมื่อลงโทษฐำนผิด
วินัยดังกล่ำวแล้วให้คดีอำญำเป็นอันเลิกกัน 
(เพิ่มมำตรำ ๑๐/๑) 

วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวารที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน รับวันท่ี ๙ พ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอ
ประธำนวันท่ี ๙ พ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๖๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป 
อีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๓ ธ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๘ พ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน 
วันท่ี ๑๘ พ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ 
พ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๗๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำยและเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๘ 
-  ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร และมอบให ้ก.ยุติธรรม รับไป

- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๖ ก  
วันท่ี ๑๘ ม.ค. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๘๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

พิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. 
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอครม. ตอ่ไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๒ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของ 
คณะ กมธ. วสิำมัญ ท่ี ก.ยตุิธรรม เสนอแล้ว 
-  ค. ๒๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 
 

๑๓๓ ๔๔(ญ)/๕๘ 
๑๓ ต.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตริำชวิทยำลยั 
จุฬำภรณ์ พ.ศ. ....  
 
“พระรำชบัญญัติรำชวิทยำลัย 
จุฬำภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยรำชวิทยำลัยจฬุำภรณ์ 
เพื่อจัดตั้งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ให้เป็น
สถำบันกำรวิจยัและวิชำกำรชั้นสูง จัด
กำรศึกษำทำงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอ้ม 
กำรแพทย์ และกำรสำธำรณสุข ช้ันน ำของ
ภูมิภำค มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและเป็น
หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ แบ่งส่วนงำน
เป็นส ำนักงำนเลขำธิกำรรำชวิทยำลัย 
สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ สถำบัน
บัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ และวิทยำลัย
วิทยำศำสตร์กำรแพทยเ์จ้ำฟ้ำจุฬำภรณ ์

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๔ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๔/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ 
ต.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๖๔/๒๕๕๘ พฤ. ๒๗ ต.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๓๐ พ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพ่ือ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติม เข้ำระเบยีบวำระ ค. ๗๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ 
 

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗ ก  
วันท่ี ๑๙ ม.ค. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๘๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๗๒/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๘ 

๑๓๔ ๔๘/๕๘ 
๒๗ ต.ค. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรประกอบ
ธุรกิจข้อมูลเครดติ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกจิ
ข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
ธุรกิจข้อมูลเครดติ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อ
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูล
เครดติปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปได้ ในกรณีที่
กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ง พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระหรือ 
พ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ (เพิ่มมำตรำ ๓๑/
๑) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๙ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๖/๒๕๕๘  
พฤ. ๕ พ.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๖๖/๒๕๕๘ พฤ. ๕ พ.ย. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๓๐ พ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ .. ธ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติม เข้ำระเบยีบวำระ ค. ๗๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๗๒/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗ ก  
วันท่ี ๑๙ ม.ค. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๘๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๓๕ ๔๙/๕๘ 
๒๗ ต.ค. ๕๘ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิุ้มครองกำร
ด ำเนินงำนของทบวงกำรพลังงำน
หมุนเวียนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติคุม้ครองกำร
ด ำเนินงำนของทบวงกำรพลังงำน
หมุนเวียนระหว่ำงประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง 
กำรด ำเนินงำนของทบวงกำรพลังงำน
หมุนเวียนระหว่ำงประเทศ เนื่องจำก
ประเทศไทยจะเข้ำเป็นสมำชิกของทบวง
กำรพลังงำนหมุนเวียนระหว่ำงประเทศ 
อันเป็นองค์กำรระหว่ำงประเทศท่ีจัดตั้งขึ้น
ตำมธรรมนูญของทบวงกำรพลังงำน
หมุนเวียนระหว่ำงประเทศ โดยธรรมนูญ
ดังกล่ำวก ำหนดให้ทบวงกำรพลังงำน
หมุนเวียนระหว่ำงประเทศมสีภำพ 
นิติบุคคลระหว่ำงประเทศ และใหม้ี
ควำมสำมำรถทำงกฎหมำยเท่ำที่อำจ
จ ำเป็นในดินแดนของแตล่ะสมำชิก และ
ตำมกฎหมำยภำยในของแต่ละสมำชิก 
เพื่อกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีและเพื่อให้บรรลตุำม
ควำมมุ่งประสงค์ของทบวงกำรพลงังำน
หมุนเวียนระหว่ำงประเทศ โดยก ำหนดให้
สมำชกิตัดสินใจเกี่ยวกับควำมตกลงว่ำด้วย
เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันแยกต่ำงหำก 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๙ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๖/๒๕๕๘  
พฤ. ๕ พ.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๖๖/๒๕๕๘ พฤ. ๕ พ.ย. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๗ พ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติม เข้ำระเบยีบวำระ ค. ๗๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๗๒/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๕ ม.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบหมำยให้  
ก.พลังงำน เป็นหน่วยงำนหลักรบัไปพิจำรณำร่วมกับ 
ก.กำรต่ำงประเทศ และ ก.ยุติธรรม เพื่อศึกษำและ

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗ ก  
วันท่ี ๑๙ ม.ค. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๘๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

สรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน 
เพื่อน ำเสนอคณะรัฐมนตร ี
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๒ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ที่ ก.พลังงำน เสนอแล้ว 
-  ค. ๒๓/๒๕๕๙ ศ. ๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๑๓๖ 
 
 

๔๔/๕๘ 
๓๐ ก.ย. ๕๘ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตศิำลเยำวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติศำลเยำวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติศำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดเียำวชน
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมคณุสมบัติของผูพ้ิพำกษำ
สมทบ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๕ (๑)) 
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ของผู้พิพำกษำสมทบ (เพิ่มมำตรำ ๒๕/๑) 
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิกี่ยวกับกำร
พ้นจำกต ำแหน่งของผู้พิพำกษำสมทบ 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๒๗) 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๐/๒๕๕๘ พฤ. ๘ 
ต.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๖๐/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ต.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที ่๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๖ พ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓ พ.ย. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ พ.ย. ๕๘  
-  ค. ๖๖/๒๕๕๘ พฤ. ๕ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ  
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๖ ธ.ค. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๐ ก  
วันท่ี ๒๙ ม.ค. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๘๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๙ พ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน 
เพื่อพิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๑๙ พ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๑/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ 
พ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๗๑/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำยและเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๙ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และให้น ำเหตผุลของร่ำง 
พ.ร.บ. ตำมข้อสังเกตเป็นเหตผุลของ ร่ำง พ.ร.บ. ใน
กำรประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ พร้อมท้ังมอบหมำย
ให้ สนง.ศำลยตุิธรรมรับไปพิจำรณำศึกษำและ
สรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน 
เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป 

๑๓๗ ๔๐/๕๘ 
๘ ก.ย. ๕๘ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติองค์กำรมหำชน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติองคก์ำร
มหำชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำมค ำว่ำ 
“คณะกรรมกำร” และบทบญัญัตเิกี่ยวกับ
คณะกรรมกำรบรหิำรหรือคณะกรรมกำร
ที่ท ำหน้ำที่บริหำรของแต่ละองค์กำรมหำชน 
(๒) ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพฒันำและ
ส่งเสริมองค์กำรมหำชน และก ำหนด
บทบัญญัตเิกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำท่ี 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม วำระกำร

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ ก.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ 
ก.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ก.ย. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
 

- ก.กิจกำรวุฒิสภำ /กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๙ – ๔๐) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๓๓ ก  
วันท่ี ๘ ก.พ. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๘๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหนง่ และ
กำรประชุมของคณะกรรมกำรดังกล่ำว 
(๓) ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนของ
องค์กำรมหำชนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
(๔) ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกีย่วกับกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในของแต่
ละองค์กำรมหำชน 
(๕) ก ำหนดระยะเวลำกำรแต่งตั้ง 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม และกำร
พ้นจำกต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรของ
องค์กำรมหำชน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
อ ำนำจบังคับบัญชำของผู้อ ำนวยกำรของ
องค์กำรมหำชน 
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมคณุสมบัติและลกัษณะ
ต้องห้ำมของเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรมหำชน 
และก ำหนดเรื่องกำรรวมกลุ่มของ
เจ้ำหน้ำท่ีและลูกจำ้งขององค์กำรมหำชน  
(๗) ก ำหนดให้กำรพ้นจำกต ำแหนง่ของ
ผู้อ ำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร
มหำชนในกรณีที่มีอำยคุรบตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนด เป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำม
ก ำหนดเวลำในสัญญำจ้ำง 
 
 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วสิำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๒ ต.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๒ ต.ค. ๕๘  
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ  
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๒๒ พ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๐ พ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ ๒๔ พ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๘ 
ธ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๗๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๘ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๒ ม.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้
ส ำนักงำน ก.พ.ร. รับไปพิจำรณำและสรุปผลกำร
พิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ 
ครม. ต่อไป 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๘๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๖ ก.พ. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ทีส่ ำนักงำน ก.พ.ร. เสนอแล้ว  
-  ค. ๑๔/๒๕๕๙ พฤ. ๓ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี 
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ 

๑๓๘ ๔๖(ญ)/๕๘ 
๒๗ ต.ค. ๕๘ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพิ่มเตมิเกี่ยวกับควำมผดิ 
ทำงอำญำ) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี ๔๑)  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมก ำหนดโทษส ำหรับกรณี
ไม่ยื่นบญัชีที่มีกำรรับรองตำมมำตรำ ๖๙ 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๓๕) 
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทก ำหนดโทษตำม
มำตรำ ๓๗ ให้ครอบคลมุถึงกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรขอคืนภำษีอำกร 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๓๗) 
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทก ำหนดโทษส ำหรับ
กรณไีม่ยื่นรำยกำรเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเสยี
ภำษีอำกร (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๗ ทวิ) 
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมควำมผิดเกี่ยวกบั
ภำษีมูลคำ่เพิ่มให้ครอบคลมุถึงกรณีกำรขอ
คืนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ 
๙๐/๔ (๖)) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๙ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๖/๒๕๕๘  
พฤ. ๕ พ.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๖๖/๒๕๕๘ พฤ. ๕ พ.ย. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๖  
พ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๗ พ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ เพิ่มเติม ค. ๗๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๗๒/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๔๕ วัน 
(ค. ๑) โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี ครบก ำหนด ๔๕ วัน ๑๘ ม.ค. ๕๙ 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๗ ก  
วันท่ี ๒๔ ก.พ. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๙๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี .. ธ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๗ 
ธ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ 
ธ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๗๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๘ 

๑๓๙ ๓๘/๕๘ 
๑๘ ส.ค. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิ่งเสริมและ
รักษำมรดกภูมิปญัญำทำงวัฒนธรรม 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษำ
มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสรมิและรักษำ
มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม เพือ่
ส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปญัญำทำง
วัฒนธรรมที่มลีักษณะเป็นวรรณกรรม
พื้นบ้ำนและภำษำ ศิลปะกำรแสดง แนว
ปฏิบัติทำงสังคม พิธีกรรม ประเพณี และ
เทศกำล ควำมรู้และกำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชำติและจกัรวำล งำนช่ำงฝีมือดั้งเดิม 
กำรเล่นพื้นบ้ำน กีฬำพื้นบ้ำน และศิลปะ
กำรต่อสู้ป้องกันตัว และลักษณะอืน่ท่ี
ก ำหนดในกฎกระทรวง ให้มีควำมสืบเนื่อง
และยั่งยืน 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๙ ส.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๓/๒๕๕๘ ศ. ๒๘ 
ส.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๕๓/๒๕๕๘ ศ. ๒๘ ส.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๒ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ ก.ย. ๕๘  
-  ค. ๕๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๗ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ  

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๙ ก  
วันท่ี ๑ มี.ค. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๙๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี 
๒๖ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๙ ต.ค. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๒ ต.ค. ๕๘  
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ  
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๒๕ พ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๖ 
พ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๗ พ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๗๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ  
(ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน โดยงดเว้นข้อบังคับ 
ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรช่ัวครำวเฉพำะกรณี ครบก ำหนด 
๓๐ วัน วันท่ี ๒๕ ธ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑ ธ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพ่ือ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๗ 
ธ.ค. ๕๘ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  ค. ๗๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๘ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ ช่ือร่ำงพระรำชบัญญัติ และ
คณะ กมธ. ขอถอนร่ำงเพื่อปรับปรุงใหม่ให้
สอดคล้องกับช่ือร่ำงพระรำชบัญญตัิ 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๙๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนที่ทบทวนแล้ววันท่ี ๒๒ ธ.ค. ๕๘ บันทึก
เสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ ๒๓ 
ธ.ค. ๕๘  
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๕/๒๕๕๘ 
พฤ. ๒๔ ธ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๗๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๘ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๖ ม.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้  
ก.วัฒนธรรมรบัข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ  
ไปพิจำรณำและสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. 
ภำยใน ๓๐ วัน เพือ่น ำเสนอ ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๒ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ที่ ก.วัฒนธรรม เสนอแล้ว 
-  ค. ๒๓/๒๕๕๙ ศ. ๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๙๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๔๐ ๕๓(ญ)/๕๘ 
๑๕ ธ.ค. ๕๘ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติธนำคำร 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย พุทธศักรำช ๒๔๘๕ 
ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อก ำหนดกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมกำรนโยบำย
กำรเงิน คณะกรรมกำรนโยบำยสถำบัน
กำรเงิน และคณะกรรมกำรระบบกำร
ช ำระเงินกรณีกรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิพ้น
จำกต ำแหน่งตำมวำระหรือพ้นจำก
ต ำแหน่งก่อนครบวำระ (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๑๙ และยกเลิกมำตรำ ๒๘ วรรคสอง) 
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมคณุสมบัติและ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรคดัเลือก
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๘/๑) 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ 
ธ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๗๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ธ.ค. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. กำรเศรษฐกิจ กำรเงิน 
 และกำรคลัง พิจำรณำ  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะ กมธ. กำรเศรษฐกิจ กำรเงินและ 
กำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓ วัน 
วันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่ 
๒๖ ม.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
บรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๒๗ ม.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕/๒๕๕๙  
พฤ. ๒๘ ม.ค. ๕๙ 
-  ค. ๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ ม.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๙ 
 
 
 

- ก.กำรเงิน กำรคลัง/กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๒๑ ก  
วันท่ี ๔ มี.ค. ๕๙ 

142 ธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย (ฉ. ๕).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๙๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๔๑ ๑(ญ)/๕๙ 
๑๙ ม.ค. ๕๙ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  
(มำตรกำรปรับลดอัตรำภำษเีงินได้
นิติบุคคลเป็นกำรถำวร) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี ๔๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร เพือ่ลด
อัตรำภำษเีงินไดส้ ำหรบับริษัทหรอืห้ำง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภำษีจำกก ำไรสุทธิ 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ (๒) (ก) ของบัญชีอัตรำภำษี
เงินได้ท้ำยหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่ง
ประมวลรัษฎำกร) 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๙ ม.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔/๒๕๕๙  
ศ. ๒๒ ม.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๔/๒๕๕๙ ศ. ๒๒ ม.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
 ค. ๔/๒๕๕๙ ศ. ๒๒ ม.ค. ๕๙ พิจำรณำ 
 ในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ  
 และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
 ประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๙ 

- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๒๑ ก  
วันท่ี ๔ มี.ค. ๕๙ 

143 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ประมวลรษัฎากร (ฉ. ๔๒).pdf 
 

๑๔๒ ๖/๕๙ 
๙ ก.พ. ๕๙ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยเพิ่มเติมประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
เพิ่มเตมิประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจ ำนวนไม่
เกิน ๕๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท ส ำหรับ
เป็นค่ำใช้จ่ำยของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
และหน่วยงำนอื่น เป็นจ ำนวนไม่เกิน 
๔๗,๖๖๑,๐๒๗,๓๐๐ บำท และเพื่อชดใช้
เงินคงคลัง เป็นจ ำนวน ๘,๓๓๘,๙๗๒,๗๐๐ 
บำท 
 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๕ ก.พ. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ 
ก.พ. ๕๙ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ก.พ. ๕๙ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
 ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ก.พ. ๕๙ พิจำรณำ 
 ในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ  
 และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
 ประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๙ 
 

- พิจำรณำโดย กมธ. เต็มสภำ 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๒๓ ก  
วันท่ี ๑๕ มี.ค. ๕๙ 

144 งปม. เพิม่เตมิ 
59.pdf  

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๙๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๔๓ ๕๔/๕๘ 
๒ ธ.ค. ๕๘ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมอำญำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๒๖ เกีย่วกับ
กำรโอนคดี) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมอำญำ (ฉบับท่ี ๓๑)  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ เพื่อก ำหนดให้ประธำนศำล
ฎีกำมีอ ำนำจสั่งโอนคดไีปศำลอื่นในกรณีที่
อำจเกิดผลกระทบต่อประโยชน์ทีส่ ำคัญ
อื่นของรัฐได้ (แก้ไขเพิ่เมติมมำตรำ ๒๖) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓ ธ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๔/๒๕๕๘  
ศ. ๑๘ ธ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๗๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๘ ธ.ค. ๕๘ 
 ส่งให้คณะ กมธ. กำรกฎหมำย กระบวนกำร
 ยุติธรรม และกจิกำรต ำรวจ พิจำรณำ
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๔๕ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะ กมธ. กำรกฎหมำย กระบวนกำร
ยุติธรรม และกจิกำรต ำรวจ พิจำรณำในวำระที่ ๒ 
ครบก ำหนด ๔๕ วัน วันที่ ๓๑ ม.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันท่ี 
๒๖ ม.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
บรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๒๗ ม.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕/๒๕๕๙  
พฤ. ๒๘ ม.ค. ๕๙ 
-  ค. ๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ ม.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓ ก.พ. ๕๙ 
 
 
 

- ก.ยุติธรรม / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ – ๗, 
๙๑๗๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๒๓ ก  
วันท่ี ๑๕ มี.ค. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๙๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๔๔ ๔๗/๕๘ 
๖ ต.ค. ๕๘ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยก ำหนด
กลไกให้สถำนศึกษำ สถำนบริกำรสำธำรณสุข 
และสถำนประกอบกิจกำรต้องจัดให้มีข้อมูล
และข่ำวสำร กำรจัดบริกำรสวัสดิกำรสังคม
เกี่ยวกับกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำร
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กำรจดับริกำรอนำมัย
เจริญพันธ์ุส ำหรับวยัรุ่น ก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรป้องกันและแกไ้ขปญัหำ
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
เสนอนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรป้องกัน
และแก้ไขปญัหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ก ำหนดแนวทำงปฏิบัตสิ ำหรบัหนว่ยงำน
ของรัฐและหน่วยงำนของเอกชน เพื่อป้องกัน 
ช่วยเหลือ แก้ไข และเยียวยำปัญหำกำร
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหำอนำมัยกำรเจรญิ
พันธุ์ของวัยรุ่น กำรใช้ควำมรุนแรงทำงเพศ 
และกำรกระท ำควำมผดิเกี่ยวกับเพศ 
ก ำหนดมำตรกำรบังคับ และบทก ำหนดโทษ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๗ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ 
ต.ค. ๕๘ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๔/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ 
ต.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๖๔/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ ต.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน 
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน  
 (พิจำรณำรวมกับร่ำงทีส่มำชิก สนช. เสนอ 
 โดยถือเอำรำ่งที่ ครม. เสนอ เป็นหลักในกำร
 พิจำรณำ) 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ (พิจำรณำรวมกับรำ่งที่สมำชิก สนช. 
เสนอ โดยถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอ เป็นหลักในกำร
พิจำรณำ) ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๒๗ ธ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำ 
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๙ ธ.ค. ๕๘) บันทึก
เสนอ ปธ. วันท่ี ๑๐ ธ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๗๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๗ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๒๖ ม.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันท่ี 
๒๖ ม.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
บรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๒๗ ม.ค. ๕๙ 

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๓๐ ก  
วันท่ี ๓๑ มี.ค. ๕๙ 

147 ตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น.
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๙๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเขำ้ระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ ก.พ. ๕๙ 
-  ค. ๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึน้
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๙ 

๑๔๔/๑ ๒๖/๕๘ 
๔ มิ.ย. ๕๘ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. ....  
 
“พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

นำยเจตน์   
ศิรธรำนนท์  
กับคณะ  

(รวม ๕๕ คน) 

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อก ำหนด
มำตรกำรและกลไกท่ีเป็นระบบมี
ประสิทธิภำพ และมีเอกภำพ เพื่อป้องกัน 
ช่วยเหลือ แก้ไข และเยียวยำผลกระทบที่
เกิดจำกปัญหำเกี่ยวกับสุขภำวะทำงเพศ 
เพื่อให้วัยรุ่นไดร้ับกำรส่งเสริมและคุ้มครอง
ให้มีสุขภำวะทำงเพศที่ด ี

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำ 
ส่งร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำปฏริูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ 
วันท่ี ๙ มิ.ย. ๕๘ 
-  คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเสรจ็แล้ว เห็นว่ำ  
ไม่เป็นร่ำงพระรำชบัญญตัิเกี่ยวด้วยกำรเงิน  
-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ 
เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ วันท่ี ๘ 
ก.ค. ๕๘ 
-  ประธำนวินิจฉยัว่ำไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วย
กำรเงิน จึงมีสิทธิเสนอให้สภำนิตบิัญญัแห่งชำติ
พิจำรณำติต่อไปได ้
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๕/๒๕๕๘  
พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมมีติอนุมัติใหค้ณะรฐัมนตร ี
รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ 
ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยใหร้อ
กำรพิจำรณำไว้ ๒๐ วัน ครบวันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘ 

(พิจารณารวมกับร่างท่ี ครม.
เสนอในล าดับที่ ๑๔๔  
นับรวมเป็น ๑ ฉบับ) 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๙๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ครม. มีหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำ
ร่ำง พ.ร.บ. ท่ีขอรับมำพิจำรณำกอ่นรับหลักกำร
ออกไปอีก ๖๐ วัน  
-  ค. ๔๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๓ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให ้ครม. ขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. 
ก่อนรับหลักกำร ออกไปอีก ๖๐ วนั ครบวันท่ี ๑๐ 
ต.ค. ๕๘  
-  ครม. ส่งคืนร่ำง พ.ร.บ. ท่ีขอรับมำพิจำรณำก่อน
รับหลักกำร ส ำนักงำนได้รับเมื่อวันท่ี ๖ ต.ค. ๕๘ 
โดยมีข้อสังเกตว่ำ ร่ำง พ.ร.บ. ท่ีสมำชิกเสนอมี
หลักกำรส่วนใหญ่เช่นเดียวกับร่ำง พ.ร.บ. ท่ี ครม. 
เสนอ และเห็นควรน ำร่ำงที่สมำชิกเสนอพิจำรณำไป
พร้อมกับร่ำง พ.ร.บ. ท่ี ครม. เสนอ 
-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๗ ต.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ 
ต.ค. ๕๘ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๔/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ 
ต.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๖๔/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ ต.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
  **(พิจำรณำรวมกับร่ำงที่ ครม. เสนอ 
 โดยถือเอำรำ่งที่ ครม. เสนอ เป็นหลัก 
 ในกำรพิจำรณำ) 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๑๙๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๔๕ ๕๑/๕๘ 
๑๐ พ.ย. ๕๘ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัตสิถำนประกอบกำร
เพื่อสุขภำพ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยสถำนประกอบกำร
เพื่อสุขภำพ เพื่อก ำกับดูแลกำรประกอบ
กิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพขึ้น
เป็นกำรเฉพำะ เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกำร
ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำนอันเป็น
กำรส่งเสริมสุขภำพของประชำชนและ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ พ.ย. ๕๘ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ 
พ.ย. ๕๘  
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๗๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๗ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๗ ม.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วนั (รับ ๑๕ ธ.ค. 
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๕ ธ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๗๖/๒๕๕๘ ศ. ๒๕ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๖ ก.พ. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒ ก.พ. ๕๙  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๙/๒๕๕๙ พฤ. ๑๑ 
ก.พ. ๕๙ 
-  ค. ๙/๒๕๕๙ พฤ. ๑๑ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๓๐ ก  
วันท่ี ๓๑ มี.ค. ๕๙ 

148 สถานประกอบการ
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๐๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๘ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้ ก.
สำธำรณสุข เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไป
พิจำรณำร่วมกับ ก.มหำดไทย และสนง. ก.พ.ร. และ
สรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. เพื่อน ำเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๕ ก.ค. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ ตำมที่ ก.สำธำรณสุข เสนอ 
-  ค. ๔๙/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙  
ที่ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ 

๑๔๖ ๓๙/๕๘ 
๘ ก.ย. ๕๘ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
(กำรบังคับโทษปรับ กำรรอกำร
ก ำหนดโทษและรอกำรลงโทษ และ
แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้
และผู้ถูกใช้) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ 
ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดวิธีกำรยดึทรัพยส์ินหรอือำยัด
สิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่ำปรับ 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๒๙ และเพิม่มำตรำ 
๒๙/๑) 
(๒) ปรับปรุงอัตรำเงินในกำรกักขังแทน
ค่ำปรับ และปรับปรุงจ ำนวนค่ำปรบั 
ที่อำจขอท ำงำนบริกำรสังคมหรือท ำงำน
สำธำรณประโยชน์แทนค่ำปรับ (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๓๐ และมำตรำ ๓๐/๑ 
วรรคหนึ่ง) 
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรให้ศำล
อำจรอกำรก ำหนดโทษหรือรอกำรลงโทษ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ ก.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ 
ก.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ก.ย. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๒ ต.ค. ๕๘) 

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๓๑ ก  
วันท่ี ๗ เม.ย. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๐๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดซึ่งจะถูกลงโทษ
จ ำคุกหรือปรับ และเพิม่เง่ือนไขในกำรคุม
ประพฤติ (แก้ไขเพิม่เตมิมำตรำ ๕๖) 
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมใหผู้้ใช้เด็กหรือเยำวขน
อำยุไม่เกินสิบแปดปี ผู้พิกำรหรือป่วยเจ็บ 
ลูกจ้ำงหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชำ ผู้ที่มี
ฐำนะยำกจน หรือผู้ต้องพึ่งพำผู้ใช้ไม่ว่ำ
ทำงใด ต้องระวำงโทษเพิ่มข้ึนอีกกึ่งหนึ่ง
ของโทษท่ีก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๘๔) 
(๕) ก ำหนดให้ศำลมีอ ำนำจลงโทษผู้ถูกใช้
หรือผู้กระท ำตำมค ำโฆษณำหรือประกำศ
แก่บุคคลทั่วไปให้กระท ำควำมผิดที่ได้
เปิดเผยข้อมูลส ำคญัจนสำมำรถด ำเนินคดี
กับผู้ใช้หรือผู้โฆษณำหรือประกำศดังกล่ำว 
น้อยกว่ำอัตรำโทษข้ันต่ ำที่กฎหมำย
ก ำหนดไวไ้ด้ (เพิ่มมำตรำ ๘๕/๑) 

บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๒ ต.ค. ๕๘  
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ  
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๒๒ พ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วนั (รับ ๑๒ พ.ย. 
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๒ พ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๗๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ  
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๒๒ ธ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๘ ธ.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๙ ธ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๗๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๗ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๑
ม.ค. ๕๙  
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วนั (รับ ๑๒ ม.ค. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๒ ม.ค. ๕๙ 
-  ค. ๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ม.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ 
วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรช่ัวครำว
เฉพำะกรณี ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๕๙ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๐๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันท่ี 
๑๑ ก.พ. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
บรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๑๑ ก.พ. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ 
ก.พ. ๕๙ 
-  ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อ ๑๕ มี.ค. ๕๙ รบัทรำบข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. และมอบให้ ก.ยุตธิรรมเป็น
หน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ ก.พัฒนำสังคมฯ 
และ สนง.ศำลยตุิธรรม เพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำง
และควำมเหมำะสม และสรุปผลกำรพิจำรณำแล้ว 
ส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๖ พ.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำตำมข้อสังเกตของ
คณะ กมธ. วสิำมัญ ตำมที่ ก.ยุติธรรมเสนอ 
-  ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ ม.ิย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 
 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๐๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๔๗ 

 
 

๔๓/๕๘ 
๓๐ ก.ย. ๕๘ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิวำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปน้ี 
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้อัยกำรสูงสดุรว่ม
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี ้
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมเจ้ำหน้ำที่ผูม้ีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอควำมช่วยเหลือ
จำกต่ำงประเทศ 
(๓) ก ำหนดให้ผู้ประสำนงำนกลำงมี
อ ำนำจส่งข้อมูลเกีย่วกับกำรกระท ำ
ควำมผิดหรือทรัพยส์ินใดไปให้ต่ำงประเทศ
เพือ่ประโยชน์ในกำรสืบสวนสอบสวน  
กำรฟ้องคดี หรือกำรพิจำรณำคดีในศำล
แม้ประเทศนั้นยังมิได้ร้องขอ 
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมให้ศำลส่งบันทึกค ำเบิก
ควำมของพยำนรวมทั้งพยำนหลักฐำนอ่ืน
ในส ำนวนไปยังพนักงำนอัยกำรเพือ่
ด ำเนินกำรต่อไป 
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนกำรค้น อำยัด 
หรือยึดทรัพยส์ิน  
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมกำรโอนบุคคลซึง่ถูก 
คุมขังให้ครอบคลมุถึงกำรโอนบุคคลซึ่งถูก
คุมขังเพื่อช่วยเหลือในกำรด ำเนินคดีทั้งช้ัน
เจ้ำพนักงำนและช้ันศำล 
(๗) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรกรณี
ที่ได้รับค ำร้องขอควำมช่วยเหลือจำก
ต่ำงประเทศ ให้บุคคลซึ่งถูกควบคมุโดย

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ 
ต.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน (รับ ๒๖  
พ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๖ พ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๗๒/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ 
วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรช่ัวครำว
เฉพำะกรณี ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๑๑ ก.พ. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันท่ี 
๑๐ ก.พ. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
บรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๑๑ ก.พ. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๒/๒๕๕๙ ศ. ๑๙ 
ก.พ. ๕๙  
-  ค. ๑๒/๒๕๕๙ ศ. ๑๙ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๓๓ ก  
วันท่ี ๒๑ เม.ย. ๕๙ 
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๒๐๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ประเทศผู้ร้องขอหรือประเทศท่ีสำมเดิน
ทำงผ่ำนประเทศไทยเพื่อช่วยเหลอืในกำร
ด ำเนินคดีช้ันเจ้ำพนักงำนหรือช้ันศำลใน
ประเทศผู้ร้องขอ 
(๘) แก้ไขเพิ่มเติมกำรริบหรือยึดทรัพย์สิน
ให้ครอบคลุมกำรอำยดัทรัพย์สินและกำร
บังคับช ำระเงินแทนกำรริบทรัพยส์ินตำม
ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลต่ำงประเทศ 
(๙) ก ำหนดกรณีที่ให้มีกำรเจรจำตกลง
เพื่อให้มีกำรรับรองว่ำจะไม่มีกำรประหำร
ชีวิตและผลของกำรรับรองดังกล่ำว 
(๑๐) ก ำหนดให้กำรรับฟังพยำนหลักฐำน
ที่ได้มำจำกต่ำงประเทศ ให้น ำประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๕ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบให้ ก.ยุติธรรม
เป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ ก.กลำโหม 
ก.กำรต่ำงประเทศ สนง.ต ำรวจแหง่ชำติ สนง.ศำล
ยุติธรรม และ สนง.อัยกำรสูงสุด เพื่อพิจำรณำศึกษำ
แนวทำงและควำมเหมำะสมและสรุปผลกำรพิจำรณำ
แล้วส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๗ มิ.ย. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
ตำมที่ ก.ยุติธรรมเสนอ  
-  ค. ๓๘/๒๕๕๙ พฤ. ๒๓ ม.ิย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 

๑๔๘ 
 

๕๔(ญ)/๕๘ 
๑๕ ธ.ค. ๕๘ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตมิหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ปรับปรุงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒเพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม โดย
กำรส่งเสริมใหม้หำวิทยำลัยของรัฐพัฒนำ
ไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยัของรัฐที่ไม่เป็น
ส่วนรำชกำรแต่อยู่ในก ำกับของรัฐ เพื่อ 
ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นอิสระ
และมีควำมคล่องตัว 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ 
ธ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๗๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ธ.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
 

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๓๓ ก  
วันท่ี ๒๑ เม.ย. ๕๙ 
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๒๐๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๑ ก.พ. ๕๙ 
-  ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๘ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้ ก.
ศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำ
ร่วมกับ ก.กำรคลัง และส ำนักงบประมำณ เพื่อ
พิจำรณำศึกษำ และสรุปผลกำรพจิำรณำในภำพรวม
แล้วส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๗ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.ศึกษำธิกำร เสนอ 
-  ค. ๑๐/๒๕๖๐ ศ. ๑๗ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 

๑๔๙ 
 

๑๐(ญ)/๕๙ 
๑๕ มี.ค. ๕๙ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรออกเสียง
ประชำมตริ่ำงรัฐธรรมนญู พ.ศ. .... 
**ที่ประชุมมีมติแกไ้ขช่ือร่ำงเป็น 
ร่ำงพระรำชบญัญัติวำ่ด้วยกำร 
ออกเสียงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนญู 
พ.ศ. .... 

ครม. ให้มีกฎหมำยกำรออกเสียงประชำมต ิ
ร่ำงรัฐธรรมนูญ  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี .. มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๙  
ศ. ๑๘ ม.ีค. ๕๙ 
 
 

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๓๔ ก  
วันท่ี ๒๒ เม.ย. ๕๙ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๐๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

“พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรออก
เสียงประชำมตริ่ำงรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๙/๒๕๕๙ ศ. ๑๘ มี.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๒๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๒๐ วัน วันที่ ๖ เม.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑ เม.ย. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนวันท่ี 
๑ เม.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๒/๒๕๕๙ พฤ. ๗ 
เม.ย. ๕๙ 
-  ค. ๒๒/๒๕๕๙ พฤ. ๗ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๙ 

152 ออกเสยีงประชามต ิ
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๑๕๐ ๕๒(ญ)/๕๘ 
๒ ธ.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำล
ปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กำรบังคับคดี
ปกครอง) 
 
“พระรำชบัญญัติจดัตั้งศำลปกครอง
และวิธีพิจำรณำคดีปกครอง  
(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. จดัตั้งศำลปกครอง
และวิธีพจิำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดให้ต้องส่งระเบียบของที่
ประชุมใหญตุ่ลำกำรในศำลปกครองสูงสุด
ที่ก ำหนดเกี่ยวกับกำรบังคับคดีปกครองให้
สภำผู้แทนรำษฎรตรวจสอบ (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง) 
(๒) ก ำหนดให้ในกรณีทีม่ีกำรอุทธรณ์ค ำ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓ ธ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๔/๒๕๕๘  
ศ. ๑๘ ธ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๗๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๘ ธ.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๓๖ ก  
วันท่ี ๒๖ เม.ย. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๐๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

พิพำกษำของศำลปกครองช้ันต้น คู่กรณี
ฝ่ำยชนะคดีอำจยื่นค ำขอต่อศำลปกครอง
ช้ันต้นหรือศำลปกครองสูงสดุ แลว้แต่กรณี 
เพื่อให้มีกำรปฏิบตัิตำมค ำบังคับได้ (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๗๐ วรรคสอง) 
(๓) ก ำหนดกำรด ำเนินกำรบังคับคดี 
รวมถึงมำตรกำรในกำรบังคับคดีปกครอง 
โดยก ำหนดให้ศำลปกครองอำจมคี ำสั่งให้
หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหนำ้ที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องช ำระค่ำปรบัต่อศำล หำก
หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหนำ้ที่ของ
รัฐมิได้ปฏิบตัิตำมค ำบังคับของศำล
ปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติ
ล่ำช้ำเกินสมควร (ยกเลิกมำตรำ ๗๒ วรรค
สี่ วรรคหำ้และวรรคหก และเพิ่มมำตรำ 
๗๒/๑ มำตรำ ๗๕/๑ มำตรำ ๗๕/๒ 
มำตรำ ๗๕/๓ และมำตรำ ๗๕/๔) 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันท่ี 
๑๕ ก.พ. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
บรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๒๖ ก.พ. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๖ 
ก.พ. ๕๙ 
-  ค. ๑๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๖ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑ มี.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมติวันท่ี ๑๕ มี.ค. ๕๙ มอบหมำยให้ สนง. 
ศำลปกครองรับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมญั  
ไปพิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำ ส่งให้ 
สลค. เพื่อน ำเสนอ ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมติวันท่ี ๑๖ พ.ค. ๕๙ รบัทรำบรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ 
ตำมที่ สนง. ศำลปกครองเสนอแลว้ 
-  ค. ๓๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญัแล้ว 
 
 
 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๐๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๕๑ ๕๕/๕๘ 
๑๕ ธ.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิวบคุม 
กำรขอทำน พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติควบคมุ 
กำรขอทำน พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำร
ขอทำน เพื่อจัดระเบียบเกี่ยวกับกำร
สงเครำะห์ผูซ้ึ่งท ำกำรขอทำน กำรควบคุม
กำรขอทำน และแยกผู้ซึ่งแสดง
ควำมสำมำรถออกจำกกำรเป็นผูซ้ึง่ท ำกำร
ขอทำน เพื่อเป็นกำรแก้ปัญหำสังคมและ
คุ้มครองสวสัดิภำพของบุคคลให้เหมำะสม
ยิ่งข้ึน และก ำหนดควำมผดิทำงอำญำแก่ผู้
ซึ่งหำประโยชน์จำกควำมไมส่มประกอบ
ทำงร่ำงกำย ควำมอ่อนด้อยทำงสติปัญญำ
หรือสภำพจิตใจของบุคคลอื่น 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ 
ธ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๗๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ธ.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน  
 (พิจำรณำรวมกับร่ำงทีส่มำชิก สนช. เสนอ 
 โดยถือเอำรำ่งที่ ครม. เสนอ เป็นหลัก 
 ในกำรพิจำรณำ) 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ (พิจำรณำรวมกับรำ่งที่สมำชิก สนช. 
เสนอ โดยถือเอำร่ำงท่ี ครม. เสนอ เป็นหลักในกำร
พิจำรณำ) ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๒๑ ก.พ. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๒ 
ก.พ. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๕ ก.พ. ๕๙ 
-  ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๒๒ มี.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว  
เสนอรำยงำนวันท่ี ๒๕ ก.พ. ๕๙ บันทึกเสนอ
ประธำนวันท่ี ๒๕ ก.พ. ๕๙ 
 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๓๘ ก  
วันท่ี ๒๙ เม.ย. ๕๙ 
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๒๐๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๑๕/๒๕๕๙ ศ. ๔ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๙ มี.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๙ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั โดยให้ สลค. น ำ
เหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ท่ีคณะ กมธ. วิสำมัญแกไ้ข 
เป็นเหตผุลของร่ำง พ.ร.บ. ในกำรประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำ และมอบหมำยให้ ก.กำรพัฒนำสังคมฯ 
เป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ ก.มหำดไทย 
และกรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำง
และสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน 
เพื่อน ำเสนอ ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๗ ส.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.กำรพัฒนำสังคมฯ เสนอแล้ว 
**รอแจ้งที่ประชุมทรำบ 

๑๕๑/๑ ๑๒/๕๘ 
๓ มี.ค. ๕๘ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิวบคุม 
กำรขอทำน พ.ศ. ....  
 
 

นำยมณเฑียร  
บุญตัน 
กับคณะ 

(รวม ๓๑ คน) 

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำร
ขอทำน โดยยกเลิกพระรำชบัญญตัิควบคุม
กำรขอทำน พุทธศักรำช ๒๔๘๔ เนื่องจำก
ใช้บังคับเป็นเวลำนำน และมีบทบญัญัต ิ
ไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ปจัจุบนั  
จึงก ำหนดให้มีกำรจัดระเบียบเกี่ยวกับกำร
สงเครำะห์และกำรควบคุมกำรขอทำน 
ให้ชัดเจนและเหมำะสม รวมทั้งก ำหนดให้

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่
เสนอโดยสมำชิกสภำนติิบัญญัติแห่งชำติหรือสภำ
ปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๙ มี.ค. ๕๘ 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตฯิ พิจำรณำ วันท่ี ๑๓ มี.ค. ๕๘  
-  บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ 
เป็นร่ำงพระรำชบัญญตัิเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ 

(พิจารณารวมกับร่างที ่
ครม. เสนอ ในล าดับที่ ๑๕๑
โดยถือเอารา่งที่ ครม. เสนอ 
เป็นหลักในการพจิารณา  
นับรวมเป็น ๑ ฉบับ) 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๑๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

บุคคลซึ่งกระท ำกำรใด ๆ ใหผู้้อื่นกระท ำ
กำรขอทำนตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ ไดร้ับโทษ
ทำงอำญำ เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ
ของบุคคลดังกล่ำวมิใหต้กเป็นเครือ่งมือ 
ในกำรแสวงหำประโยชน์ของผู้อื่น 

วันท่ี ๒๗ มี.ค. ๕๘ 
-  ประธำนวินิจฉยัว่ำไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วย
กำรเงิน และมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยำวชน 
ผู้สูงอำยุ หรือคนพิกำรหรือทุพพลภำพตำมข้อบังคับ 
ข้อ ๘๙ โดยให้บรรจุเข้ำระเบยีบวำระในโอกำสเมื่อ
คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติท ำนอง
เดียวกันต่อสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติเพื่อพิจำรณำ  
ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตฯิ ต่อไป 
-  ผู้เสนอมีหนังสือขอให้บรรจุระเบียบวำระ โดยไม่
ต้องรอบรรจุพร้อมกับร่ำงที่ ครม. เสนอ ซึ่งประธำน
พิจำรณำอนุญำตบรรจเุข้ำระเบียบวำระ เมื่อวันท่ี 
๑๒ พ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๑/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ 
พ.ย. ๕๘  
-  ค. ๗๑/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมมีติอนุมัติใหค้ณะรฐัมนตร ี
รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ 
ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยใหร้อ
กำรพิจำรณำไว้ ๒๐ วัน ครบวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๘ 
-  ครม. ส่งคืนร่ำง พ.ร.บ. ท่ีขอรับมำพิจำรณำก่อน
รับหลักกำร ส ำนักงำนได้รับเมื่อวันท่ี ๑๕ ธ.ค. ๕๘ 
โดยมีข้อสังเกตว่ำ ร่ำง พ.ร.บ. ท่ีสมำชิกเสนอมี
หลักกำรส่วนใหญ่เช่นเดียวกับร่ำง พ.ร.บ. ท่ี ครม. 
เสนอ และเห็นควรน ำร่ำงที่สมำชิกเสนอพิจำรณำไป
พร้อมกับร่ำง พ.ร.บ. ท่ี ครม. เสนอ 
-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๕๘ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๑๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ 
ธ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๗๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ธ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
 **(พิจำรณำรวมกับร่ำงที่ ครม. เสนอ 
 โดยถือเอำรำ่งที่ ครม. เสนอ เป็นหลัก 
 ในกำรพิจำรณำ) 

๑๕๒ ๔๑/๕๘ 
๑๕ ก.ย. ๕๘ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรเช่ำท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ดังต่อไปนี ้
(๑) เพิ่มบทนิยำมค ำว่ำ “คชก. อ ำเภอ” 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๕)  
(๒) ก ำหนดให้มี คชก. อ ำเภอ และ
ปรับปรุงองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำท่ี
ของ คชก. จังหวัด และ คชก. ต ำบล 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๗ มำตรำ ๘  
มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๕  
มำตรำ ๑๘ มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๔๕ 
วรรคหนึ่ง เพิ่มมำตรำ ๘/๑ มำตรำ ๘/๒ 
และมำตรำ ๒๐ วรรคสำม และยกเลิก
มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒  
และมำตรำ ๑๔) 
(๓) ก ำหนดมิให้พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
กับกำรเช่ำท่ีผู้เช่ำเป็นนิติบุคคล (เพิ่ม
มำตรำ ๕/๑) 
(๔) ก ำหนดห้ำมคนต่ำงด้ำวเช่ำที่ดนิเพื่อ
ประกอบเกษตรกรรม (เพิ่มมำตรำ ๕/๒ ) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๕ ก.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๖/๒๕๕๘ 
พฤ. ๑๗ ก.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๕๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๗ ก.ย. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๗ ต.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๗ ต.ค. ๕๘  
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ  
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๑๕ พ.ย. ๕๘ 

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๓๘ ก  
วันท่ี ๒๙ เม.ย. ๕๙ 
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๒๑๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(๕) ปรับปรุงระยะเวลำกำรเช่ำนำ (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๒๖ และยกเลิกมำตรำ ๒๗)  
(๖) ก ำหนดวิธีด ำเนินกำรกรณผีู้ให้เช่ำนำ
ไม่ประสงค์จะให้เช่ำนำต่อเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลำกำรเช่ำนำ (แก้ไขเพิม่เตมิ
มำตรำ ๓๗ และยกเลิกมำตรำ ๓๘)  
(๗) ก ำหนดให้ คชก. ต ำบล ประกำศ
ก ำหนดอัตรำค่ำเช่ำนำข้ันสูง ผลผลิตขั้นสูง
ของผลิตผลเกษตรกรรมซึ่งเป็นพืชหลักท่ี
นิยมปลูกในพ้ืนท่ี ก ำหนดเวลำที่ผูใ้ห้เช่ำนำ
อำจเรียกเก็บค่ำเช่ำนำในแตล่ะปีตำม 
ควำมเหมำะสมแห่งท้องที่ และประเภท
ของพืชหลัก (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๐) 
(๘) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรก ำหนดอัตรำ
ค่ำเช่ำนำข้ันสูง (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๑)  
(๙) ก ำหนดให้นำยอ ำเภอมีหน้ำทีส่ ำรวจ
นำท่ีทิ้งว่ำงไว้โดยไม่ให้เช่ำ (เพิ่มมำตรำ 
๕๕ วรรคห้ำ)  
(๑๐) ก ำหนดบทก ำหนดโทษส ำหรับกรณี
ที่คนต่ำงด้ำวเช่ำท่ีดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรม (เพิ่มหมวด ๔ บทก ำหนดโทษ 
มำตรำ ๖๕/๑ มำตรำ ๖๕/๒ และมำตรำ 
๖๕/๓)  

-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๖  
พ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๗ พ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๖๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไป 
อีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๕ ธ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๖  
พ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๖ พ.ย. ๕๘ 
-  ค. ๗๒/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๔๕ 
วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรช่ัวครำว
เฉพำะกรณี ครบก ำหนด ๔๕ วัน วันท่ี ๒๙ ม.ค. ๕๙  
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙  
ม.ค. ๕๙)  
-  ค. ๔/๒๕๕๙ ศ. ๒๒ ม.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ 
วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรช่ัวครำว
เฉพำะกรณี ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๘ ก.พ. ๕๙  
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๔ ก.พ. ๕๙ บันทึกเสนอประธำน 
เพื่อพิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๒๕ ก.พ. ๕๙ 
-  ค. ๑๔/๒๕๕๙ พฤ. ๓ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
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-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๙ มี.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๙ เม.ย. ๕๙ รบัทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบหมำยให้ 
ก.มหำดไทย เป็นหน่วยงำนหลักรบัข้อสังเกตไป
พิจำรณำร่วมกับ ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.พำณิชย์ 
และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำศึกษำ และ
สรุปผลกำรด ำเนินกำรในภำพรวมแล้วส่งให้ สลค. 
ทรำบภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๓๐ ส.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของ 
คณะ กมธ. วสิำมัญ ท่ี ก.มหำดไทย เสนอ  
-  ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 

๑๕๓ ๒/๕๙ 
๑๒ ม.ค. ๕๙ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตเิวนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงกิจกำร
รถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีมว่ง 
บำงใหญ่ – รำษฎร์บรูณะ ช่วงบำงใหญ่ 
– บำงซื่อ ในท้องที่อ ำเภอบำงบัวทอง 
อ ำเภอบำงใหญ่ อ ำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี และเขตบำงซื่อ 
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติเวนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงกิจกำร
รถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีมว่ง 

ครม. เวนคืนอสังหำรมิทรัพย์ เพื่อสร้ำงกิจกำร
รถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีมว่ง  
บำงใหญ่ – รำษฎร์บรูณะ ช่วงบำงใหญ่ – 
บำงซื่อ ในท้องที่อ ำเภอบำงบัวทอง อ ำเภอ
บำงใหญ่ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และเขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที ่๑๓ ม.ค. ๕๙  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ 
ม.ค. ๕๙ 

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ ม.ค. ๕๙ 
 ส่งให้คณะ กมธ. กำรคมนำคม พิจำรณำ  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะ กมธ. กำรคมนำคม พิจำรณำในวำระ 
ที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๙ 

- ก.คมนำคม / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๒ – ๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๓๘ ก  
วันท่ี ๒๙ เม.ย. ๕๙ 
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บำงใหญ่ – รำษฎร์บรูณะ ช่วงบำงใหญ่ 
– บำงซื่อ ในท้องที่อ ำเภอบำงบัวทอง 
อ ำเภอบำงใหญ่ อ ำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี และเขตบำงซื่อ 
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๙” 

-  คณะ กมธ. กำรคมนำคม พิจำรณำเสร็จเสร็จแล้ว 
เสนอรำยงำนวันท่ี ๑๙ ก.พ. ๕๙ บันทึกเสนอ
ประธำนวันท่ี ๑๙ ก.พ. ๕๙ 

-  ค. ๑๔/๒๕๕๙ พฤ. ๓ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๙ มี.ค. ๕๙ 

-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๙ เม.ย. ๕๙ รบัทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบหมำยให้ ก.คมนำคม 
เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ 
ก.กำรคลัง เพื่อพิจำรณำศึกษำ และสรุปผลกำร
ด ำเนินกำรในภำพรวมแล้วส่งให้ สลค. ทรำบภำยใน 
๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๐ ก.ย. ๕๙ รับทรำบ 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.  
ที่ ก.คมนำคม เสนอ 
-  ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. สำมญั 

๑๕๔ ๕๐/๕๘ 
๓ พ.ย. ๕๘ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตเิครื่องหมำย
กำรค้ำ (ฉบับ ..) พ.ศ. ....  
(กำรเข้ำเป็นภำคีพิธีสำรมำดริด 
(Madrid Protocol) และกำรขยำย
ขอบเขตควำมคุ้มครอง กำรปรับปรุง
หลักเกณฑ์ ข้ันตอนและระยะเวลำ

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำย
กำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อขยำยขอบเขต
กำรให้ควำมคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำ
และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับพิธีสำรมำดริด 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๔ พ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๘/๒๕๕๘  
พฤ. ๑๒ พ.ย. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๖๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ พ.ย. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๓๘ ก  
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กำรจดทะเบียน กำรปรับปรุง
ค่ำธรรมเนียม) 
 
“พระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ 
(ฉบับ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที ่๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๔ ธ.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๔ ธ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๗๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๗ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๙ ก.พ. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วนั (รับ ๑๕ ม.ค. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๘ ม.ค. ๕๙ 
-  ค. ๔/๒๕๕๙ ศ. ๒๒ ม.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก  
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๐ มี.ค. ๕๙  
-  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันท่ี 
๑๐ ก.พ. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
บรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๑๑ ก.พ. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ 
ก.พ. ๕๙ 
-  ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  

วันท่ี ๒๙ เม.ย. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๑๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบหมำยให้ 
ก.พำณิชย ์ไปพิจำรณำร่วมกับ ก.ยุติธรรม และ สนง. 
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อพิจำรณำศึกษำ และ
สรุปผลกำรด ำเนินกำรในภำพรวมแล้วส่งให้ สลค. 
ทรำบภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๔ พ.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ที่ ก.พำณิชย์ เสนอ  
-  ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ ม.ิย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 

๑๕๕ ๔๐(ญ)/๕๘ 
๑๕ ก.ย. ๕๘ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตมิำตรกำรของ
ฝ่ำยบรหิำรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติมำตรกำรของ 
ฝ่ำยบรหิำรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติมำตรกำร
ของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็น 
ผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญตัินี้  
และแก้ไขบทบญัญตัิที่เกี่ยวกับอ ำนำจ 
ในกำรออกระเบียบใหส้อดคล้องกัน 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๔ วรรคหนึ่ง  
มำตรำ ๓๔ วรรคสำม และมำตรำ ๖๑) 
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่ำด้วย
คณะกรรมกำร ป.ป.ท. ในส่วนท่ีเกีย่วกับ
กำรไดม้ำ องค์ประกอบ คณุสมบัตแิละ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๕ ก.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ 
ก.ย. ๕๘ 
-  ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมมีติตั้งคณะกรรมำธกิำรวิสำมญัขึ้น
คณะหนึ่งเพื่อพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. ก่อนรับหลักกำร 
โดยก ำหนดเวลำพิจำรณำให้เสร็จภำยใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่ร่ำง พ.ร.บ. ถึงคณะกรรมำธิกำร  
(วันท่ี ๒๕ ก.ย. ๕๘) 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำ
ร่ำง พ.ร.บ. ก่อนรับหลักกำรออกไปอีก ๖๐ วัน 
(บันทึกเสนอ ปธ. ๙ ต.ค. ๕๘) 

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๓๘ ก  
วันท่ี ๒๙ เม.ย. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๑๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ลักษณะต้องห้ำม และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง
ของคณะกรรมกำรดังกล่ำว (แก้ไขเพิ่มเตมิ
มำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๗ วรรคสอง 
มำตรำ ๙ และมำตรำ ๑๐ และเพิม่ 
มำตรำ ๕/๑) 
(๓) ก ำหนดให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
มีอ ำนำจไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นเบือ้งต้น
แทนคณะกรรมกำร ป.ป.ท. และสำมำรถ
เข้ำถึงช้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่ำวหำ (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๑๙ และเพิ่มมำตรำ ๒๓/๒) 
(๔) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรรับเรื่อง
ไว้พิจำรณำของคณะกรรมกำร ป.ป.ท. 
เหตุต้องห้ำมในกำรไต่สวนข้อเท็จจริง  
กำรด ำเนินกำรสั่งฟ้องของอัยกำร และกำร
ด ำเนินคดีอำญำในศำลทหำร (เพิม่มำตรำ 
๒๓/๑ และมำตรำ ๓๐ วรรคสำม และ
แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๕ (๑) มำตรำ ๔๕ 
วรรคสำม และมำตรำ ๔๗) 
(๕) ก ำหนดให้พนักงำน ป.ป.ท. มอี ำนำจ
ในกำรปล่อยช่ัวครำว (เพิ่มมำตรำ ๓๐/๑) 
(๖) ยกเลิกบทบญัญัตเิกี่ยวกับกำรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรไต่สวน
ข้อเท็จจริงแทนและกำรมอบหมำยให้
พนักงำน ป.ป.ท. หรือเจ้ำหน้ำที่ ป.ป.ท. 
ด ำเนินกำร (ยกเลิกมำตรำ ๓๒ และ 
มำตรำ ๓๓) 

-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
มีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ  
ก่อนรับหลักกำร ออกไปอีก ๖๐ วนั ครบก ำหนด 
๖๐ วัน วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ  
ก่อนรับหลักกำร เสนอรำยงำนที่คณะกรรมำธิกำร
พิจำรณำเสร็จแล้ว ลงวันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๕๘ (บันทกึ
เสนอ ปธ ๑๖ ธ.ค. ๕๘) 
-  บรรจุเขำ้ระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ม.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ม.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑ ก.พ. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑ ก.พ. ๕๙ 
-  ค. ๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๑๓ มี.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๗ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนวันท่ี 
๘ มี.ค. ๕๙ 
 

 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๑๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(๗) ก ำหนดให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
ภำครัฐเป็นส่วนรำชกำรระดับกรมที่ไม่
สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ
ทบวง (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕๑ วรรคหนึ่ง) 
(๘) ปรับปรุงบทบัญญัติเกีย่วกับกำรไดม้ำ
ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำบกำรทุจรติในภำครัฐ กำรไดร้ับ
เงินเพิ่มของพนักงำน ป.ป.ท. เจ้ำหน้ำที่ 
ป.ป.ท. และข้ำรำชกำรของส ำนักงำน  
และคณุสมบัติของพนักงำน ป.ป.ท.  
(เพิ่มมำตรำ ๕๑/๑ และมำตรำ ๕๒/๑ 
และแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕๒) 
(๙) ก ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต
ในภำครัฐ (เพิ่มหมวด ๓/๑ มำตรกำร
ป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ มำตรำ ๕๘/๑ 
มำตรำ ๕๘/๒ และมำตรำ ๕๘/๓) 
(๑๐) ก ำหนดมิให้น ำระยะเวลำที่ผูถู้ก
กล่ำวหำหรือจ ำเลยหลบหนีมำรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของอำยุควำมและระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำรลงโทษตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ (เพิ่มมำตรำ ๖๑/๑) 
 
 
 
 
 

-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ๑๗/๒๕๕๙  
ศ. ๑๑ ม.ีค. ๕๙ 
-  ค. ๑๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๑ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ ม.ีค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๕ เม.ย. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และแจ้งให้ ก.
ยุติธรรมทรำบต่อไปแล้ว 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๑๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๕๖ ๔๑(ญ)/๕๘ 
๑๕ ก.ย. ๕๘ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
เพื่อก ำหนดให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
ภำครัฐเป็นส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
ที่อยู่ในบังคับบัญชำของนำยกรัฐมนตรี 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๕๖) 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๕ ก.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ 
ก.ย. ๕๘ 
-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๕ ก.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ 
ก.ย. ๕๘ 
-  ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมมีติตั้งคณะกรรมำธกิำรวิสำมญัขึ้น
คณะหนึ่งเพื่อพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. ก่อนรับหลักกำร 
โดยก ำหนดเวลำพิจำรณำให้เสร็จภำยใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่ร่ำง พ.ร.บ. ถึงคณะกรรมำธิกำร  
(วันท่ี ๒๕ ก.ย. ๕๘) 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำ
ร่ำง พ.ร.บ. ก่อนรับหลักกำรออกไปอีก ๖๐ วัน 
(บันทึกเสนอ ปธ. ๙ ต.ค. ๕๘) 
-  ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุม 
มีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ  
ก่อนรับหลักกำร ออกไปอีก ๖๐ วนั ครบก ำหนด 
๖๐ วัน วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ  
ก่อนรับหลักกำร เสนอรำยงำนที่คณะกรรมำธิกำร
พิจำรณำเสร็จแล้ว ลงวันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๕๘ (บันทึก
เสนอ ปธ ๑๖ ธ.ค. ๕๘) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ 
ม.ค. ๕๙ 

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๓๘ ก  
วันท่ี ๒๙ เม.ย. ๕๙ 

159 ปรบัปรุงกระทรวง 
(ฉ. ๑๖) ปปท..pdf  

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๒๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ม.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตมิำตรกำรของฝ่ำยบรหิำร
 ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
 แห่งชำติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ 
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตมิำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... พิจำรณำพิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด 
๓๐ วัน วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๑ ก.พ. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑ ก.พ. ๕๙ 
-  ค. ๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ ก.พ. ๕๙ ทีป่ระชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๑๓ มี.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๗ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนวันท่ี 
๘ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ๑๗/๒๕๕๙  
ศ. ๑๑ ม.ีค. ๕๙ 
-  ค. ๑๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๑ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๒๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ ม.ีค. ๕๙ 

๑๕๗ ๕(ญ)/๕๙ 
๓ ก.พ. ๕๙ 
(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติให้อ ำนำจ
ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับธนำคำรเพื่อกำร
ลงทุนในโครงสรำ้งพื้นฐำนเอเชีย 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติให้อ ำนำจ
ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับธนำคำรเพื่อกำร
ลงทุนในโครงสรำ้งพื้นฐำนเอเชีย 
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้อ ำนำจ
ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับธนำคำรเพื่อกำรลงทุน
ในโครงสร้ำงพื้นฐำนเอเชีย เพื่อด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมข้อผูกพันจำกกำรเขำ้เป็น
ภำคีสมำชิกข้อบทของควำมตกลงว่ำด้วย
ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
เอเชีย (Articles of Agreement of the 
Asian Infrastructure Investment 
Bank) เพื่อร่วมจัดตั้งธนำคำรเพื่อกำร
ลงทุนในโครงสรำ้งพื้นฐำนเอเชีย (Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB)) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓ ก.พ. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๙/๒๕๕๙ พฤ. ๑๑ 
ก.พ. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๙/๒๕๕๙ พฤ. ๑๑ ก.พ. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวารที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๑ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำน
วันท่ี ๑๔ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ๑๘/๒๕๕๙  
พฤ. ๑๗ มี.ค. ๕๙ 
-  ค. ๑๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ ม.ีค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๒ ม.ีค. ๕๙ 

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๔๔ ก  
วันท่ี ๑๖ พ.ค. ๕๙ 

160 ธนาคารเพือ่การ
ลงทนุ.pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๒๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๔ มิ.ย. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ที่ ก.กำรคลังเสนอ  
-  ค. ๕๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๕ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 

๑๕๘ ๔/๕๙ 
๒๖ ม.ค. ๕๙ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบัญญัติวิชำชีพทันตกรรม 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติวิชำชีพทันตกรรม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติวิชำชีพ 
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจหนำ้ที่ของ
คณะกรรมกำรทันตแพทยสภำในกำรออก
ข้อบังคับทันตแพทยสภำ เรื่อง อำยุ
ใบอนุญำต และกำรต่ออำยุใบอนญุำต 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๒๓ (๔) (ฌ)) 
(๒) ก ำหนดอำยุใบอนุญำตและกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำต (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๑) 
(๓) เพิ่มเตมิอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำต (เพิ่ม (๑/๑) ของอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญตั)ิ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๗ ม.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๘/๒๕๕๙ ศ. ๕ ก.พ. ๕๙ 
 ส่งให้คณะ กมธ. กำรสำธำรณสุข พิจำรณำ  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่สาม   
-  ส่งให้คณะ กมธ. กำรสำธำรณสขุ พิจำรณำ 
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ มี.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ  
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๕ ก.พ. ๕๙)  
-  ค. ๑๔/๒๕๕๙ พฤ. ๓ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๔ เม.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๒ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำน
วันท่ี ๒๓ มี.ค. ๕๙ 
-  ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ ม.ีค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ

- ก.สำธำรณสุข / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๙ – ๒๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๔๔ ก  
วันท่ี ๑๖ พ.ค. ๕๙ 

161 วชิาชพีทนัตกรรม 
(ฉ. ๒).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๒๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ ม.ีค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๙ เม.ย. ๕๙ รบัทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบหมำยให้ ก.
สำธำรณสุข รบัข้อสังเกตไปพิจำรณำศึกษำ และ
สรุปผลกำรด ำเนินกำรในภำพรวมแล้วส่งให้ สลค. 
ทรำบภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ ครม. ต่อไป 
 

๑๕๙ ๓(ญ)/๕๙ 
๒๖ ม.ค. ๕๙ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติวิธีพิจำรณำคดี 
ค้ำมนุษย์ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคด ี
ค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีค้ำมนุษย์ 
เพื่อให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำ
มนุษย์ด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และคดคีวำมที่เกี่ยวข้องทั้งหลำยได้รับ 
กำรพิจำรณำพิพำกษำอย่ำงรวดเรว็และ
เป็นธรรม 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๗ ม.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖/๒๕๕๙  
ศ. ๒๙ ม.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖/๒๕๕๙ ศ. ๒๙ ม.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ 
ก.พ. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๙ ก.พ. ๕๙  
-  ค. ๑๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๖ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๒๘ มี.ค. ๕๙ 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๔๖ ก  
วันท่ี ๒๔ พ.ค. ๕๙ 
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๒๒๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๘ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนวันท่ี 
๙ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ๑๗/๒๕๕๙  
ศ. ๑๑ ม.ีค. ๕๙ 
-  ค. ๑๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๑ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ ม.ีค. ๕๙ 
-  ในกำรประชุม กมธ.วิสำมัญกิจกำรสภำนิติบญัญัติ
แห่งชำติ ค. ๑๐/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มมีติให้น ำรำ่ง
พระรำชบัญญัติฉบับน้ีกลับมำทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒  
-  ท ำหนังสือถึงเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ชะลอ
กำรน ำส่งร่ำงพระรำชบญัญัตไิปยังนำยกรัฐมนตรี 
วันท่ี ๒๒ มี.ค. ๕๙ 

การพิจารณาทบทวนร่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒  

-  ประธำนสภำนติิบัญญัติแห่งชำติเห็นสมควรขอ
ปรึกษำที่ประชุมให้น ำร่ำง พ.ร.บ. น้ีมำทบทวนอีก
ครั้ง เพือ่แก้ไขบทบัญญัตริ่ำงมำตรำ ๘ บรรจเุพิ่มเติม 
เข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ มี.ค. ๕๙ 
-  ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ ม.ีค. ๕๙ ประธำนขอ
ปรึกษำในท่ีประชุมให้น ำรำ่ง พรบ. กลับมำพิจำรณำ
ทบทวนอีกครั้ง ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบด้วย



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๒๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง ตำมข้อบังคับ  
ข้อ ๑๓๒ โดยมมีติให้แกไ้ขเพิ่มเตมิบทบัญญตั ิ
ร่ำงมำตรำ ๘ โดยน ำควำมวรรคสองมำบัญญัตไิว้เป็น
วรรคหนึ่งต่อจำกควำมเดิม ท ำให้รำ่งมำตรำ ๘  
ที่แก้ไขใหม่มีสองวรรค ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน 
และไม่ก่อให้เกิดปญัหำในกำรตีควำม และลงมติ
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๙ ม.ีค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๙ เม.ย. ๕๙ รบัทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบหมำยให้ 
ก.ยุติธรรม เป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ 
ก.กำรคลัง ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติ ส ำนกังำนอัยกำรสูงสุด ส ำนักงำนศำล
ยุติธรรม และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำ
ศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำแลว้ส่งให้ สลค. 
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๐ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.ยุติธรรม เสนอ  
-  ค. ๒๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ อ. ๔ เม.ย. ๖๐  
ที่ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม.  
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ 
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๒๒๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๖๐ ๕๒/๕๘ 
๑๐ พ.ย. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิ่ำสงวนแห่งชำติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 
“พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป่ำสงวน
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจดัให้มหีลักเขต
และป้ำยหรือเครื่องหมำยอื่นแสดงเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติ  
(๒) ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรควบคุมและ
รักษำป่ำสงวนแห่งชำติประจ ำจังหวัด 
(๓) ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรใช้ประโยชน์ในเขตปำ่สงวนแห่งชำติ 
(๔) ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรเก็บ
ค่ำบริกำรหรือค่ำตอบแทนกำรใหบ้ริกำร
หรือควำมสะดวกในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
(๕) ก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีม่ีอ ำนำจ
ยึดหรืออำยดับรรดำทรัพยส์ินท่ีบคุคล
ได้มำหรือได้ใช้ในกำรกระท ำควำมผิด 
(๖) ก ำหนดบทก ำหนดโทษส ำหรับผู้ไม่
ปฏิบัติตำมเง่ือนไขในกำรอนุญำต และ
ปรับปรุงอัตรำโทษให้สอดคล้องกบั
สภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 
(๗) ปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนยีม 
ค่ำภำคหลวง และค่ำบ ำรุงป่ำ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ พ.ย. ๕๘ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๐/๒๕๕๘  
พฤ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๒/๒๕๕๘  
พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๓/๒๕๕๘  
พฤ. ๑๗ ธ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๗๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๗ ธ.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓ ก.พ. ๕๙) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๔ ก.พ. ๕๙ 
-  ค. ๙/๒๕๕๙ พฤ. ๑๑ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๑๕ ม.ีค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๗ มี.ค. 
๕๙) ซึ่งประธำนสภำได้พิจำรณำบรรจุในระเบียบ
วำระกำรประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพจิำรณำ แต่คณะ 
กมธ. วิสำมัญไดม้ีหนังสือขอถอนกำรขยำยเวลำ 

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๔๖ ก  
วันท่ี ๒๔ พ.ค. ๕๙ 
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๒๒๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

กำรพิจำรณำดังกลำ่ว โดยที่ประชุมไดล้งมติให้ถอน
กำรขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำในครำวประชุม  
ค. ๑๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๑ ม.ีค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๕ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำน
วันท่ี ๑๕ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ 
มี.ค. ๕๙ 
-  ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ ม.ีค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๑ ม.ีค. ๕๙ 

๑๖๑ ๑/๕๙ 
๑๒ ม.ค. ๕๙ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตลิ้มละลำย  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(กำรฟื้นฟูกิจกำร) 
 
“พระรำชบัญญัตลิ้มละลำย  
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตลิ้มละลำย 
พุทธศักรำช ๒๔๘๓ เพื่อก ำหนดกระบวน
พิจำรณำเกี่ยวกับกำรฟื้นฟูกิจกำรของ
ลูกหนี้ท่ีเป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม และก ำหนดโทษอำญำทีเ่กี่ยวข้อง 
(เพิ่มหมวด ๓/๒ กระบวนพิจำรณำ
เกี่ยวกับกำรฟื้นฟูกิจกำรของลูกหนี้ท่ีเป็น
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มำตรำ 
๙๐/๙๑ ถึงมำตรำ ๙๐/๑๒๘) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที ่๑๓ ม.ค. ๕๙  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ 
ม.ค. ๕๙ 

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ ม.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๙ 
 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๔๖ ก  
วันท่ี ๒๔ พ.ค. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๒๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๘ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำน
วันท่ี ๑๘ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ 
มี.ค. ๕๙ 
-  ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ ม.ีค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ ม.ีค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๙ เม.ย. ๕๙ รบัทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบหมำยให้ 
ก.ยุติธรรม เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไป
พิจำรณำร่วมกับ ก.กำรคลัง ส ำนักงบประมำณ สนง.
ศำลยุติธรรม สนง.ส่งเสรมิวิสำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำ
ศึกษำ และสรุปผลกำรด ำเนินกำรในภำพรวม 
แล้วส่งให ้สลค. ทรำบภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ 
ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๖ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของ 
คณะ กมธ. วสิำมัญ ตำมที่ ก.ยุติธรรมเสนอ  
-  ค. ๕๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๒๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๖๒ ๓/๕๙ 
๒๖ ม.ค. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตมิหำวิทยำลัย
ศิลปำกร พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยั
ศิลปำกร พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร เพื่อใหส้อดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม และ
พัฒนำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยัของรัฐที่
ไม่เป็นส่วนรำชกำรแต่อยู่ในก ำกับของรัฐ 
ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรที่เป็นอิสระและมี
ควำมคล่องตัว 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๗ ม.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔  
ก.พ. ๕๙ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๙/๒๕๕๙ พฤ. ๑๑ 
ก.พ. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๙/๒๕๕๙ พฤ. ๑๑ ก.พ. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัตน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ  
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ ก.พ. ๕๙) บันทึก
เสนอ ปธ. วันท่ี ๑๙ ก.พ. ๕๙ 
-  ค. ๑๔/๒๕๕๙ พฤ. ๓ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๑๐ เม.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ  
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๔ มี.ค. ๕๙) บันทึก
เสนอ ปธ. วันท่ี ๒๔ มี.ค. ๕๙ 
-  ค. ๒๑/๒๕๕๙ พฤ. ๓๑ ม.ีค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๑๐ พ.ค. ๕๙ 
 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๔๙ ก  
วันท่ี ๒ มิ.ย. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๓๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๑ เม.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๔/๒๕๕๙ 
พฤ. ๒๑ เม.ย. ๕๙ 
-  ค. ๒๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมัญ  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๖ พ.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้  
ก.ศึกษำธิกำร รับข้อสังเกตไปพิจำรณำศึกษำและ
สรุปผลกำรพิจำรณำในภำพรวม แล้วส่งให้ สลค. 
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๗ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต  
ที่ ก.ศึกษำธิกำรเสนอ  
-  ค. ๙/๒๕๖๐ ศ. ๑๐ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๑๖๓ ๗(ญ)/๕๙ 
๒ มี.ค. ๕๙ 
(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตมิหำวิทยำลัย 
สงขลำนครินทร์ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยั 
สงขลำนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยมหำวิทยำลัย 
สงขลำนครินทร์ เพื่อปรับปรุงกำรบริหำร
ให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่นแปลงทำง
เศรษฐกิจและสังคม สู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย 
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรแต่อยูใ่นก ำกับ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๕/๒๕๕๙  
ศ. ๔ มี.ค. ๕๙ 
 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๓๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำร
ที่เป็นอิสระและมีควำมคล่องตัว  

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๕๙ ศ. ๔ มี.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒ พ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๒ เม.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี 
๒๒ เม.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘  
เม.ย. ๕๙ 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง 
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓ พ.ค. ๕๙ 

- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๕๓ ก  
วันท่ี ๒๑ มิ.ย. ๕๙ 

166 ม.สงขลา.pdf

 

๑๖๔ ๖(ญ)/๕๙ 
๒ มี.ค. ๕๙ 
(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตริะเบยีบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมกำรพิจำรณำวินจิฉัย
อุทธรณ์และร้องทุกข์โดยก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์
และร้องทุกข์ เพื่อท ำหน้ำท่ีพิจำรณำ
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ รวมทั้งออก
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำร 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๕/๒๕๕๙  
ศ. ๔ มี.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๕๙ ศ. ๔ มี.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๕๓ ก  
วันท่ี ๒๑ มิ.ย. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๓๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ร้องทุกข ์
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมกำรตั้งคณะอนุกรรมกำร
โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำมีอ ำนำจ
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรของ
คณะอนุกรรมกำร (แก้ไขเพิ่มเติม ม. ๑๖) 
(๓) แก้ไขถ้อยค ำค ำว่ำ “เลื่อนขั้น
เงินเดือน” และค ำว่ำ “ลดขั้นเงินเดือน” 
เป็นค ำว่ำ “เลื่อนเงินเดือน” และค ำว่ำ 
“ลดเงินเดือน” ให้สอดคล้องกับระบบกำร
เลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒ เม.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ  
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๔ มี.ค. ๕๙) บันทึก
เสนอ ปธ. วันท่ี ๑๔ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ 
มี.ค. ๕๙ 
-  ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ ม.ีค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๒ พ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๑ เม.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘  
เม.ย. ๕๙ 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง 
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓ พ.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๔ พ.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้ ก.
ศึกษำธิกำรรับข้อสังเกตไปพิจำรณำศึกษำ และ
สรุปผลกำรพิจำรณำแล้วส่งให้ สลค. เพื่อน ำเสนอ 
ครม.  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๓๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑ พ.ย. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ ตำมที่ ก.ศึกษำธิกำรเสนอ  
-  ค. ๘๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๑๖๕ ๒๐/๕๙ 
๑๑ พ.ค. ๕๙ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตโิอนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอ่ืน 
เป็นบำงรำยกำร ไปตั้งเป็นงบประมำณ
รำยจ่ำยส ำหรับงบกลำง รำยงำนเงิน
ส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 
หน่วยงำนของรัฐสภำ และกองทุน 
และเงินทุนหมุนเวียน เป็นจ ำนวน 
๒๒,๑๐๖,๕๕๕,๐๐๐ บำท  
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ ๑๒ พ.ค. ๕๙  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๑/๒๕๕๙ พฤ. ๒๖ 
พ.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๓๑/๒๕๕๙ พฤ. ๒๖ พ.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
 ค. ๓๑/๒๕๕๙ พฤ. ๒๖ พ.ค. ๕๙ พิจำรณำ 
 ในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ  
 และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
 ประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๙ 

- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๕๕ ก  
วันท่ี ๒๗ มิ.ย. ๕๙ 
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๑๖๖ ๘/๕๙ 
๒ มี.ค. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิถำบันบณัฑิต
พัฒนศิลป์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัตสิถำบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิถำบัน
บัณฑิตพัฒนศลิป์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของสถำบัน
บัณฑิตพัฒนศลิป์ให้จัดกำรศึกษำรวมถึง
ด้ำนทัศนศิลป์ (แก้ไขเพิ่มเตมิ ม. ๘) 
(๒) เพิ่มอ ำนำจหน้ำท่ีของสถำบนับัณฑิต
พัฒนศิลป์ให้สำมำรถจดักำรศึกษำหรือ
ด ำเนินกำรวิจยัร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๙ 
พฤ. ๓ มี.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๔/๒๕๕๙ พฤ. ๓ มี.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๕๗ ก  
วันท่ี ๕ ก.ค. ๕๙ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๓๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ช้ันสูงหรือสถำบันอื่นได้ รวมทั้งกำรให้
ปริญญำในกำรจัดกำรศึกษำ และให้สภำ
สถำบันมีอ ำนำจอนุมตัิกำรจัดกำรศึกษำ
หรือด ำเนินกำรวิจัยร่วมและก ำกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรศึกษำที่กฎหมำยก ำหนด 
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจหนำ้ที่ของ
อธิกำรบดีให้มีอ ำนำจแต่งตั้งและถอดถอน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีและ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต (แก้ไข
เพิ่มเตมิ ม. ๒๖ (๔)) 
(๔) เพิ่มบทบัญญตัิให้ส ำนักงำนอธกิำรบดี 
ส ำนักงำนวิทยำเขต ส ำนักงำนคณบดี 
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร กอง หรือส่วน
รำชกำรที่เรยีกช่ืออย่ำงอ่ืนท่ีมีฐำนะ
เทียบเท่ำกอง มีผู้บังคับบัญชำเป็นผู้มีอ ำ
หน้ำท่ีรับผดิชอบงำนของส่วนรำชกำร 
(เพิ่ม ม. ๓๘/๑) 
 

 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑ เม.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ  
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๑ มี.ค. ๕๙) บันทึก
เสนอ ปธ. วันท่ี ๒๓ มี.ค. ๕๙ 
-  ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ ม.ีค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๑ พ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี 
๒๕ เม.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ 
พ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง 
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๗ มิ.ย. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้  
ก.วัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนหลักรบัข้อสังเกต 
ไปพิจำรณำร่วมกับ ก.ศึกษำธิกำรและหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำ
ในภำพรวม แล้วส่งให้ สลค. เพื่อน ำเสนอ ครม. ต่อไป 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๓๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๖ ก.ย. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ ตำมที่ ก.วัฒนธรรมเสนอ  
-  ค. ๖๑/๒๕๕๙ พฤ. ๒๙ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 

๑๖๗ ๑๓/๕๙ 
๒๙ มี.ค. ๕๙ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิุ้มครอง 
กำรด ำเนินกำรงำนขององค์กำร
โทรคมนำคมทำงดำวเทียมระหวำ่ง
ประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติคุม้ครอง 
กำรด ำเนินกำรงำนขององค์กำร
โทรคมนำคมทำงดำวเทียมระหวำ่ง
ประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติคุม้ครอง 
กำรด ำเนินงำนขององค์กำรโทรคมนำคม
ทำงดำวเทียมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
เพื่อก ำหนดกำรไดร้ับเอกสิทธ์ิ สิทธิยกเว้น 
และควำมคุ้มกันให้แก่องค์กำรโทรคมนำคม
ทำงดำวเทียมระหว่ำงประเทศ ทรพัย์สิน 
และบรรณสำรขององค์กำร รวมทัง้ผู้แทน
ของภำคีองค์กำรและเจ้ำหน้ำท่ีของ
องค์กำร (แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๔ (๒)) 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓๐ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๙  
พฤ. ๓๑ มี.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๑/๒๕๕๙ พฤ. ๓๑ มี.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วสิำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสรจ็แล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๓ พ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ 
พ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๘/๒๕๕๙ 
พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง 
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๕๗ ก  
วันท่ี ๕ ก.ค. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๓๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้  
ก.เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ 
และสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน 
เพื่อเสนอ ครม.  
-  ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ 
ที่ ก.เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ เสนอ  
-  ค. ๔๙/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙  
ที่ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ 

๑๖๘ ๕๑(ญ)/๕๘ 
๑๐ พ.ย. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติพลังงำน
นิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
แก้ไขช่ือร่ำงเป็น “ร่ำงพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
พ.ศ. ....” 
 
“พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. โดยที่พระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพื่อ
สันติ พ.ศ ๒๕๐๔ ใช้บังคับมำเป็น
เวลำนำนมีบทบญัญตัิบำงประกำรไม่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะ
กำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี ทำงรังสี 
และนิวเคลียร์ จึงต้องมีกำรก ำหนด
กฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดควำมปลอดภยัและ
ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และ
รังสี และเพื่อคุ้มครองประชำชนและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ในทำงสำกลที่เกี่ยวกับพลังงำน
นิวเคลียร ์

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ พ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๙/๒๕๕๙ พฤ. ๑๑ 
ก.พ. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๙/๒๕๕๙ พฤ. ๑๑ ก.พ. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ  
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๙ มี.ค. ๕๙) บันทึก

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๖๗ ก  
วันท่ี ๕ ส.ค. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๓๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

เสนอ ปธ. วันท่ี ๒๙ มี.ค. ๕๙ 
-  ค. ๒๓/๒๕๕๙ ศ. ๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๑๐ พ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วนั (รับ ๒๐ เม.ย. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๐ เม.ย. ๕๙  
-  ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๙ มิ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๙ 
พ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๑ พ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๑๒ พ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๙ 
พ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๓๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๙ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง 
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
** และได้ลงมติเห็นชอบให้แก้ไขช่ือร่ำงเป็น  
“ร่ำงพระรำชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ....” 
-  เนื่องจำกได้ปรำกฏควำมผิดพลำดของข้อควำมใน
ร่ำงมำตรำ ๖๗ วรรคหนึ่ง ประธำนสภำได้พิจำรณำ
แล้วเห็นสมควรขอปรึกษำที่ประชุมสภำน ำร่ำง
ดังกล่ำวมำทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแก้ไขบทบัญญัติ



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๓๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

มำตรำ ๖๗ ดังกล่ำว ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒ ** 
บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒ 
มิ.ย. ๕๙ 

การพิจารณาทบทวนร่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒  
-  ค. ๓๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
เห็นชอบด้วยที่จะให้น ำรำ่ง พ.ร.บ. นี้ กลับมำ
ทบทวนอีกครั้ง ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒ โดยมีมต ิ
ใหแ้ก้ไขถ้อยค ำในมำตรำ ๖๗ วรรคหนึ่ง โดย
เพิ่มเตมิค ำว่ำ “กำร” ในค ำว่ำ “สถำนประกอบทำง
นิวเคลียร์” เป็น “สถำนประกอบการทำงนิวเคลียร์”  
และลงมติเห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้  
ก.วิทยำศำสตร์ฯ เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกต 
ไปพิจำรณำร่วมกับ ก.กลำโหม ก.กำรคลัง  
ก.ทรัพยำกรธรรมชำตฯิ ก.พลังงำน ก.ยุติธรรม  
สน.งบประมำณ สนง.กฤษฎีกำ สนง.ก.พ. และ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพจิำรณำศึกษำและ
สรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. เพื่อน ำเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๗ ก.ย. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ที่ ก.วิทยำศำสตร์ฯ เสนอ 
-  ค. ๗๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินกำร
ของ ครม. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๓๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๖๙ ๑๘(ญ)/๕๙ 
๓ พ.ค. ๕๙ 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิุ้มครอง 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักเลขำนุกำร
องค์กรส ำรองข้ำวฉุกเฉินของ
อำเซียนบวกสำม พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติคุม้ครอง 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักเลขำนุกำร
องค์กรส ำรองข้ำวฉุกเฉินของ
อำเซียนบวกสำม พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักเลขำนุกำรองค์กร
ส ำรองข้ำวฉุกเฉินของอำเซียนบวกสำม 
ในประเทศไทยไทย ตำมควำมตกลงกำร
ส ำรองข้ำวฉุกเฉินของอำเซียนบวกสำม  
ซึ่งรัฐบำลไทยได้ร่วมลงนำม โดยให้ส ำนัก
เลขำนุกำรเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย 
และให้ส ำนักเลขำนุกำรและเจ้ำหน้ำท่ีซึ่ง
มิไดม้ีสญัชำติไทย ไดร้ับเอกสิทธ์ิและกำร
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำมำ
ปฏิบัติงำนในประเทศไทย 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๔ พ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๙/๒๕๕๙  
ศ. ๑๓ พ.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๙/๒๕๕๙ ศ. ๑๓ พ.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวารที่ ๓    
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒ มิ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒ 
มิ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๔/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ  
พฤ. ๙ มิ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๓๔/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๙ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ  
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๑๖ ม.ิย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๕ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่ สลค. เสนอแล้ว  

- ก.วสิำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๖๗ ก  
วันท่ี ๕ ส.ค. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๔๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๔๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั 

๑๗๐ ๔๒(ญ)/๕๘ 
๓๐ ก.ย. ๕๘ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรให้บริกำร
ด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรให้บริกำรด้ำน
นิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้บริกำรด้ำน 
นิติวิทยำศำสตร์เพื่อให้บริกำรในดำ้นนิติ
วิทยำศำสตร์ให้แก่ผู้ที่เกีย่วข้องเป็นกำร
ทั่วไป รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพฒันำงำน
ด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ให้ได้มำตรฐำนสำกล 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ 
ต.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน (รับ ๒๗  
พ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๗ พ.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ เพิ่มเติม ค. ๗๒/๒๕๕๘ 
พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๗๒/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๖๐ วัน 
(ค. ๑) โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี ครบก ำหนด ๖๐ วัน ๑๑ ก.พ. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๙  
ม.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๙ ม.ค. ๕๙ 

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๖๗ ก  
วันท่ี ๕ ส.ค. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๔๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๑๒ ม.ีค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๐ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.  
เพื่อพิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันท่ี ๒๐ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๙/๒๕๕๙ ศ. ๑๓ 
พ.ค. ๕๙ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๙ 
พ.ค. ๕๙ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ  ค. ๓๓/๒๕๕๙ ศ. ๓  
มิ.ย. ๕๙ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ  ค. ๓๔/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ 
ศ. ๙ มิ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๓๔/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๙ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ  
ถึงมำตรำ ๕ (๔) และใน ค. ๓๕/๒๕๕๙ ศ. ๑๐ มิ.ย. 
๕๙ ที่ประชุมได้พิจำรณำต่อจนจบร่ำงและลงมติใน
วำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และ
เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๖ ม.ิย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๕ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และ ๑๑ ต.ค. ๕๙ 
รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำรวสิำมญัฯ ตำมที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ (บันทึก ๑๗ ต.ค. ๕๙) 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๔๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั  

๑๗๑ ๑๑/๕๙ 
๑๕ มี.ค. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติพัฒนำระบบ
มำตรวิทยำแห่งชำติ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติพัฒนำระบบมำตร
วิทยำแห่งชำติ (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติพัฒนำ 
ระบบมำตรวิทยำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้ระบบ
มำตรวิทยำของประเทศสำมำรถรองรับ
มำตรวิทยำเคมีและชีวภำพให้เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสดุ 
ปรับปรุงองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำท่ี
ของคณะกรรมกำรมำตรวิทยำแหง่ชำติ 
ปรับปรุงสถำนะ วัตถุประสงค์ และอ ำนำจ
หน้ำท่ีของสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ 
กำรไดร้ับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่นและคณุสมบตัิของผู้อ ำนวยกำรสถำบัน
มำตรวิทยำแห่งชำติ รวมทั้งปรับปรุง
บทบัญญัตเิกี่ยวกับกองทุนเพื่อกำรพัฒนำ
ระบบมำตรวิทยำและระบบบญัชี 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๖ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๙  
ศ. ๑๘ ม.ีค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๙/๒๕๕๙ ศ. ๑๘ มี.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วนั (รับ ๒๙ เม.ย. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๙ เม.ย. ๕๙) 
-  ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๕ มิ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๓ มิ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ 
มิ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๕/๒๕๕๙  
ศ. ๑๐ ม.ิย. ๕๙ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๖๗ ก  
วันท่ี ๕ ส.ค. ๕๙ 
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๒๔๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

มิ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ ม.ิย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ  
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๒ ม.ิย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๒ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบหมำยให้ 
ก.วิทยำศำสตร์ฯ รบัข้อสังเกตไปพิจำรณำและ
สรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. เพื่อน ำเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๑ ต.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. ตำมที่ ก.วิทยำศำสตรฯ์ เสนอ  
-  ค. ๖๙/๒๕๕๙ ศ. ๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกตของ 
คณะ กมธ. วสิำมัญ 

๑๗๒ ๕๕(ญ)/๕๘ 
๒๙ ธ.ค. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำลอำญำ
คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติจดัตั้งศำลอำญำ 
คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ให้มีกำรจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและ
ประพฤติชอบ เป็นศำลช้ันต้นตำมพระ
ธรรมนญูศำลยุติธรรมได้แก่ ศำลอำญำคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลำงและศำล
อำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภำค 
โดยมีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดทีุจริต
และประพฤติมิชอบและคดีที่มีกฎหมำย
ก ำหนดให้อยู่ในอ ำนำจของศำลอำญำคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๔ ม.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ 
ม.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ม.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๑ ก  
วันท่ี ๑๖ ส.ค. ๕๙ 
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รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓ มี.ค. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๗ ก.พ. ๕๙  
-  ค. ๑๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ ม.ีค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๑๒ เม.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๑ เม.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑ เม.ย. ๕๙ 
-  ค. ๒๓/๒๕๕๙ ศ. ๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๑๒ พ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓ พ.ค. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ พ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๑ มิ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๙ พ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี 
๒๓ พ.ค. ๕๙ 
 

 
 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๔๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๕/๒๕๕๙ ศ. ๑๐ 
มิ.ย. ๕๙ (ค้ำงกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ 
มิ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ ม.ิย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ  
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ ม.ิย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๖ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้ สนง.
ศำลยุติธรรมเป็นหน่วยงำนหลักรบัข้อสังเกตไป
พิจำรณำร่วมกับ ก.ยตุิธรรม สนง.คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำ
ศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. เพื่อ
น ำเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๑ ต.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ที่ สนง.ศำลยตุิธรรมเสนอ 
-  ค. ๖๙/๒๕๕๙ ศ. ๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกตของ 
คณะ กมธ. วสิำมัญ 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๔๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๗๓ ๑๖/๕๙ 
๑๙ เม.ย. ๕๙ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิรำจรทำงบก 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(เพิ่มช่องทำงช ำระค่ำปรับ) 
 
“พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจรำจรทำง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยยกเลิกบทนยิำมค ำ
ว่ำ “อธิบดี” (ยกเลิกมำตรำ ๔ (๓๖))  
และแก้ไขค ำว่ำ “อธิบดี” เป็นค ำวำ่  
“ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ” ทุกแห่ง 
เพิ่มวิธีกำรและสถำนท่ีช ำระค่ำปรบั 
ตำมใบสั่งส ำหรับผู้ขับขี่หรือเจ้ำของรถ 
โดยวิธีกำรธรุกรรมทำงอิเล็กทรอนกิส์  
บัตรเครดติ หรือวิธีกำรอื่น โดยผ่ำน
ธนำคำรหรือหน่วยบริกำรรับช ำระเงินได้ 
ในกรณีที่ไม่มีกำรเรียกเก็บใบอนุญำตขับขี่
โดยเจำ้พนักงำนจรำจรหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ี ตำมวิธีกำรและสถำนท่ี 
ที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนด  
(เพิ่มมำตรำ ๑๔๑ (๓)) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๐ เม.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๔/๒๕๕๙ 
พฤ. ๒๑ เม.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ เม.ย. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วสิำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวารที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วนั บันทึกเสนอ 
ปธ. วันท่ี ๑๑ พ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๓๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๙ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๙ มิ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๗ มิ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระ วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๔/๒๕๕๙ 
เป็นพิเศษ พฤ. ๙ มิ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๓๔/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๙ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ  
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๑ ก  
วันท่ี ๑๖ ส.ค. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๔๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

คณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ ม.ิย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๒ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้ สนง. 
ต ำรวจแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนหลกัรับไปพิจำรณำ
ร่วมกับ ก.กำรคลัง ก.คมนำคม และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำและสรุปผลกำรพิจำรณำ 
ส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๐ รบัทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติเสนอ 
**รอแจ้งที่ประชุมทรำบ 

๑๗๔ ๑๙/๕๙ 
๒๖ เม.ย. ๕๙ 

(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตบิ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อก ำหนดให้กรุงเทพมหำนคร
สำมำรถจัดสรรเงินงบประมำณเพิม่เติม 
ให้เพียงพอกับกำรใช้จ่ำยส ำหรับบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๔) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๗ เม.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ 
พ.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙ 
 ส่งให้คณะ กมธ. กำรปกครองท้องถิ่น  
 พิจำรณำในวำระที่ ๒ 
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะ กมธ. กำรปกครองท้องถิ่น พิจำรณำ 
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๙ 
 

- ก.องค์กร / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๘ – ๙) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๑ ก  
วันท่ี ๑๖ ส.ค. ๕๙ 

177 บ าเหน็จบ านาญ 
กทม. (ฉ. ๒).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๔๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. กำรปกครองท้องถิ่น พิจำรณำเสรจ็
แล้ว เสนอรำยงำนวันท่ี ๘ มิ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ 
ปธ. วันท่ี ๘ มิ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๔/๒๕๕๙ 
เป็นพิเศษ พฤ. ๙ มิ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๓๔/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๙ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ  
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ ม.ิย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๖ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบให้ ก.มหำดไทย
เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ 
ก.กำรคลัง สน.งบประมำณ สนง. ก.พ. สนง.
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชำติและหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง เพื่อพิจำรณำ
ศึกษำ และสรุปผลกำรพิจำรณำในภำพรวม  
แล้วส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๖ พ.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. กำรปกครองท้องถิ่น ตำมที่ ก.มหำดไทยเสนอ  
**รอแจ้งที่ประชุมทรำบ 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๔๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๗๕ ๑๒(ญ)/๕๙ 
๒๙ ม.ีค. ๕๙ 

(ญัตต)ิ 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิ่ำตอบแทน
ผู้เสยีหำย และค่ำทดแทนและ
ค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 
“พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทน
ผู้เสยีหำย และค่ำทดแทนและ
ค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทน
ผู้เสยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่
จ ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔  
(๑) ก ำหนดให้มีกำรแจ้งสิทธิกำรได้รับ
ค่ำตอบแทน หรือค่ำทดแทนและคำ่ใช้จ่ำย
ตำมพระรำชบัญญัตินี้แก่ผู้เสยีหำยหรือ
ทำยำทซึ่งได้รับควำมเสียหำย หรอืแก่
จ ำเลยที่ศำลมคี ำสั่งอนุญำตให้ถอนฟ้อง 
หรือศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำจ ำเลย
มิไดเ้ป็นผู้กระท ำควำมผิดหรือกำรกระท ำ
ของจ ำเลยไม่เป็นควำมผดิ  
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ผู้เสยีหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย แก่
จ ำเลยในคดีอำญำ 
(๓) เพิ่มอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร
ในกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพจิำรณำ 
ค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และคำ่ทดแทน 
และค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ 
รวมทั้งก ำหนดอ ำนำจหนำ้ที่และกำร
ด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรดังกล่ำว  
(๔) ก ำหนดวิธีกำรยื่นค ำขอต่อ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ผู้เสยีหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย 
แก่จ ำเลยในคดีอำญำ  
(๕) ก ำหนดสิทธิอุทธรณ์ค ำวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

-  บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณ ำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓๐ ม.ีค. ๕๙  
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๙ 
พฤ. ๓๑ มี.ค. ๕๙  
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๑/๒๕๕๙ พฤ. ๓๑ มี.ค. ๕๙  
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน  
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที ่๒๙ พ.ค. ๕๙  
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ กำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๗ พ.ค. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๗ พ.ค. ๕๙  
-  ค. ๓๑/๒๕๕๙ พฤ. ๒๖ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๘ ม.ิย. ๕๙  
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๗ มิ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.  
วันท่ี ๑๗ มิ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค.๓๘/๒๕๕๙ 
พฤ. ๒๓ มิ.ย. ๕๙ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  ค.๓๙/๒๕๕๙ ศ. ๒๔ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ  
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ.  
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)  
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๔ ก  
วันท่ี ๒๒ ส.ค. ๕๙ 

178 คา่ตอบแทน
ผูเ้สยีหาย (ฉ. ๒).pdf

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๕๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ผู้เสยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย 
แก่จ ำเลยในคดีอำญำ  
(๖) ปรับปรุงรำยกำรท้ำยพระรำชบัญญัต ิ
เฉพำะควำมผิดบำงลักษณะตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ ภำค ๒  

-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๙ ม.ิย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๒ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้  
ก.ยุติธรรมเป็นหน่วยงำนหลักรบัไปพิจำรณำร่วมกับ 
ก.กำรพัฒนำสังคมฯ ก.แรงงำน ก.ศึกษำธิกำร  
ก.สำธำรณสุข สนง.ต ำรวจแห่งชำติ และหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำร
พิจำรณำส่งให้ สลค. เพื่อน ำเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๗ ก.ย. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.ยุติธรรมเสนอ 
-  ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๑๗๖ ๑๐/๕๙ 
๙ มี.ค. ๕๙ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติธรุกิจน ำเที่ยว
และมัคคุเทศก์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติธุรกจิน ำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในกำรก ำกับดแูลธุรกิจ
น ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แกไ้ของค์ประกอบ
ของคณะกรรมกำรธรุกิจน ำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอำยุ ประเภท 
และกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
น ำเทีย่ว แกไ้ขหลกัเกณฑ์กำรวำงหลกัประกัน 
รำยละเอียดทีต่้องมีในเอกสำรกำรโฆษณำ 
ช้ีชวนเกี่ยวกับรำยกำรน ำเทีย่ว ควำม
รับผิดชอบในกรณีที่ไม่จัดให้มีกำรประกันภัย
ส ำหรับอุบตัิเหตุ แก้ไขคณุสมบตัิของผู้
ขอรับใบอนุญำตและหลักเกณฑ์กำรต่อ
ใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์ ก ำหนดให้

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๐ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ 
มี.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ มี.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที ่๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๙ 

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๖ ก  
วันท่ี ๓๐ ส.ค. ๕๙ 
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๒๕๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ทำยำทของผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว
สำมำรถประกอบธรุกิจน ำเที่ยวต่อไปได้ 
และปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนียม ตลอดจน
แก้ไขช่ือหน่วยงำนและต ำแหน่งผูบ้ริหำร
เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ
เปลี่ยนช่ือส ำนักงำนพัฒนำกำรท่องเที่ยว
เป็นกรมกำรท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๓ 

-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ  
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๑ เม.ย. ๕๙) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๒ เม.ย. ๕๙ 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ มิ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๕ มิ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี 
๑๕ มิ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๑/๒๕๕๙ ศ. ๑ ก.ค. ๕๙ 
-  ค. ๔๑/๒๕๕๙ ศ. ๑ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ  
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๗ ส.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบให้  
ก.กำรท่องเที่ยวและกีฬำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ไปพิจำรณำศึกษำแนวทำงและสรปุผลกำรพิจำรณำ
ในภำพรวม ส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อ
น ำเสนอ ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๑ ต.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. ที่ ก.กำรท่องเที่ยวและกีฬำเสนอ  
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๕๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๗๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๑๗๗ ๒๓(ญ)/๕๘ 
๓๐ เม.ย. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  
(เพื่อจัดตั้งกระทรวงดจิิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
 
“พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยปรับโครงสร้ำงกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ให้มีขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีครอบคลุม 
ถึงเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
และเปลี่ยนช่ือกระทรวงเป็นกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓๐ เม.ย. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๔/๒๕๕๘ พฤ. ๗ 
พ.ค. ๕๘ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๔/๒๕๕๘ พฤ. ๗ พ.ค. ๕๘ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๗ คน
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รบั ๑๘ พ.ค. ๕๘) 
บันทึกเสนอประธำน ๑๘ พ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ  
ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ 
-  ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๕ ก.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๕  
มิ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๘ บรรจุ
เข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๘๐ ก  
วันท่ี ๑๕ ก.ย. ๕๙ 

180 ปรบัปรุงกระทรวง 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๕๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ ม.ิย. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๔ ส.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๖๐ วนั (รับ ๙ ก.ค. 
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี .. ก.ค. ๕๘ บรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ 
-  ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ 
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไป 
อีก ๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน  
๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน 
วันท่ี ๓ ต.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๙๐ วัน (รับ ๒๒ 
ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๒ ก.ย. ๕๘  
(บรรจุเข้ำขั้นตอน ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔  
ก.ย. ๕๘)  
-  ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก 
๙๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๙๐ วัน 
วันท่ี ๑ ม.ค. ๕๙ 
-  ค. ๗๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๗ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมมีติ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๕) ออกไปอีก 
๑๒๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
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๒๕๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๑๒๐ วัน 
วันท่ี ๓๐ เม.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๖) ออกไปอีก ๖๐ วัน 
(รับ ๒๕ ม.ีค. ๕๙) บนัทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๙  
-  ค. ๒๓/๒๕๕๙ ศ. ๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๖) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน 
วันท่ี ๒๙ มิ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๖ พ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.  
เพื่อบรรจรุะเบยีบวำระ วันท่ี ๒๗ พ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๓/๒๕๕๙ ศ. ๓  
มิ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๓๓/๒๕๕๙ ศ. ๓ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง 
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพือ่น ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๘ มิ.ย. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ กท.ดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและ
สังคมเสนอ บันทึกเสนอ ๑ ธ.ค. ๕๙ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๕๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๓/๒๕๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร 

๑๗๘ ๒๓/๕๙ 
๗ มิ.ย. ๕๙ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
“พระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจ ำนวน 
ไม่เกิน ๒,๗๓๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
เพื่อให้ส่วนรำชกำร รัฐวสิำหกิจ และ
หน่วยงำนอ่ืน ได้มีงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส ำหรับ
ใช้เป็นหลักในกำรจ่ำยเงินแผ่นดิน 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๘ มิ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๙ พฤ. ๒๓ 
มิ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓๘/๒๕๕๙ พฤ. ๒๓ มิ.ย. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๕๐ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๙๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๕๐ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๙๐ วัน วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๙ ส.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๖/๒๕๕๙ พฤ. ๘ 
ก.ย. ๕๙ 
-  ค. ๕๖/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ ก.ย. ๕๙ 
 
 

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๘๔ ก  
วันท่ี ๒๓ ก.ย. ๕๙ 
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๒๕๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๗๙ ๑๕/๕๙ 
๕ เม.ย. ๕๙ 
(หทัยรัตน)์ 
(พ.ร.บ.) 

 
 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัตสิภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยสภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ โดยยกเลิกพระรำชบัญญตัิสภำ
ควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๒ และ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื่องจำกไม่เอื้อต่อ
กำรปฏิบัตภิำรกจิในกำรจัดท ำและบริหำร
นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
ให้ไปสู่กำรปฏิบตัิได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งในกำรติดตำม ประเมิน วิเครำะห์
และกำรแจ้งเตือนสถำนกำรณ์ที่อำจ
ก่อให้เกิดภัยคุกคำม โดยก ำหนดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ อ ำนำจหน้ำท่ีสภำควำม
มั่นคงแห่งชำติ กำรก ำหนดนโยบำยและ
แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
มีสำระส ำคัญที่ครอบคลุมถึงนโยบำย
ภำยในประเทศ นโยบำยต่ำงประเทศ  
และนโยบำยกำรทหำรกับกำรเศรษฐกิจ
และอื่น ๆ อันเกี่ยวกับควำมมั่นคงให้
สอดคล้องต้องกัน ซึ่งต้องจัดท ำเป็นประกำศ
พระบรมรำชโองกำรและประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ กำรก ำหนดกลไกกำรรักษำ
ควำมมั่นคงแห่งชำติ โดยให้ส ำนักงำนสภำ
ควำมมั่นคงแห่งชำติตดิตำม ประเมิน และ
วิเครำะหส์ถำนกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิดภัย
คุกคำมต่อควำมมั่นคงแห่งชำติ และจัดท ำ
ฐำนข้อมูล แจ้งเตือนสถำนกำรณ์ทีเ่สียงท่ี
จะเกิดภัยคุกคำม ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่
ของส ำนักงำนให้สอดคล้องกับอ ำนำจ

-  บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 
วันที่ ๕ เม.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๙  
ศ. ๘ เม.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๓/๒๕๕๙ ศ. ๘ เม.ย. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วสิำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๖ มิ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วนั (รับ ๒๗ พ.ค. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๗ พ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๓๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๖ ก.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๓ มิ.ย. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๓ ม.ิย. ๕๙  
-  ค. ๔๐/๒๕๕๙ พฤ. ๓๐ ม.ิย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๕ ส.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๗ ก.ค. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๗ ก.ค. ๕๙ **คณะ 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๘๕ ก  
วันท่ี ๒๖ ก.ย. ๕๙ 
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๒๕๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

หน้ำท่ีของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ คลอบ
คลุมกิจกำรที่จ ำเป็นส ำหรับด้ำนควำม
มั่นคงแห่งชำติ 

กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอถอนกำรขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) เนื่องจำกได้พิจำรณำเสร็จแล้ว 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๓ ส.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ 
ส.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๙/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ 
พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙ 
-  ค. ๔๙/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙  
ที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับ
มำตรำ และลงมติในวำระที่ ๓ เหน็สมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพือ่น ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ 
รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั ตำมที่ สนง. สภำควำม
มั่นคงแห่งชำติเสนอ (รองนำยกรัฐมนตรี มีค ำสั่ง
มอบหมำยให้ สนง.สภำควำมมั่นคงแห่งชำติเป็น
หน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ สนง. 
ก.พ. ส ำนักงบประมำณ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ศึกษำแนวทำงและสรุปผลกำรพิจำรณำ ส่งให้ สลค. 
เพื่อน ำเสนอ ครม.)  
-  ค. ๓/๒๕๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๕๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๘๐ ๕๖/๕๘ 
๒๒ ธ.ค. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิวบคุมกำร 
ฆ่ำสัตวเ์พื่อกำรจ ำหนำ่ยเนื้อสตัว์  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติควบคมุกำร 
ฆ่ำสัตวเ์พื่อกำรจ ำหนำ่ยเนื้อสตัว์  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำร
ฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ เพื่อก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรอนญุำต สร้ำงระบบกำร
ควบคุมตรวจสอบคณุภำพในกระบวนกำร
ฆ่ำสัตว์และกำรขนส่งเนื้อสัตว์ รวมถึงกำร
ช ำแหละและตดัแต่งเนื้อสตัว์เพื่อกำร
จ ำหน่ำยให้ได้มำตรฐำน และสร้ำงควำม
ปลอดภัยด้ำนอำหำรอันเป็นกำรคุม้ครอง 
ผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ท่ีถูกสุขอนำมัย 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๕๘ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ 
ม.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒/๒๕๕๙ ศ. ๑๕ ม.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ มี.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๖ 
ก.พ. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๗ ก.พ. ๕๙  
-  ค. ๑๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๖ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๑๓ เม.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๓ 
มี.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๓ มี.ค. ๕๙ 
-  ค. ๒๑/๒๕๕๙ พฤ. ๓๑ ม.ีค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน ๑๓ พ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๐ 
เม.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๐ เม.ย. ๕๙ 

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๘๕ ก  
วันท่ี ๒๖ ก.ย. ๕๙ 

183 ควบคมุการฆ่าสตัว.์
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๕๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๒ มิ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วนั (รับ ๖ มิ.ย. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๖ มิ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๓๔/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๙ มิ.ย. ๕๙  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ  
(ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ 
เป็นกำรช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๒ 
ก.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๖/๒๕๕๙ ศ. ๒๙  
ก.ค. ๕๙ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ ส.ค. ๕๙ 
-  ค. ๔๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ  
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๙ 
-  รองนำยกรัฐมนตรี (นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์)  
สั่งและปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรีมีค ำสั่ง



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๖๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

มอบหมำยให้ ก.เกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงำน
หลักรับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ ก.กำรคลัง  
ก.คมนำคม ก.พำณิชย์ ก.มหำดไทย ก.วัฒนธรรม  
ก.สำธำรณสุข ก.อุตสำหกรรม และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพิจำรณำสึกษำ
และสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน 
เพื่อน ำเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๐ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ ตำมที่ ก.เกษตรและสหกรณ์เสนอ  
-  ค. ๒๘/๒๕๖๐ พฤ. ๒๗ เม.ย. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร 

๑๘๑ ๑๓(ญ)/๕๙ 
๒๙ มี.ค. ๕๙ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติวิธีพิจำรณำคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำ 
คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินคดี
ของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยก ำหนดให้วิธีพิจำรณำคดีทุจรติและ
ประพฤติมิชอบเป็นระบบไต่สวน และให้น ำ
บทบัญญัตแิห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมอำญำ ประมวลกฎหมำยวิธพีิจำรณำ
ควำมแพ่ง หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้ง
ศำลแขวงและวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
ในศำลแขวง มำใช้บังคับ ในกรณีที่ไม่มี
บทบัญญัติใดใช้ได้กับวิธีพิจำรณำคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ ส่วนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใดมีข้อหำควำมผดิเกี่ยวกับ
ยำเสพตดิตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓๐ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๙  
พฤ. ๓๑ มี.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๑/๒๕๕๙ พฤ. ๓๑ มี.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๖ 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๘๖ ก  
วันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๙ 

184 ว.ิทจุรติ.pdf

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๖๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

คดียำเสพตดิหรือข้อหำควำมผดิตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำ
มนุษย์รวมอยูด่้วย ให้น ำบทบัญญตัิตำม
กฎหมำยดังกล่ำวมำใช้บังคับแก่ข้อหำ
ควำมผิดนั้นเท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้งกับ
บทบัญญัตติำมพระรำชบัญญัตินี ้

พ.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๗ พ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๓๑/๒๕๕๙ พฤ. ๒๖ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๘ มิ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๒๐ ม.ิย. ๕๙) บนัทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๓๙/๒๕๕๙ ศ. ๒๔ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๘ ก.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๑๑ ก.ค. ๕๙) บนัทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๙ 
-  ค. ๔๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรช่ัวครำว
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๗ ส.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว  
เสนอรำยงำนวันท่ี ๑๕ ส.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. 
วันท่ี ๑๕ ส.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๕ 
ส.ค. ๕๙ 
-  ค. ๕๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๕ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๖๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๗ ก.ย. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และให้น ำเหตุผล
ของร่ำง พ.ร.บ. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญเป็นเหตุผลของร่ำงในกำรประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำ และมอบให้ สนง.ศำลยตุธิรรมเป็น
หน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ สนง. ป.ป.ช. 
สนง. คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำและสรุปผลกำรพิจำรณำ  
แล้วส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอครม.  
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๙ พ.ย. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ สนง.ศำลยตุธิรรมเสนอ 
-  ค. ๘๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๙ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๑๘๒ ๒๐(ญ)/๕๙ 
๒๕ พ.ค. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิุมประพฤติ 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติคมุประพฤติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

ครม. ให้มีกฎหมำยคุมประพฤติซึ่งมีกรมคุม
ประพฤติเป็นหน่วยงำนหลักเกี่ยวกับกำร
คุมประพฤติ ท้ังในช้ันก่อนกำรพจิำรณำคดี 
ช้ันกำรพิจำรณำคดีและชั้นหลังกำร
พิจำรณำคดีของศำล โดยมภีำรกิจเกี่ยวกับ
กำรคุมประพฤตผิู้กระท ำผิดที่เป็นเด็ก 
เยำวชน ผู้ใหญ่ ผูไ้ดร้ับกำรพักกำรลงโทษ 
กำรลดวันต้องโทษจ ำคุก รวมทั้งกำรตรวจ
พิสูจน์และกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผูต้ิดยำ
เสพติดตลอดจนจัดใหม้ีกำรท ำงำนบริกำร

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๕ พ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๙  
พฤ. ๒ มิ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒ มิ.ย. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๗ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
 

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๘๘ ก  
วันท่ี ๓ ต.ค. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๖๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

สังคมหรือสำธำรณะประโยชน์และกำร
ด ำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมยุติธรรมเชิง
สมำนฉันท์ กำรให้กำรสงเครำะห ์

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึกเสนอ ปธ. 
วันท่ี ๒๕ ก.ค. ๕๙ 
-  ค. ๔๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๐ ส.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี .. ส.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี .. 
ส.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๙/๒๕๕๙ 
เป็นพิเศษ พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙ 
-  ค. ๔๙/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙  
ที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับ
มำตรำ และลงมติในวำระที่ ๓ เหน็สมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๙ 
-  รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ  เครืองำม) สั่งและ
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตร ีพิจำรณำแล้วมี
ค ำสั่งมอบให้ ก.ยุติธรรม เป็นหน่วยงำนหลักรับ
ข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ ก.กำรพัฒนำสังคมฯ  
ก.แรงงำน ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำศึกษำและสรปุผลกำรพิจำรณำ



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๖๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ในภำพรวมส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ 
ครม.  
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๓ ธ.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.ยุติธรรมเสนอ  
- ค. ๑๕/๖๐ พฤ. ๙ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมรับทรำบ 
ผลกำรด ำเนินกำรของครม. ตำมขอ้สังเกต 

๑๘๓ ๒๕(ญ)/๕๙ 
๕ ก.ค. ๕๙ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิ่งเสริมกิจกำร
ฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัตสิ่งเสริมกิจกำรฮจัย์ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิ่งเสริม
กิจกำรฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  (๑) แก้ไขเพิ่มเตมิองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรฮัจย์แหง่
ประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๖) 
  (๒) เพิ่มเติมคณุสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำมของกรรมกำรผู้ทรงคุณวฒุิ 
(เพิ่มเติมมำตรำ ๖/๑) 
  (๓) เพิ่มเติมเหตุแห่งกำรพ้นจำกต ำแหน่ง
ของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง) 
  (๔) ก ำหนดให้มีคณะอนุกรรมกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกิจกำรฮจัย์ 
(เพิ่มเติมมำตรำ ๑๒/๑) 
  (๕) ก ำหนดให้อธิบดีกรมกำรปกครอง
เป็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทยและให้
กรมกำรปกครองเป็นส ำนักเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรส่งเสรมิกิจกำรฮัจย ์
แห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๔) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๕ พ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ เพิ่มเติม ค. ๔๓/๒๕๕๙ 
ศ. ๘ ก.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๔๓/๒๕๕๙ ศ. ๘ ก.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๖ ส.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึก 
เสนอ ปธ. วันท่ี ๑ ส.ค. ๕๙   
-  ค. ๔๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๕ ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว  
เสนอรำยงำนวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.  

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ.  
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๐๔ ก  
วันท่ี ๑๑ ธ.ค. ๕๙ 

01 กจิการฮจัย ์(ฉ. ๓).
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๖๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

  (๖) แก้ไขเพิ่มเตมิบทบัญญตัิเกี่ยวกับ
ควำมรับผิดทำงอำญำของผู้แทนนติิบุคคล 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๑๘)  
  (๗) ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
มหำดไทยเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง) 

วันท่ี ๓๑ ส.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๙  
ศ. ๒ ก.ย. ๕๙ 
-  ค. ๕๕/๒๕๕๙ ศ. ๒ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๖ ก.ย. ๕๙ 

๑๘๔ ๒๔/๕๙ 
๗ มิ.ย. ๕๙ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตหิลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดให้กรรมกำร ก.ล.ต. และ
กรรมกำรก ำกับตลำดทุนปฏิบัติหน้ำท่ี
ต่อไปได้ในระหวำ่งที่ยังมิได้แต่งตั้ง
กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิขึ้นใหม ่
(๒) ก ำหนดให้บุคคลอื่นที่มิใช่บริษัทท่ี 
ออกหลักทรัพย์ยื่นค ำขออนุญำตเสนอขำย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่บำงประเภทได ้
(๓) ก ำหนดให้บริษัทที่จัดตั้งข้ึนตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศท่ีมีมำตรฐำนในกำร
คุ้มครองผูล้งทุนในท ำนองเดียวกันกับท่ี
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
อำจไดร้ับยกเว้นกำรปฏิบัตหิรือปฏิบัติ
แตกต่ำงไปจำกหลักเกณฑ์และวิธกีำรตำม
พระรำชบัญญัตินีไ้ด ้
(๔) ก ำหนดให้น ำบทบัญญัติในส่วนท่ี
เกี่ยวกับกำรจดัท ำทะเบียนและกำรโอนไป

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๗ มิ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ 
มิ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ มิ.ย. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึกเสนอ 
ปธ. วันท่ี ๑๔ ก.ค. ๕๙   
-  ค. ๔๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๓ ก.ย. ๕๙ 
 

- ก.ทหำร / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๐๔ ก  
วันท่ี ๑๑ ธ.ค. ๕๙ 

02 หลกัทรพัย ์(ฉ. ๕).pdf

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๖๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ใช้บังคับแก่กำรจัดท ำทะเบียนและกำรโอน
หลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนดตำมมำตรำ ๓๓ 
(๕) ก ำหนดให้อ ำนำจของคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนในกำรออกประกำศเพื่อ
ผ่อนผันหรือยกเว้นกำรจัดท ำหรือส่งข้อมูล
ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์บำงกรณี  
(๖) ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งบริหำร และผู้สอบบญัชีของ
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ มีหน้ำท่ีจดัท ำ 
และเปดิเผยรำยงำนกำรถือและกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ 
(๗) ก ำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์สำมำรถ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทหลักทรัพยเ์ดียวกัน
นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร 
(๘) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิกี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ
กำรซื้อขำยหลักทรัพย ์ 
(๙) ก ำหนดให้น ำบทก ำหนดโทษส ำหรับ 
ผู้ที่ขัดขวำงหรือไม่ปฏิบตัิตำมค ำสัง่หรือไม่
อ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจำ้หน้ำท่ี 
มำใช้กับกรณีกำรรวบรวมหรือตรวจสอบ
ข้อมูลหรือหลักฐำนตำมมำตรำ ๒๖๔/๑ ด้วย 
(๑๐) ก ำหนดให้พยำนหลักฐำนทีไ่ด้มำ 
ตำมควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน

-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว  
เสนอรำยงำนวันท่ี ๓๐ ส.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. 
วันท่ี ๓๑ ส.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๔/๒๕๕๙ 
พฤ. ๑ ก.ย. ๕๙ 
-  ค. ๕๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๗ ก.ย. ๕๙ 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๖๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ต่ำงประเทศกับส ำนักงำน ก.ล.ต. ใช้อ้ำง
เป็นพยำนหลักฐำนในกำรด ำเนินคดีได ้
(๑๑) ก ำหนดให้พนักงำนสอบสวนอำจน ำ
ข้อมูล เอกสำร และหลักฐำนต่ำง ๆ ที่
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ส่งมอบในกำรกล่ำวโทษ
ผู้กระท ำควำมผดิไปเป็นส่วนหน่ึงของกำร
สอบสวนคดีอำญำได้  
(๑๒) แก้ไขเพิม่เตมิชื่อหมวดและบท
ก ำหนดโทษทำงอำญำ (หมวด ๑๒ โทษ
ทำงอำญำ) 
(๑๓) เพิ่มหลักเกณฑ์เกีย่วกับมำตรกำร
ลงโทษทำงแพ่งเพื่อใช้บังคับแก่ผู้กระท ำ
ควำมผิดแทนมำตรกำรลงโทษทำงอำญำ
ในบำงกรณ ี

๑๘๕ ๓๐(ญ)/๕๙ 
๑๗ ส.ค. ๕๙ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิวบคุมกำร
แลกเปลีย่นเงิน (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติควบคมุกำร
แลกเปลีย่นเงิน (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

ครม. โดยที่ประเทศไทยไดเ้ข้ำเป็นสมำชกิของ
องค์กรต่อต้ำนกำรฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก
และพันธกรณีที่ต้องเข้ำรับกำรประเมิน
กำรปฏิบัตติำมมำตรฐำนสำกลด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ
กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรร้ำน สมควรแก้ไขเพิม่เติม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำร
แลกเปลีย่นเงินเพ่ือก ำหนดมำตรกำรทำง
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งหรือน ำเงนิตรำ
เงินตรำต่ำงประเทศ หรือตรำสำรเปลี่ยน
มือออกไปนอกหรือเข้ำในประเทศ รวมทั้ง
ก ำหนดให้เงินตรำเงินตรำต่ำงประเทศ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๘ ส.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๒/๒๕๕๙  
พฤ. ๒๕ ส.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๕๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๕ ส.ค. ๕๙
 มอบให้คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ 
 กำรเงินและกำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  มอบให้คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน
และกำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด  

- ก.กำรเงิน กำรคลัง/กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕) 
 

- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๐๔ ก  
วันท่ี ๑๑ ธ.ค. ๕๙ 

03 แลกเปลีย่นเงนิ (ฉ. 
๒).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๖๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

และตรำสำรเปลี่ยนมือเป็นของตำม
กฎหมำยว่ำด้วยศลุกำกรด้วย 

๓๐ วัน วันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำน 
วันท่ี ๗ ก.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๖/๒๕๕๙ 
พฤ. ๘ ก.ย. ๕๙ 
-  ค. ๕๖/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๑ ก.ย. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกต และให้น ำเหตผุลของร่ำง พ.ร.บ. ตำม
ข้อสังเกต เป็นเหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ในกำร
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และมอบหมำยให้  
ก.กำรคลัง เป็นหน่วยงำนหลักรบัไปพิจำรณำร่วมกับ 
สนง. คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สนง. ป.ป.ง. และ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำศึกษำและสรุปผล
กำรพิจำรณำ แล้วแจ้งใหส้ลค. ทรำบภำยใน ๓๐ วัน 
เพื่อน ำเสนอ ครม. 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๔ ม.ค. ๖๐ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
ตำมที่ ก.กำรคลัง เสนอ 
-  ค. ๓/๒๕๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๖๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๘๖ ๑๑(ญ)/๕๙ 
๒๔ ม.ีค. ๕๙ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

นำยมหรรณพ  
เดชวิทักษ์ 
กับคณะ 

รวม ๓๘ คน 

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรอทุธรณ์
กรณีที่จ ำเลยซึ่งไมไ่ด้ถูกคุมขังเป็นผู้
อุทธรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๙๘) 
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรฎกีำ 
กรณีที่จ ำเลยซึ่งไมไ่ด้ถูกคุมขังเป็นผู้ฎีกำ 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๒๑๖) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๒๕ มี.ค. ๕๙  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๗ 
มิ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๓๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๗ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมมีติอนุมัติใหค้ณะรฐัมนตร ี
รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ 
ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ขอ้ ๑๑๗ โดยใหร้อ
กำรพิจำรณำไว้ ๓๐ วัน ครบวันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๙ 
-  คณะรัฐมนตรีพิจำรณำเสร็จแลว้ ส่งคืนร่ำง วันท่ี 
๑๓ ก.ค. ๕๙ พร้อมแจ้งข้อสังเกตของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของ สนช.  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ 
ก.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๔๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ ก.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ.  
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๐๔ ก  
วันท่ี ๑๑ ธ.ค. ๕๙ 

04 ป.ว.ิอาญา (ฉ. ๓๒).
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๗๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

รำยงำนวันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.  
วันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๘/๒๕๕๙  
พฤ. ๑๕ ก.ย. ๕๙ 
-  ค. ๕๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๙ 
-  ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๐ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ ตำมที่ ก. ยุติธรรม เสนอ  
-  ค. ๒๘/๒๕๖๐ พฤ. ๒๗ เม.ย. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร 

๑๘๗ ๕(ญ)/๕๙ 
๙ ก.พ. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติวตัถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสำท พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิ 
ต่อจิตและประสำท พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ปรับปรุงพระรำชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิ 
ต่อจิตและประสำทในบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรวตัถุ 
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท  
กำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำต
เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธ์ิ หน้ำที่ของผู้รับ
อนุญำต หน้ำที่ของเภสัชกร กำรโฆษณำ
และอ ำนำจหนำ้ที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
รวมทั้งเพิ่มเตมิบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
ด่ำนตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์และกำร 
ให้โอกำสแก่ผูเ้สพ เสพและมีไว้ใน

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๙ ก.พ. ๕๙ 
-  ในครำวประชุมคณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำรสภำฯ 
ค. ๖/๒๕๕๙ อ. ๑๖ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมได้พิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำมสีำระส ำคัญที่ต้องพิจำรณำถึงเหตุผล 
ควำมจ ำเป็น หรือผลกระทบอื่น ๆ อย่ำงละเอียด
รอบคอบ ประธำนสภำจึงได้มีค ำสัง่สภำนิติบญัญตัิ
แห่งชำติ ที่ ๑๖/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญตัิวัตถุที่ออกฤทธิ์ 
ต่อจิตและประสำท พ.ศ. .... เพื่อพิจำรณำ อำศยั
อ ำนำจตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๐ (๕)  

- ก.ทหำร / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๐๗ ก  
วันท่ี ๒๐ ธ.ค. ๕๙ 
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ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ครอบครอง เสพและมไีว้ในครอบครอง 
เพื่อขำย หรือเสพและขำยซึ่งวัตถอุอกฤทธ์ิ
ได้สมัครใจเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำ 
ในสถำนพยำบำล ปรับปรุงบทก ำหนดโทษ
และอัตรำค่ำธรรมเนยีมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

-  คณะกรรมกำรเสนอรำยงำนต่อคณะ กมธ. 
วิสำมัญกจิกำรสภำฯ แล้ว ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ
ด้วยกับผลกำรพิจำรณำศึกษำและเห็นควรกรำบ
เรียนประธำนเพื่อน ำบรรจรุะเบยีบวำระใน พฤ. ๒๑ 
เม.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ 
เม.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ เม.ย. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๗ มิ.ย. ๕๙) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๗ มิ.ย. ๕๙  
-  ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ ม.ิย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๙ ก.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๕ ก.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๕ ก.ค. ๕๙ 
-  ค. ๔๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๘ ส.ค. ๕๙ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๗๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๒ ส.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒ ส.ค. ๕๙ 
-  ค. ๔๙/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ  
(ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ 
เป็นกำรช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ 
๑๔ ก.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๘/๒๕๕๙  
พฤ. ๑๕ ก.ย. ๕๙ 
-  ค. ๕๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๔ มี.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.สำธำรณสขุ เสนอ และ
มอบหมำยใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติดรับไปพิจำรณำแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำ
เสพติดวำ่ด้วยแนวทำงกำรประสำนงำนคดียำเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๕๓  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๗๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๒๖/๒๕๖๐ พฤ. ๒๐ เม.ย. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๑๘๘ ๒๒/๕๙ 
๒๕ พ.ค. ๕๙ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิถำนพยำบำล 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัตสิถำนพยำบำล 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อให้ครอบคลมุสถำน 
พยำบำลซึ่งด ำเนินกำรโดยภำครัฐ  
ให้มีลักษณะและมำตรฐำนตำมที่ก ำหนด 
หรือผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจำก
หน่วยงำนท่ีก ำหนด แก้ไของค์ประกอบ
และอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร
สถำนพยำบำล หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำร
ของสถำนพยำบำลส ำหรับผู้ป่วยท่ีต้อง
ได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยฉุกเฉนิ  
โดยก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขมีอ ำนำจก ำหนดประเภทของ
ผู้ป่วย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเตมิหลักเกณฑ ์
กำรโฆษณำหรือประกำศเกี่ยวกับกำร
ประกอบกิจกำรของสถำนพยำบำล  
บทก ำหนดโทษ และองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรเปรียบเทียบคด ี

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๕ พ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๗ 
มิ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๗ มิ.ย. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๙ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๙ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วนั บันทึกเสนอ 
ปธ. วันท่ี ๖ ก.ค. ๕๙  
-  ค. ๔๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๕ ส.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วนั บันทึกเสนอ 
ปธ. วันท่ี ๓ ส.ค. ๕๙  
-  ค. ๔๙/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ  
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน  

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๐๗ ก  
วันท่ี ๒๐ ธ.ค. ๕๙ 

06 สถานพยาบาล (ฉ. 
๔).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๗๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วันท่ี ๑๔ ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วนั บันทึกเสนอ 
ปธ. วันท่ี ๙ ก.ย. ๕๙ 
-  ค. ๕๗/๒๕๕๙ ศ. ๙ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรช่ัวครำว
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ ต.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๗ ก.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี 
๒๗ ก.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๑/๒๕๕๙ 
พฤ. ๒๙ ก.ย. ๕๙ 
-  ค. ๖๑/๒๕๕๙ พฤ. ๒๙ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๕ ต.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๘ ต.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั โดยให้ สลค.  
น ำเหตผุลของร่ำง พ.ร.บ. ตำมข้อสังเกตเป็นเหตผุล
ของร่ำง พ.ร.บ. ในกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
และมอบหมำยให้ ก.สำธำรณสุข เป็นหน่วยงำนหลัก
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ ก.ศึกษำธิกำรและ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำศึกษำและ



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๗๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

สรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน 
เพื่อน ำเสนอ ครม. 
-  ค. ๗๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. (เหตผุลของร่ำง พ.ร.บ.) 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๑ มี.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.สำธำรณสขุเสนอ  
**รอแจ้งที่ประชุมทรำบ 

๑๘๙ ๓๕(ญ)/๕๙ 
๑๓ ก.ย. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  
(มำตรกำรปรับปรุงกำรยกเว้นเงินได้
จำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหำรมิทรัพย ์
โดยไม่มีค่ำตอบแทน) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี ๔๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร เพือ่แก้ไข
เพิ่มเตมิกำรก ำหนดเกี่ยวกับเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีไดร้ับยกเว้นไม่ต้องน ำมำรวม
ค ำนวณเพื่อเสียภำษี กรณเีงินได้จำกกำร
โอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองใน
อสังหำริมทรัพย์โดยไมม่ีค่ำตอบแทน 
ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งไมร่วมถึง
บุตรบุญธรรม (แกไ้ขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๒ 
(๒๖)) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๔ ก.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๘/๒๕๕๙ 
พฤ. ๑๕ ก.ย. ๕๙  
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๕๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ก.ย. ๕๙
 มอบหมำยให้คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ  
 กำรเงินและกำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  มอบหมำยให้คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ 
กำรเงินและกำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒  
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว  
เสนอรำยงำนวันท่ี ๕ ต.ค. ๕๙ บนัทึกเสนอ ปธ. 
วันท่ี ๕ ต.ค. ๕๙ 
 

- ก.กำรเงิน กำรคลัง/กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๐๙ ก  
วันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๕๙ 

07 แกไ้ขเพิม่เตมิ ป.
รษัฎากร (ฉ. ๔๓).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๗๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๙ 
พฤ. ๖ ต.ค. ๕๙ 
-  ค. ๖๒/๒๕๕๙ พฤ. ๖ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๑๑ ต.ค. ๕๙ 

๑๙๐ ๒๗(ญ)/๕๙ 
๒ ส.ค. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิถำบัน 
กำรพยำบำลแห่งสภำกำชำดไทย 
พ.ศ. .... 
แก้ไขช่ือ เป็น “ร่ำงพระรำชบัญญตัิ
สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ 
สภำกำชำดไทย พ.ศ. ....” 
 
“พระรำชบัญญัตสิถำบันกำร
พยำบำลศรีสวรินทริำ สภำกำชำด
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

ครม. โดยที่วิทยำลยัพยำบำลสภำกำชำดไทย 
ซึ่งเป็นหน่วยงำนผลิตบุคลำกรทำงกำร
พยำบำลสนองควำมต้องกำรของสงัคม
และสภำกำชำดไทยอันเป็นองค์กรที่
ด ำเนินกำรสำธำรณกุศลเพื่อมนุษยธรรม
ตำมหลักกำรของกำชำดสำกลนั้น เป็น
หน่วยงำนในสังกัดของสภำกำชำดไทย
สมควรที่จะยกฐำนะวิทยำลัยพยำบำล
สภำกำชำดไทยข้ึนเป็นสถำบันอุดมศึกษำ
กำรพยำบำลใหม้ีฐำนะเป็นนิติบุคคล เพื่อ
ผลิตบุคลำกรด้ำนกำรพยำบำลและจัด
กำรศึกษำด้ำนกำรพยำบำลและศำสตร์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง กำรส่งเสริมและพัฒนำ
วิชำกำร กำรวิจัย และกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคมสำมำรถด ำเนินกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชำชนและประเทศ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒ ส.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๐/๒๕๕๙  
พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๕๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๙ 
-  ครม. ได้ประชุมปรึกษำลงมติใหเ้ปลี่ยนช่ือร่ำง 
พ.ร.บ. ดังกล่ำวเป็น “ร่ำงพระรำชบัญญัตสิถำบัน
กำรพยำบำลศรสีวรินทิรำ สภำกำชำดไทย พ.ศ. ....” 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๑ ก.ย. ๕๙ ปธ. อนุญำตให้
ส่งเรื่องดังกล่ำวไปยังคณะ กมธ. วสิำมัญ เพื่อ
พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว  
เสนอรำยงำนวันท่ี  ๗ ต.ค. ๕๙ บนัทึกเสนอ ปธ.  

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๐๙ ก  
วันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๕๙ 

08 สถาบนัการพยาบาล
ศรสีวรนิทริา.pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๗๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วันท่ี ๗ ต.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๔/๒๕๕๙  
พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ 
-  ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๑๙ ต.ค. ๕๙ 

๑๙๑ ๒๗/๕๙ 
๒๗ ก.ค. ๕๙ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตศิำลเยำวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติศำลเยำวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติศำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดเียำวชน
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ เพือ่คุม้ครอง
เด็กและเยำวชน โดยปรับปรุงบทนิยำม
เกี่ยวกับเด็กให้หมำยควำมวำ่บุคคลอำยุ
เกินสิบปีบรบิูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบห้ำปี
บริบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมกำรพ้นจำก
ต ำแหน่งของกรรมกำรสงเครำะหเ์ด็กและ
เยำวชน กำรน ำเด็กและเยำวชนไปฝำก
ควบคุมยังสถำนพินิจใกลเ้คียง กำรว่ำ
กล่ำวตักเตือนเด็กหรือผู้ซึ่งอำยุยังไม่เกิน
สิบปีท่ีกระท ำควำมผดิเป็นครั้งแรก กำร
สอบถำมเด็กหรือเยำวชนเบื้องต้นและ
วิธีกำรแจ้งข้อหำและสอบปำกค ำเด็กหรือ
เยำวชน กำรสอบสวนกรณีมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับอำยุของเด็กท่ีถูกจับกุมหรอื
ควบคุม และแกไ้ขเพิ่มเติมเกี่ยวกบั
มำตรกำรพิเศษแทนกำรด ำเนินคดอีำญำ

-  บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๗ ก.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ 
ส.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๔๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ ส.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒ ต.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ 
ก.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๙ ก.ย. ๕๙  
-  ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑ พ.ย. ๕๙ 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๐๙ ก  
วันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๕๙ 

09 ศาลเยาวชน (ฉ. ๕).
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๗๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ก่อนฟ้อง โดยกำรจัดท ำแผนแก้ไขบ ำบัด
ฟื้นฟูให้เด็กหรือเยำวชนปฏิบัติ ซึ่งแผน
ดังกล่ำวต้องไดร้ับควำมยินยอมจำกเด็ก
หรือเยำวชนและผูเ้สียหำยเฉพำะในกรณีที่
คดีนั้นเป็นคดีทีม่ีผู้เสียหำย  ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับอนุสญัญำวำ่ด้วยสิทธิเด็ก 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำ ๓ ต.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๙ 
พฤ. ๖ ต.ค. ๕๙  
-  ค. ๖๒/๒๕๕๙ พฤ. ๖ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๗ มี.ค. ๖๐ รับทรำบผล 
กำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. ตำมที่ 
ก.ยุติธรรมเสนอแล้ว **รอแจ้งที่ประชุมทรำบ 
 

๑๙๒ ๓๔(ญ)/๕๙ 
๑๓ ก.ย. ๕๙ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรประกอบ
ธุรกิจข้อมูลเครดติ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  
(กำรจัดท ำแบบจ ำลองด้ำนเครดติ) 
 
“พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกจิ
ข้อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
ธุรกิจข้อมูลเครดติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดงัต่อไปนี้
(๑) เพิ่มบทนิยำมค ำว่ำ “แบบจ ำลอง         
ด้ำนเครดิต” (แก้ไขเพิม่เตมิมำตรำ ๓)  
(๒) ก ำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
แบบจ ำลองด้ำนเครดติของสมำชิกของ
บริษัทท่ีได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิต และกำรใช้ประโยชน์
แบบจ ำลองด้ำนเครดติ (เพิ่มมำตรำ ๒๐/๑ 
และแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕๐) 
(๓) ก ำหนดหน้ำท่ีของผู้ใช้บริกำรในกำร      
ใช้ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด       

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๔ ก.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๘/๒๕๕๙ 
พฤ. ๑๕ ก.ย. ๕๙  
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๕๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ก.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๙ 

- ก.ธรรมำภิบำล/กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๑๔ ก  
วันท่ี ๓๐ ธ.ค. ๕๙ 

11 ธุรกจิขอ้มูลเครดติ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๗๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ตำมมำตรำ ๒๐/๑ (แกไ้ขเพิม่เติมมำตรำ ๒๒)  
(๔) ก ำหนดบทบัญญัติว่ำด้วยควำมรับผดิ
ในทำงอำญำของผู้แทนนิติบุคคล (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๖๔) 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓๐ ก.ย. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ ต.ค. ๕๙  
-  ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๓ พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี  
๒ พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๘/๒๕๕๙ 
พฤ. ๓ พ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๖๘/๒๕๕๙ พฤ. ๓ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๘ พ.ย. ๕๙ 
-  รองนำยกรัฐมนตรี (นำยสมคดิ  จำตุศรีพิทักษ์) 
สั่งและปฏิบัตริำชกำรแทนนำยกรฐัมนตรี พิจำรณำ
แล้วมีค ำสั่งมอบหมำยให้ ก.กำรคลังเป็นหน่วยงำน
หลักรับไปพิจำรณำร่วมกับธนำคำรแห่งประเทศไทย
เพื่อพิจำรณำและสรุปผลกำรพิจำรณำแล้วส่งให้ 
สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๐ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.กำรคลัง เสนอ  
**รอแจ้งที่ประชุมทรำบ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๘๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๙๓ ๓๐/๕๙ 
๙ ส.ค. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิ้องกัน 
และปรำบปรำมกำรสนับสนุน 
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ยและ
กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนภุำพ
ท ำลำยลำ้งสูง พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำร
แพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำย
ล้ำงสูง พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรร้ำย โดยยกเลิกพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพื่อให้ครอบคลุมถึงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนภุำพท ำลำย
ล้ำงสูง ท้ังนี้ เพื่อรองรับมำตรฐำนสำกล
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงินและต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำยตำมที่คณะท ำงำน
เฉพำะกิจเพื่อด ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงิน
เกี่ยวกับกำรฟอกเงิน (Financial Action 
Task Force on Money Laundering: 
FATF) ก ำหนด 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๙ ส.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๑/๒๕๕๙  
ศ. ๑๙ ส.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๕๑/๒๕๕๙ ศ. ๑๙ ส.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๗ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๒ ต.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี 
๑๒ ต.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๔/๒๕๕๙  
พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๗ 
ต.ค. ๕๙ 
-  ค. ๖๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๗ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๒ พ.ย. ๕๙ 
-  รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ  เครืองำม) สั่งและ
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตร ีมอบหมำยให้

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ.  
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๑๔ ก  
วันท่ี ๓๐ ธ.ค. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๘๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ส ำนักงำน ปปง. รับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ
หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำศึกษำและ
สรุปผลกำรพิจำรณำแล้วส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน 
เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๐ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ส ำนักงำน ปปง. เสนอ  
-  ค. ๙/๒๕๖๐ ศ. ๑๐ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๑๙๔ ๔๗/๕๙ 
๒๗ ธ.ค. ๕๙ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิณะสงฆ์  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

พล.ต.อ. พิชิต  
ควรเดชะคุปต์ 

กับคณะ  
รวม ๘๑  

เป็นผู้เสนอ 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ เรื่องกำรสถำปนำสมเด็จ
พระสังฆรำช (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๗)  
โดยตำมโบรำณรำชประเพณีทีไ่ด้ปฏิบัติ 
สืบทอดกันมำเป็นเวลำช้ำนำนน้ัน เป็น
พระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริย ์
ในกำรสถำปนำสมเด็จพระสังฆรำช  
ซึ่งต่อมำไดเ้ริม่มีบัญญัตเิป็นลำยลกัษณ์
อักษรไว้ในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พุทธศักรำช ๒๔๘๔ เปน็ต้นมำ 
สมควรบญัญตัิกฎหมำยให้สอดคลอ้งเพื่อ
เป็นกำรสบืทอดและธ ำรงรักษำไวซ้ึ่ง
โบรำณรำชประเพณีดังกล่ำว โดยให้
นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนำมรับสนอง 
พระบรมรำชโองกำร 
 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๗ ธ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘๔/๒๕๕๙ 
พฤ. ๒๙ ธ.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๘๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๙ ธ.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
 ค. ๘๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๙ ธ.ค. ๕๙ พิจำรณำ 
 ในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ  
 และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
 ประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบด้วย 
 กับข้อสังเกต   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๐ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
ข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรแก้ไขเหตุผลประกอบร่ำง 
พ.ร.บ. ของ กมธ. เต็มสภำ โดยไดน้ ำเหตผุลที่แก้ไข

- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒ ก  
วันท่ี ๖ ม.ค. ๖๐ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๘๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

 เป็นเหตผุลของ ร่ำง พ.ร.บ. ในกำรประกำศรำช
กิจจำนุเบกษำ 
-  ค. ๓/๒๕๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร 
 

๑๙๕ ๓๒/๕๙ 
๒๓ ส.ค. ๕๙ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตริักษำควำม
สะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำด
และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตริักษำควำม
สะอำดและควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อย
ของบ้ำนเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตกำรบังคับใช้
กฎหมำยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๒) 
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำมค ำว่ำ “เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น” พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” 
และ “รำชกำรส่วนท้องถิ่น” และ
บทบัญญัติที่เกีย่วกับอ ำนำจหน้ำท่ีของ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ให้สอดคล้องกัน (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔ 
มำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓) 
(๓) ก ำหนดให้มีมำตรกำรเกี่ยวกับกำร
จัดกำรสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย (เพิม่หมวด ๓/๑ 
กำรจัดกำรสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย มำตรำ 
๓๔/๑ มำตรำ ๓๔/๒ มำตรำ ๓๔/๓ และ
มำตรำ ๓๔/๔) 
(๔) ก ำหนดโทษกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืน
บทบัญญัตเิกี่ยวกับกำรจดักำรสิ่งปฏิกูล
และมลูฝอยและข้อก ำหนดของท้องถิ่น 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๔ ส.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑ 
ก.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๕๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ก.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ 
ก.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. ๒๐ ก.ย. ๕๙  
-  ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๐ ต.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๓ 
ต.ค. ๕๙) 

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕ ก  
วันท่ี ๑๕ ม.ค. ๖๐ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๘๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(เพิ่มมำตรำ ๕๘/๑ และมำตรำ ๕๘/๒) 
(๕) ปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนยีม
ใบอนุญำตและค่ำบริกำร 

-  ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๙ พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๗ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. ๑๘ 
พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ 
พ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๙ 

๑๙๖ ๒๒(ญ)/๕๙ 
๒ มิ.ย. ๕๙ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัตยิำเสพติดใหโ้ทษ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติยำเสพตดิให้โทษ 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

พลเรือเอก 
ศิษฐวัชร  

วงษ์สุวรรณ 
กับคณะ 

รวม ๒๙ คน 
 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติยำเสพติด 
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี ้
  ๑. แก้ไขบทบัญญตัิของกฎหมำยที่
เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดเพื่อจ ำหน่ำย
ให้ชัดเจนขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๕ 
วรรคสำม มำตรำ ๑๗ วรรคสอง มำตรำ ๒๖ 
วรรคสอง และมำตรำ ๖๗) 
  ๒. แก้ไขอัตรำโทษควำมผดิเกี่ยวกับ 
กำรผลิต น ำเข้ำ หรือส่งออกซึ่งยำเสพติด
ให้โทษในประเภท ๑ (แก้ไขเพิ่มเตมิ 
มำตรำ ๖๕) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๖ มิ.ย. ๕๙ 
-  ประธำนวินิจฉัยว่ำไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วย
กำรเงิน 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๔/๒๕๕๙ 
พฤ. ๑ ก.ย. ๕๙ 
-  ค. ๕๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมมีติอนุมัติใหค้ณะรฐัมนตร ี
รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ 
ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยใหร้อ

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๕ ก  
วันท่ี ๑๕ ม.ค. ๖๐ 

15 ยาเสพตดิ (ฉ. ๖).pdf

 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๘๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

กำรพิจำรณำไว้ ๓๐ วัน (ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๙) 
-  คณะรัฐมนตรีพิจำรณำเสร็จแลว้ ส่งคืนร่ำง  
วันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๙ พร้อมแจ้งข้อสังเกตของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของ สนช.  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๓/๒๕๕๙ ศ. ๗  
ต.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖๓/๒๕๕๙ ศ. ๗ ต.ค. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๗ ต.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ 
ปธ. ๒๗ ต.ค. ๕๙  
-  ค. ๖๘/๒๕๕๙ พฤ. ๓ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๕ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว 
เสนอรำยงำนวันท่ี ๒๒ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. 
วันท่ี ๒๒ พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๔/๒๕๕๙ 
พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๘๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๘ ก.พ. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.ยุติธรรม เสนอ  
-  ค. ๒๖/๒๕๖๐ พฤ. ๒๐ เม.ย. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๑๙๗ ๓๑(ญ)/๕๙ 
๒๓ ส.ค. ๕๙ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตหิ้ำมเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติห้ำมเรยีกดอกเบีย้
เกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

ครม. โดยที่พระรำชบัญญัติห้ำมเรยีกดอกเบี้ย
เกินอัตรำ พุทธศักรำช ๒๔๗๕ ได้ใช้บังคับ
มำเป็นเวลำนำน ท ำให้บทบัญญตัิใน
พระรำชบัญญัตดิังกล่ำวไม่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั
ประกอบกับกำรให้กู้ยมืเงินท่ีมีกำรเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรำหรือกำรเรียกเอำ
ประโยชน์อย่ำงอ่ืนนอกจำกดอกเบีย้ยัง
เกิดขึ้นเป็นจ ำนวนมำก จึงสมควรปรับปรุง
กฎหมำยว่ำด้วยกำรห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกิน
อันตรำให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๔ ส.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเขำ้ระเบยีบวำระ ค. ๕๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ก.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๕๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ก.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๙ 
-  ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๙ พ.ย. ๕๙ 
 

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๕ ก  
วันท่ี ๑๕ ม.ค. ๖๐ 

16 หา้มเรยีกดอกเบีย้.pdf

 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๘๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว 
เสนอรำยงำนวันท่ี .. พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. 
วันท่ี .. พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๕/๒๕๕๙  
ศ. ๒๕ พ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๗๕/๒๕๕๙ ศ. ๒๕ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๙ 

๑๙๘ ๑๖(ญ)/๕๙ 
๒๖ เม.ย. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรพัฒนำดิจทิัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้มีกำรพฒันำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรใน
ด้ำนดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบและตอบสนอง
ต่อกำรพัฒนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ
โดยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรดิจทิัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติจดัท ำ
นโยบำยและแผนระดับชำติในเรื่อง
ดังกล่ำว ให้มีกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และใหม้ีส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลัเป็นหน่วยงำนของ
รัฐมีอ ำนำจหน้ำที่จดัท ำแผนยุทธศำสตร์
กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลใหส้อดคล้อง
กับนโยบำยและแผนระดับชำติ ส่งเสรมิ
สนับสนุนกำรลงทุนหรือประกอบกิจกำร

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๗ เม.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ 
เม.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ เม.ย. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๓ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๓ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๓ มิ.ย. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๓ ม.ิย. ๕๙ 
-  ค. ๓๙/๒๕๕๙ ศ. ๒๔ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่มที ่๑๓๔ ตอนที ่๑๐ ก 
วันท่ี ๒๔ ม.ค. ๖๐ 

18 การพฒันาดจิิทลั.pdf

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๘๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

เกี่ยวกับอุตสำหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
และพฒันำบุคคลกรดำ้นอุตสำหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัล  

คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๖ ก.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วนั  
(รับ ๔ ก.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๔ ก.ค. ๕๙ 
-  ค. ๔๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๕ ส.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๕ ส.ค. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๕ ส.ค. ๕๙ 
-  ค. ๕๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
มีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓  
เป็นกำรช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๒ 
ก.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๒ ก.ย. ๕๙ 
-  ค. ๕๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
มีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๔) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓  
เป็นกำรช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๔ ต.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๕) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๔ 
ก.ย. ๕๙)  
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๒๘๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๕) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๒๓ พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว  
เสนอรำยงำนวันท่ี ๒ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.  
วันที่ ๒ พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๘/๒๕๕๙ 
พฤ. ๓ พ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๖๘/๒๕๕๙ พฤ. ๓ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ จนถึง 
มำตรำ ๘ ที่ประชุมอนุมตัิให้คณะ กมธ. วิสำมัญ  
ขอถอนร่ำง พ.ร.บ. กลับไปพิจำรณำทบทวนใหม่  
-  คณะ กมธ. วสิำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๖) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๑ 
พ.ย. ๕๙)  
-  ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๖) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๕๙ 
- คณะ กมธ. วิสำมัญฯ เสนอรำยงำน (ฉบับทบทวน) 
วันท่ี ๗ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๗ ธ.ค. ๕๙ 
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๒๘๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๙/๒๕๕๙  
ศ. ๙ ธ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๗๙/๒๕๕๙ ศ. ๙ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๙ 

๑๙๙ ๑๘/๕๙ 
๒๖ เม.ย. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติวำ่ด้วยกำร
กระท ำควำมผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติว่ำดว้ย 
กำรกระท ำควำมผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดจิิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมรักษำกำรตำมกฎหมำย 
(๒) เพิ่มเตมิฐำนควำมผิดและก ำหนดโทษ
ผู้ส่งข้อมูลคอมพิวเตอรห์รือจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น 
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมกำรกระท ำที่ต้องได้รับโทษ
หนักขึ้น กรณีกระท ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ทีเ่กี่ยวกับกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภยัของประเทศ 
ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมัน่คง
ในทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้ำง
พื้นฐำนอันเป็นประโยชน์สำธำรณะ รวมทั้ง
ก ำหนดโทษผู้จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่
ชุดค ำสั่งที่จัดท ำข้ึนโดยเฉพำะเพื่อน ำไปใช้
เป็นเครื่องมือในกำรกระท ำควำมผดิ
ดังกล่ำว 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๗ เม.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ 
เม.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ เม.ย. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วนั บันทึกเสนอ 
ปธ. วันท่ี ๑๐ มิ.ย. ๕๙  
-  ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ ม.ิย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๖ ก.ค. ๕๙ 
 

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่มที ่๑๓๔ ตอนที ่๑๐ ก 
วันท่ี ๒๔ ม.ค. ๖๐ 

พรบ.ความผดิเกีย่วกับ

คอมพวิเตอร์(ฉ.2.2560) 
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ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมฐำนควำมผดิและก ำหนด
โทษผู้น ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึง่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยทุจริต
หรือโดยหลอกลวง แก้ไขเพิ่มเติมโทษ 
ผู้น ำเข้ำ หรือเผยแพร่ หรือส่งต่อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ รวมทั้ง 
ผู้ให้บริกำร 
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทก ำหนดโทษผูน้ ำเข้ำสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชำชนท่ัวไปอำจ
เข้ำถึงได้ที่ปรำกฏเป็นภำพของผู้อื่นที่เกิด
จำกกำรสร้ำงขึน้ ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลง
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นใด 
ท ำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิน่ ถูก
เกลียดชัง หรือได้รับควำมอับอำย 
(๖) ให้มีคณะกรรมกำรเปรียบเทียบ แก้ไข
เพิ่มเตมิกระบวนกำรและหลักเกณฑ์กำร
ระงับกำรท ำให้แพร่หลำยหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ กำรอ้ำงและรบัฟังเป็น
พยำนหลักฐำน กำรจัดเก็บข้อมลูจรำจร
ทำงคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยค่ำตอบแทนแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วนั บันทึกเสนอ 
ปธ. วันท่ี ๑๒ ก.ค. ๕๙ 
-  ค. ๔๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๕ ส.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ  
(ค. ๓) ออกไปอีก ๖๐ วัน (รับ ๙ ส.ค. ๕๙) บันทึก
เสนอ ปธ. วันท่ี ๙ ส.ค. ๕๙ 
-  ค. ๕๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรช่ัวครำว
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๒๔ 
ต.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ  
(ค. ๔) ออกไปอีก ๖๐ วัน (รับ ๑๓ ต.ค. ๕๙)  
-  ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๓ พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำ 
(ค. ๕) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๑ พ.ย. ๕๙)  
-  ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๕) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
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ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๙ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๙ 
ธ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ 
ธ.ค. ๕๙ *เลื่อนกำรพิจำรณำ 
-  ค. ๘๑/๒๕๕๙ ศ. ๑๖ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๔ เม.ย. ๖๐ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
วิสำมัญ ตำมที่ ก.ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เสนอ **รอแจ้งที่ประชุมทรำบ 

๒๐๐ ๑๕(ญ)/๕๙ 
๕ เม.ย. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

 
 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรเดินเรือ 
ในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือ 
ในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับท่ี ๑๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือ 
ในน่ำนน้ ำไทย พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) แก้ไขเพิ่มเติมกำรเสียค่ำตอบแทนเป็น
รำยปีส ำหรับผู้ได้รับอนุญำตปลูกสร้ำง
อำคำรหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ ำ (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๑๑๗ ทวิ วรรคหนึ่ง) 
 (๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทก ำหนดโทษส ำหรับ
ผู้ฝ่ำฝืนปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิ่งอื่นใดโดย
ไม่ได้รับอนุญำต หรือปลูกสร้ำงอำคำรหรือ

-  บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 
วันที่ ๕ เม.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๙  
ศ. ๘ เม.ย. ๕๙ (เลื่อนกำรพิจำรณำ)  
**โดยในกำรประชุมคณะ กมธ. วสิำมัญกจิกำรสภำฯ 
ค. ๑๓/๒๕๕๙ อ. ๕ เม.ย. ๕๙ เหน็ควรเลื่อนกำร
พิจำรณำในวำระที่ ๑ ออกไปก่อน และมอบหมำยให้
คณะ กมธ. กำรคมนำคม เป็นผู้พจิำรณำศึกษำแล้ว
รำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อท่ีประชุมคณะ กมธ. 
วิสำมัญกจิกำรสภำฯ ก่อนกรำบเรยีนประธำนสภำ

- ก.คมนำคม / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๒ – ๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่มที ่๑๓๔ ตอนที ่๑๐ ก 
วันท่ี ๒๔ ม.ค. ๖๐ 

พรบ.เดนิเรอืในน่านน ้า

ไทย(ฉ.17.2560)  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๙๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

สิ่งอื่นใดไม่เป็นตำมที่ได้รับอนุญำต (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๑๑๘) 
 (๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติส ำหรับเจ้ำท่ำ
ในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรหรือสิ่งอื่น
ใดที่ปลูกสร้ำงโดยไม่ได้รับอนุญำตหรือไม่
เป็นไปตำมที่ได้รับอนุญำต (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๑๑๘ ทวิ) 
 (๔) ก ำหนดบทบัญญัติส ำหรับเจ้ำท่ำ  
เจ้ำพนักงำนออกใบอนุญำต หรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ของกรมเจ้ำท่ำในกำรด ำเนินกำร
เมื่อได้รับแจ้งเกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ได้รับ
อนุญำตให้ปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิ่งใด  
(เพิม่มำตรำ ๑๑๘ จัตวำ) 
 (๕) แก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจของเจ้ำท่ำและ 
เจ้ำพนักงำนตรวจเรือในกำรตรวจและออก
ใบส ำคัญส ำหรับเรือ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๖๓) 
(๖) ก ำหนดให้เจ้ำท่ำมีอ ำนำจออก
หลักเกณฑ์ วิธีกำรอัตรำค่ำธรรมเนียมกำร
ตรวจและกำรออกใบส ำคัญส ำหรับเรือ และ
ประกำศก ำหนดสถำบันกำรตรวจเรือได้ 
(เพิ่มมำตรำ ๑๖๓/๑ และยกเลกิมำตรำ 
๑๖๕) 
 (๗) ก ำหนดให้เจ้ำท่ำมีอ ำนำจออกหนังสือ
ส ำคัญประจ ำตัวคนประจ ำเรือ (เพิ่มมำตรำ 
๒๘๕/๑) 

ต่อไป มีก ำหนดเวลำพิจำรณำศึกษำ ๖๐ วัน 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ 
มิ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ มิ.ย. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๑๑ ก.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๙ 
-  ค. ๔๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ ส.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๙ ส.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๙ ส.ค. ๕๙ 
-  ค. ๔๙/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ  
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน  ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๑๓ ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๗ ก.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๗ ก.ย. ๕๙ 

 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๙๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๕๖/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรช่ัวครำว
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๓ ต.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๕ ต.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๕ ต.ค. ๕๙ 
-  ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๑๒ พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๐ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี  
๑๑ พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๓/๒๕๕๙ ศ. ๑๘ 
พ.ย. ๕๙ *ยกขึ้นพิจำรณำในวัน พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๙ 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๙๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๐๑ ๓๙/๕๙ 
๒๗ ก.ย. ๕๙ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติธนำคำร 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติธนำคำร 
แห่งประเทศไทย พุทธศักรำช ๒๔๘๕  
เพื่อเพ่ิมเตมิอ ำนำจหน้ำท่ีของธนำคำร 
แห่งประเทศไทยในกำรลงทุนในสนิทรัพย์
ต่ำงประเทศ (เพิ่มมำตรำ ๙ (๒) (ค) และ
มำตรำ ๓๖ (๓/๑)) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๘ ก.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓  
ต.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๘ ต.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ 
ปธ. ๒๘ ต.ค. ๕๙ 
-  ค. ๖๘/๒๕๕๙ พฤ. ๓ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๑ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๘ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. ๒๑ 
พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๕/๒๕๕๙ ศ. ๒๕ 
พ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๗๕/๒๕๕๙ ศ. ๒๕ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 

- ก.กำรเงิน กำรคลัง/กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่มที ่๑๓๔ ตอนที ่๑๐ ก 
วันท่ี ๒๔ ม.ค. ๖๐ 

พรบ.ธนาคารแหง่

ประเทศไทย(ฉ.6.2560) 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๙๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๗ ธ.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และให้ สลค.  
น ำเหตผุลของร่ำงตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.  
เป็นเหตผุลของร่ำงในกำรประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ และมอบให้ ก.กำรคลัง เป็นหน่วยงำนหลัก
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย เพื่อพิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำ 
ในภำพรวมแล้วส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อ
น ำเสนอ ครม.  
-  ค. ๓/๒๕๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ ทีป่ระชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร (รับทรำบกำรน ำเหตุผลของ
ร่ำงเป็นเหตุผลในกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ) 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๔ ก.พ. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของ 
คณะ กมธ. วสิำมัญ ตำมที่ ก.กำรคลังเสนอ  
-  ค. ๑๕/๒๕๖๐ พฤ. ๙ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 

๒๐๒ ๓๕/๕๙ 
๑๓ ก.ย. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิ่งเสริม 
กำรลงทุน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัตสิ่งเสริม 
กำรลงทุน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิ่งเสริม 
กำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ดังต่อไปนี ้
(๑) ให้กรรมกำรหรือที่ปรึกษำใน
คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนซึ่งพ้น
จำกต ำแหน่งตำมวำระ อยู่ในต ำแหน่ง
ต่อไปได้จนกว่ำกรรมกำรหรือที่ปรกึษำ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๔ ก.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ 
ก.ย. ๕๙ 
 
 

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่มที ่๑๓๔ ตอนที ่๑๐ ก 
วันท่ี ๒๔ ม.ค. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๙๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่ (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๗ วรรคสำม) 
(๒) ให้คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน 
จัดให้มีกำรประเมินผลกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน โดยให้บุคคลภำยนอกเป็น
ผู้ด ำเนินกำร (เพิ่มมำตรำ ๑๑/๑) 
(๓) ให้ส ำนักงำนสำมำรถมอบหมำยให้
บุคคลใดเป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบ ควบคุม 
และประเมินผลกจิกำรทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม
และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแทน
ส ำนักงำนได้ (เพิม่มำตรำ ๑๓/๑) 
(๔) ยกเลิกกำรส่งเสรมิกิจกำรผลติเพื่อ
ส่งออกไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ เง่ือนไขท่ี 
ผู้ได้รบักำรส่งเสริมต้องปฏิบัติในเรื่องปรมิำณ
วัตถุดิบภำยในประเทศท่ีต้องใช้ และกำร
ส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผลิตหรือ
ประกอบ ยกเลิกสิทธิและประโยชน์ของผู้
ได้รับกำรส่งเสรมิกรณีกำรอนญุำตให้หัก
เงินได้พึงประเมินในกำรเสียภำษำเงินได้
นิติบุคคลจำกกำรส่งออก (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๑๖ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๓๖ 
และยกเลิกมำตรำ ๒๐ (๔) และ (๑๘)) 
(๕) ให้ผู้ไดร้ับกำรส่งเสริมไดร้ับยกเว้น
อำกรขำเข้ำส ำหรับของที่น ำเข้ำมำเพื่อใช้
ในกำรวิจัยและพัฒนำ รวมทั้งกำรทดสอบ
ที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มมำตรำ ๓๐/๑) 
(๖) ให้ผู้ไดร้ับกำรส่งเสริมไดร้ับยกเว้นภำษี

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วนั (รับ ๑๐ ต.ค. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๐ ต.ค. ๕๙  
-  ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๐ พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๗ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. ๑๘ 
พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ 
พ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๐ รบัทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของ 

 

พรบ.สง่เสรมิการลงทนุ

(ฉ4.2560)  
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๙๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

เงินได้นิติบคุคลส ำหรบัก ำไรสุทธิทีไ่ด้จำก
กำรประกอบกิจกำรที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นสูง กำรวิจัยและพัฒนำ  
(เพิ่มมำตรำ ๓๑/๑) 
(๗) ให้ผู้ไดร้ับกำรส่งเสริมซึ่งไมไ่ด้รบั
ยกเว้นหรือลดหย่อนภำษีเงินได้นติิบุคคล
สำมำรถหักเงินท่ีใช้ไปในกำรลงทนุในกำร
ประกอบกิจกำรทีไ่ดร้ับกำรส่งเสรมิจำก
ก ำไรสุทธิได้ (เพิ่มมำตรำ ๓๑/๒) 
(๘) ให้ผู้ไดร้ับกำรส่งเสริมไดร้ับลดหย่อน
ภำษีเงินได้นติิบุคคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้
จำกกำรลงทุนแทนกำรไดร้ับยกเวน้ภำษี
เงินได้นิติบคุคล (แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๓๒) 
(๙) ขยำยระยะเวลำกำรไดร้ับยกเว้นภำษี
เงินได้ส ำหรับเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้ับ
กำรส่งเสริมทีไ่ด้จ่ำยภำยหลังพ้นระยะเวลำ
ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผล
นั้น (แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๓๔) 

คณะ กมธ. วสิำมัญ ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนเสนอ และควำมเห็นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร **รอแจ้งที่ประชุมทรำบ 

๒๐๓ ๓๖(ญ)/๕๙ 
๒๐ ก.ย. ๕๙ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิุ้มครองแรงงำน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติคุม้ครองแรงงำน 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติคุม้ครอง
แรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อเพ่ิมอัตรำโทษ
กรณีควำมผิดที่กระท ำต่อแรงงำนเด็ก 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๑๔๔ และมำตรำ 
๑๔๘ และเพิ่มมำตรำ ๑๔๘/๑ และมำตรำ 
๑๔๘/๒) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๑ ก.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๐/๒๕๕๙ 
พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่มที ่๑๓๔ ตอนที ่๑๐ ก 
วันท่ี ๒๔ ม.ค. ๖๐ 

พรบ.คุม้ครองแรงงาน

(ฉ.5.2560)  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๙๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๙ 
-  ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอกี 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๐ พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ 
พ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๙ 
-  ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ ให้ สลค. น ำเหตุผล
ของร่ำง พ.ร.บ. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. เป็น
เหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ในกำรประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำ และมอบหมำยให้ ก.แรงงำน รับข้อสังเกต
ไปพิจำรณำร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำแลส่งให้ 
สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ ครม. ต่อไป  
**รอแจ้งที่ประชุมทรำบ 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๒๙๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๐๔ ๓๔/๕๙ 
๖ ก.ย. ๕๙ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยมื
เพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ โดยยกเลิก
พระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อให้กำรบริหำร
จัดกำรและกำรด ำเนินกำรของกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่ผูกกับ
รำยได้ในอนำคตตำมระเบียบกระทรวง 
กำรคลัง ว่ำด้วยกำรบรหิำรกองทุนเพื่อ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำม
พระรำชบัญญัตเิงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
ให้เป็นเอกภำพและสอดคล้องกับนโยบำย
กำรผลิตก ำลังคนและกำรพัฒนำประเทศ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๗ ก.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๗/๒๕๕๙  
ศ. ๙ ก.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๕๗/๒๕๕๙ ศ. ๙ ก.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๘ ต.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๖ ก.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ 
ปธ. ๒๗ ก.ย. ๕๙  
-  ค. ๖๒/๒๕๕๙ พฤ. ๖ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๗ พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๒) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๕ ต.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ 
ปธ. ๒๕ ต.ค. ๕๙ 
-  ค. ๖๘/๒๕๕๙ พฤ. ๓ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๗ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๖ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ ๑๖ 
พ.ย. ๕๙ 

- ก.ทหำร / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่มที ่๑๓๔ ตอนที ่๑๒ ก 
วันท่ี ๒๗ ม.ค. ๖๐ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๐๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ 
พ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๒๘ พ.ย. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๗ มี.ค. ๖๐ รับทรำบผล 
กำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. ตำมที่ 
ก.กำรคลังเสนอแล้ว **รอแจ้งทีป่ระชุมทรำบ 
 

๒๐๕ ๓๑/๕๙ 
๒๓ ส.ค. ๕๙ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิ้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำมค ำว่ำ “แสวงหำ 
ประโยชน์โดยมิชอบ” และ “กำรบังคับใช้
แรงงำนหรือบรกิำร” (แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๔) 
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมกำรใช้อ ำนำจครอบง ำ
บุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภำวะอ่อนดอ้ยทำง
ร่ำงกำย จิตใจ กำรศึกษำ หรือทำงอื่นใด
โดยมิชอบ และกำรขู่เขญ็ว่ำจะใช้
กระบวนกำรทำงกฎหมำยโดยมิชอบ  
เป็นกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนษุย์ 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๖ (๑)) 
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมกำรเรียกค่ำสินไหมทดแทน
อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำควำมผดิฐำนค้ำ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๔ ส.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๓/๒๕๕๙  
ศ. ๒๖ ส.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๕๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๖ ส.ค. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๕ 
ก.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๕ ก.ย. ๕๙  

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่มที ่๑๓๔ ตอนที ่๑๒ ก 
วันท่ี ๒๗ ม.ค. ๖๐ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๐๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

มนุษย์ (ยกเลิกมำตรำ ๓๕ วรรคสอง วรรค
สำม และวรรคสี่) 
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทก ำหนดโทษ (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๕๒ มำตรำ ๕๓ และ
มำตรำ ๕๓/๑) 
(๕) ก ำหนดเพิ่มโทษฐำนควำมผดิให้ผู้ที่
เป็นธุระจดัหำ ซื้อ ขำย จ ำหน่ำย พำมำ
จำกหรือส่งไปยังท่ีใด หน่วยเหนี่ยวกักขัง 
จัดให้อยู่อำศัย ใช้ จ้ำง วำน หรือรบัไว้  
ซึ่งเด็กที่มีอำยุไม่เกินสิบห้ำปีหรือผูม้ีกำย
พิกำรหรือมีจติฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ  
ให้ท ำงำนหรือให้บริกำรอันอำจเป็นอันตรำย
อย่ำงร้ำยแรงและมผีลกระทบต่อรำ่งกำย
หรือจิตใจ กำรเจริญเติบโต หรือพัฒนำกำร
ของบุคคลนั้น (เพิ่มมำตรำ ๕๖/๑) 

-  ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๔ ต.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๐ 
ต.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๑ ต.ค. ๕๙ 
-  ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๓ พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๖๐ วนั (รับ ๑๐ พ.ย. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๐ พ.ย. ๕๙  
-  ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน 
วันท่ี ๒๒ ม.ค. ๖๐ 
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๗ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๗ 
ธ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๘/๒๕๕๙  
พฤ. ๘ ธ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๗๘/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๐๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๐ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และให้น ำเหตุผล
ตำมข้อสังเกตเป็นเหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. น้ีในกำร
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ และมอบให้ ก.พัฒนำ
สังคมฯ เป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ  
ก.แรงงำน ก.มหำดไทย ก.ยุติธรรม สนง. ศำล
ยุติธรรม สนง. คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สนง. ต ำรวจ
แห่งชำติ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำ
และสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน 
เพื่อน ำเสนอ ครม. 
-  ค. ๓/๒๕๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร (น ำเหตผุลของร่ำงเป็นเหตผุล
ในกำรประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ) 

๒๐๖ ๔๑/๕๙ 
๑ พ.ย. ๕๙ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  
(กำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำ) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี ๔๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร ดังต่อไปนี ้
(๑) ปรับปรุงกำรหักค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับเงิน
ได้พึงประเมินตำมมำตรำ ๔๐ (๑) (๒) 
และ (๓) (แก้ไขเพิม่เตมิมำตรำ ๔๒ ทวิ 
และมำตรำ ๔๒ ตรี) 
(๒) ปรับปรุงกำรหักลดหย่อน (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๔๗) 
(๓) ปรับปรุงจ ำนวนเงินได้พึงประเมินที่
ต้องเสียภำษีเงินได้ (แกไ้ขเพิ่มเติม 
มำตรำ ๔๘) 
(๔) ปรับปรุงจ ำนวนเงินได้พึงประเมินที่ผู้มี

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒ พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ 
พ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ

- ก.ต่ำงประเทศ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่มที ่๑๓๔ ตอนที ่๑๒ ก 
วันท่ี ๒๗ ม.ค. ๖๐ 

26 ประมวลรษัฎากร (ฉ. 
๔๔).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๐๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

เงินได้ต้องยื่นรำยกำรเกี่ยวกับเงินได้พึง
ประเมิน (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕๖) 
(๕) ปรับปรุงอัตรำภำษีเงินไดส้ ำหรับ
บุคคลธรรมดำ (แก้ไขเพิ่มเติมบญัชีอัตรำ
ภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำ) 

ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๘ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๘ 
ธ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ 
ธ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๘๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพือ่น ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๒๑ มี.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.กำรคลัง เสนอ  
-  ค. ๒๘/๒๕๖๐ พฤ. ๒๗ เม.ย. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร 

๒๐๗ ๔๑(ญ)/๕๙ 
๘ พ.ย. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติองค์กำร
สงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติองค์กำรสงเครำะห์
ทหำรผ่ำนศึก (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติองคก์ำร
สงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ดังต่อไปนี ้
(๑) ปรับปรุงองค์ประกอบของสภำทหำร
ผ่ำนศึก (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๔)  
(๒) ปรับปรุงบทบัญญัติเกีย่วกับกำรท ำ
หน้ำที่ประธำนในที่ประชุมสภำทหำรผ่ำนศึก 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๒๑) 
(๓) ก ำหนดที่มำของต ำแหน่งเลขำนุกำร

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๙ พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๓/๒๕๕๙ ศ. ๑๘ 
พ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๗๓/๒๕๕๙ ศ. ๑๘ พ.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติ ๗ วันตำมข้อบังคับ  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 

- ก.กำรทหำร / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙) 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่มที ่๑๓๔ ตอนที ่๑๔ ก 
วันท่ี ๓ ก.พ. ๖๐ 

27 องคก์ารทหารผ่านศกึ
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๐๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก  
(เพิ่มมำตรำ ๒๘/๑) 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที ่๑๗ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๙ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๙ 
ธ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ 
ธ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๘๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๙ 

๒๐๘ ๓๗(ญ)/๕๙ 
๒๗ ก.ย. ๕๙ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยทีเ่กี่ยวกับ
ควำมรับผิดในทำงอำญำของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยทีเ่กี่ยวกับ
ควำมรับผิดในทำงอำญำของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่
เกี่ยวกับควำมรับผิดในทำงอำญำของ
ผู้แทนนิติบุคคลให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ เนื่องจำกศำลรัฐธรรมนูญไดม้ี
ค ำวินิจฉัยว่ำขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
๒๕๕๐ มำตรำ ๓๙ วรรคสอง เปน็อันใช้
บังคับไม่ได้ตำมรัฐธรรมนญู มำตรำ ๖ โดย
ยกเลิกควำมในมำตรำแห่งประมวล
กฎหมำย พระรำชบัญญัติ และพระรำช
ก ำหนด จ ำนวนแปดสิบฉบับ  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๘ ก.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๙ พฤ. ๖  
ต.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖๒/๒๕๕๙ พฤ. ๖ ต.ค. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไป ๓๐ วัน รับเมื่อ ๑๔ พ.ย. 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๘ ก  
วันท่ี ๑๑ ก.พ. ๖๐ 

พรบ.ความรับผดิ

ในทางอาญาฯ  
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๐๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๔ พ.ย. ๕๙  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๔/๕๙ พฤ. ๒๔  
พ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓ ม.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๙ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. ๑๙ 
ธ.ค. ๕๙  
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘๓/๒๕๕๙  
ศ. ๒๓ ธ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๘๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๓ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๔ ม.ค. ๖๐ 

๒๐๙ ๓๖/๕๙ 
๑๓ ก.ย. ๕๙ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรเพิ่มขดี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศส ำหรับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศส ำหรับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. ปรับปรุงมำตรกำรและเครื่องมือสง่เสริม
กำรลงทุนให้มีควำมหลำกหลำยและมี
ประสิทธิภำพ โดยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำร 
นโยบำยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศส ำหรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำย 
และยุทธศำสตร์ รวมทั้งกำรจดัท ำแผน
เกี่ยวกับกำรเพิ่มขดีควำมสำมำรถ ให้มี
คณะกรรมกำรอนุกรรมกำรสรรหำและ
เจรจำเพื่อท ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรสรรหำและ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๔ ก.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ 
ก.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
 

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๙ ก  
วันท่ี ๑๓ ก.พ. ๖๐ 

พรบ.เพิม่ขดี

ความสามารถ  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๐๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

เจรจำกับผู้ประกอบกิจกำร ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนท ำหน้ำที่
เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 
ก ำหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับกำรสรรหำและ
เจรจำ กำรให้กำรส่งเสริม กำรยื่นข้อเสนอ
โครงกำร กำรอนมุัตสิิทธิและประโยชน์ 
ก ำหนดให้ผูไ้ด้รบักำรส่งเสริมอำจได้รับ
สิทธิและประโยชน์ตำมกฎหมำยวำ่ด้วย
กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรไดร้ับยกเว้น
ภำษีเงินได้นติิบุคคบตำมมำตรำ ๒๔ กำร
ได้รับเงินสนับสนุนจำกกองทุน และกำร
เพิกถอนสิทธิและประโยชน์ นอกจำกนี้ยัง
ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้ง “กองทุนเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ส ำหรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย” ทั้งนี้ เพื่อ
ยกระดับขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศให้สูงขึ้น 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไป ๓๐ วัน รับเมื่อ ๓ พ.ย. ๕๙ 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓ พ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๗๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๐ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี 
๑๔ ธ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ 
ธ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๔ ม.ค. ๖๐ 

๒๑๐ ๒๑(ญ)/๕๙ 
๒๕ พ.ค. ๕๙ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตริำชทัณฑ์  
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์  
พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

ครม. ปรับปรุงพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ ์
พุทธศักรำช ๒๔๗๔ โดยจดัโครงสร้ำงของ
รำชทัณฑ์ อย่ำงเป็นระบบเพื่อให้กำร
บริหำรรำชทัณฑ์มมีำตรฐำน ชัดเจน 
โปร่งใส มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชนและหลักกฎหมำยและกฎ
มำตรฐำนขั้นต่ ำส ำหรับปฏิบัติต่อนกัโทษ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๕ พ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๙  
พฤ. ๒ มิ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒ มิ.ย. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๗ คน  

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๑ ก  
วันท่ี ๑๘ ก.พ. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๐๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ของสหประชำชำติและข้อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบตัิตอ่
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ ำและมำตรกำรที่
ไม่ใช่กำรคุมขังส ำหรับผู้กระท ำผิดหญิง 
 

 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๒ 
ก.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๒ ก.ค. ๕๙  
-  ค. ๔๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๓๐ ส.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๑๖ ส.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๙ 
-  ค. ๕๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๕ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๙ ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วนั (รับ ๑๔ ก.ย. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๔ ก.ย. ๕๙  
(คณะ กมธ. ขอเปลี่ยนระยะเวลำเป็น ๓๐ วัน) 
-  ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรช่ัวครำว
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๒๘ 
พ.ย. ๕๙ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๐๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๕ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. ๒๕ 
พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๗/๒๕๕๙ พฤ. ๑ 
ธ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๗๗/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
และมมีติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ 
-  ส่งข้อสังเกตของคณะ กมธ. พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. 
ไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๑๕ ธ.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๔ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญั และมอบหมำยให้ 
กท.ยุติธรรม เป็นหน่วยงำนหลักรบัข้อสังเกต
ดังกล่ำวไปพิจำรณำร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ    
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๑ เม.ย. ๖๐ รบัทรำบ
ข้อสังเกตตำมที่ กท.ยตุิธรรม เสนอ  
-  บรรจุวำระ ค. ๓๑/๒๕๖๐ พฤ. ๒๕ พ.ค. ๖๐  

 
 

๒๑๑ ๔/๖๐  
๒๔ ม.ค. ๖๐ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยเพิ่มเติมประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ย
เพิ่มเตมิประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจ ำนวนไม่
เกิน ๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท ส ำหรับ
เป็นค่ำใช้จ่ำยของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
และหน่วยงำนอ่ืน เป็นจ ำนวนไม่เกิน 
๑๖๒,๙๒๑,๗๒๑,๓๐๐ บำท เพื่อ
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยเร่งด่วนท่ีจะสร้ำง

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๕ ม.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖/๒๕๖๐  
ศ. ๒๗ ม.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑ 
 รับหลักกำร ค. ๖/๒๕๖๐ ศ. ๒๗ ม.ค. ๖๐ 
 

- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก  
วันท่ี ๒๔ ก.พ. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๐๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ของประเทศ กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก
และชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมกำรเพิม่ขีด
ควำมสำมำรถกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม
ศักยภำพ และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง เป็น
จ ำนวน ๒๗,๐๗๘,๒๗๘,๗๐๐ บำท 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
 ค. ๖/๒๕๖๐ ศ. ๒๗ ม.ค. ๖๐ พิจำรณำ 
 ในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ  
 และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
 ประกำศใช้เป็นกฎหมำย   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๐ 
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๒๑๒ ๒๕/๕๙ 
๒๑ มิ.ย. ๕๙ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรจดัซื้อจัดจำ้ง
และกำรบริหำรพัสดภุำครัฐ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจดัจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดภุำครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจดัจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เพื่อก ำหนดเกณฑ์
มำตรฐำนกลำง ให้หน่วยงำนของรัฐทุกแห่ง
น ำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเนน้กำร
เปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน ต้องคุ้มค่ำ 
โปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสทิธิผล 
และตรวจสอบได้ มีกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนและมีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ส่งเสริมใหภ้ำคประชำชนมี 
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจดัซือ้จัดจ้ำง 
ให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี และประกำศ
เผยแพร่แผนในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
ของกรมบัญชีกลำงและของหน่วยงำนของ
รัฐ และให้กรมบัญชีกลำงท ำหน้ำที่เป็น
องค์กรสนับสนุนดูแลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุ รวมทั้งก ำหนดโทษอำญำ
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีหรือผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีใน
กำรด ำเนินกำรที่ปฏิบตัิหรือละเว้นกำร

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๒ มิ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๐/๒๕๕๙ พฤ. ๓๐ 
มิ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๔๑/๒๕๕๙ ศ. ๑ ก.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๓ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๓ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ 
ส.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๙ ส.ค. ๕๙ 
-  ค. ๕๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๕ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๘ ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๕ 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก  
วันท่ี ๒๔ ก.พ. ๖๐ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๑๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรจัดซื้อจดัจ้ำงหรือกำร
บริหำรพสัด ุ

ก.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๖ ก.ย. ๕๙  
-  ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๘ ต.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๓ 
ต.ค. ๕๙) 
-  ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๗ พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วนั (รับ ๑๘ พ.ย. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๘ พ.ย. ๕๙  
-  ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๗ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๙ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๙ 
ธ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ 
ธ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๘๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๑๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๙ 

๒๑๓ ๙/๕๙ 
๒ มี.ค. ๕๙ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแร่ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยแร่และกฎหมำย
ว่ำด้วยพิกัดอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ 
เนื่องจำกพระรำชบญัญัติพิกดัอัตรำ
ค่ำภำคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ และ
พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ใช้บังคับ
มำเป็นเวลำนำน ท ำให้บทบัญญตับิำง
ประกำรไมเ่หมำะสมกับสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน จึงปรับปรุงโดยน ำหลักกำรมำ
บัญญัตไิว้ในกฎหมำยเฉบับเดียวกนั 
เพื่อให้กำรอนุญำตและกำรจัดเก็บ
ค่ำภำคหลวงแร่เป็นไปอย่ำงมีระบบ โดย
ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรแร่ 
หลักเกณฑ์กำรอนญุำตและกำรก ำกับดูแล
กำรท ำเหมือง หลักเกณฑ์กำรจดัสรร
ผลประโยชน์จำกทรัพยำกรแร่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน สง่เสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรแร่ และ
ก ำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินค่ำทดแทนแก่ผู้มี
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในที่ดินอัน
เป็นที่ตั้งของกำรท ำเหมืองใต้ดิน ตลอดจน
ก ำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำร
จัดเก็บค่ำภำคหลวงแร่  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒ มี.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ 
มี.ค. ๕๙ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ 
มี.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ มี.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ  
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๑ เม.ย. ๕๙) 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๑ เม.ย. ๕๙ 
-  ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ มิ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ  
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓ มิ.ย. ๕๙) บันทึก
เสนอ ปธ. วันท่ี ๓ มิ.ย. ๕๙ 

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๖ ก  
วันท่ี ๒ มี.ค. ๖๐ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๑๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๓๔/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๙ มิ.ย. ๕๙  
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมญั ขยำยเวลำ  
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๑๔ ก.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ  
(ค. ๓) ออกไปอีก ๙๐ วัน (รับ ๒๘ มิ.ย. ๕๙) บันทึก
เสนอ ปธ. วันท่ี ๒๘ มิ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๔๒/๒๕๕๙ พฤ. ๗ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก  
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรช่ัวครำว
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๒ 
ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๖๐ วัน (รับ ๓๐ 
ส.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓๐ ส.ค. ๕๙  
-  ค. ๕๖/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก  
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรช่ัวครำว
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๑ 
พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๕) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๘ 
ต.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๙ ต.ค. ๕๙  
-  ค. ๖๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๗ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๕) ออกไปให้
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๓๑๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

อีก ๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๑ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๕ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. ๒๕ 
พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๗/๒๕๕๙ พฤ. ๑ 
ธ.ค. ๕๙ (เลื่อนกำรพิจำรณำ) 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๘/๒๕๕๙ พฤ. ๘ 
ธ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๗๘/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีมตเิมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๐ รบัทรำบข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมญั ให้น ำเหตผุลของร่ำง พ.ร.บ. 
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. เปน็เหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. 
ในกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และมอบหมำย
ให้ ก.อุตสำหกรรม เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกต
ไปพิจำรณำร่วมกับ ก.กำรคลัง ก.ทรัพยำกรธรรมชำติฯ 
ก.มหำดไทย ก.ยุติธรรม ก.สำธำรณสุข สนง.ศำล
ยุติธรรม สนง.คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สนง.
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกจิฯ และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำศึกษำและสรปุผลกำรพิจำรณำ
ในภำพรวม ส่งให้ สลค. ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ ครม. 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๑๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๕/๒๕๖๐ พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร (รับทรำบกำรน ำเหตุผลของ
ร่ำงเป็นเหตุผลในกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ) 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๙ พ.ค. ๖๐ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. 
ตำมที่ ก.อุตสำหกรรมเสนอ **รอแจ้งที่ประชุมทรำบ 

๒๑๔ ๓๓(ญ)/๕๙ 
๖ ก.ย. ๕๙ 
(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตภิำษีสรรพสำมติ 
พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต 
พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

ครม. โดยที่กฎหมำยว่ำด้วยภำษสีรรพสำมิต 
กฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำภำษสีรรพสำมติ 
กฎหมำว่ำด้วยสรุำ กฎหมำยว่ำด้วยยำสูบ 
กฎหมำยว่ำด้วยไพ่ กฎหมำยว่ำด้วยกำร
จัดสรรเงินภำษีสรรพสำมิต และกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรจดัสรรเงินภำษีสรุำ ใช้บังคับ 
มำเป็นระยะเวลำนำนแล้ว บทบัญญัติใน
บำงส่วนจึงไมส่อดคล้องกับสภำพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลีย่นแปลงไป 
นอกจำกน้ี กำรก ำหนดบทบัญญัตเิกี่ยวกับ
ภำษีสรรพสำมิตไว้ในกฎหมำยหลำยฉบับ  
ท ำให้เกิดควำมไมส่ะดวกในกำรใช้ทั้งแก่
ประชำชนผู้มีหน้ำท่ีปฏิบัตติำมกฎหมำย
และส่วนรำชกำรผู้ปฏิบตัิงำน สมควร
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยภำษสีรรพสำมิต
ทั้งระบบเพื่อให้กำรบังคับใช้กฎหมำย
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๗ ก.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ 
ก.ย. ๕๙  
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๕๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ก.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๓ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๓ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ ต.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ 
ปธ. ๑๙ ต.ค. ๕๙ บรรจุระเบียบวำระ ค. ๖๕/๒๕๕๙ 
พฤ. ๒๗ ต.ค. ๕๙  
-  ค. ๖๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๗ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๓ ธ.ค. ๕๙ 
 

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๓๒ ก  
วันท่ี ๒๐ มี.ค. ๖๐ 
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๓๑๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.  
วันท่ี ๑๓ ธ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ 
ธค. ๕๙ 
-  ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธค. ๕๙ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรฯ รักษำรำชกำรแทน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง (นำยวิสุทธิ์   
ศรีสุพรรณ) มหีนังสือ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๕๙ เพื่อขอให้ 
สนช. ทบทวนร่ำงในส่วนของบัญชีพิกัดอัตรำภำษี
สรรพสำมติ เนื่องจำกในกำรค ำนวณภำษสีรรพสำมติ
ในอัตรำภำษีตำมมลูค่ำนั้นน จะตอ้งค ำนวณจำก 
ร้อยละของมลูค่ำที่ใช้เป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษี 
โดยต้องระบุอัตรำภำษี “ตำมมูลคำ่ร้อยละ” ไว้ใน
ช่องรำยกำรของหัวตำรำงในบัญชพีิกัดอัตรำภำษี
สรรพสำมติท้ำยร่ำง พ.ร.บ. แต่ในร่ำง พ.ร.บ. 
ดังกล่ำว มิได้ระบุค ำว่ำ “ร้อยละ” ไว้ จึงขอเพิ่ม
ข้อควำมค ำว่ำ “ร้อยละ” ในช่องรำยกำร เพื่อให้
กฎหมำยที่จะออกใช้มีควำมสมบูรณ ์

การพิจารณาทบทวนร่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒  
-  ค. ๘๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๙ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
เห็นชอบด้วยที่จะให้น ำรำ่ง พ.ร.บ. นี้ กลับมำ
ทบทวนอีกครั้ง ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒ โดยมีมต ิ
ให้เพิ่มค ำว่ำ “ร้อยละ” ในช่องรำยกำรอัตรำภำษี
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๓๑๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ตำมมลูค่ำของหัวตำรำงในบัญชีพิกัดอัตรำภำษี
สรรพสำมิตท้ำยร่ำงพระรำชบัญญตัิ จ ำนวน ๑๑ หน้ำ 
และลงมติเห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๕ ม.ค. ๖๐ 

๒๑๕ ๖(ญ)/๖๐ 
๒๔ ม.ค. ๖๐ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดระเบียบ
รำชกำรกระทรวงกลำโหม  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติจดัระเบียบรำชกำร
กระทรวงกลำโหม (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดัระเบียบ
รำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เพื่อเพ่ิมบทบัญญตัิเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนช่ือ
ส่วนรำชกำรในกระทรวงกลำโหม  
(เพิ่มมำตรำ ๒๓/๑) เนื่องด้วยมไิดบ้ัญญัติ
ให้กำรเปลีย่นช่ือส่วนรำชกำรใน
กระทรวงกลำโหม สำมำรถกระท ำได้โดย
กำรตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำซึ่งแตกต่ำง
กับหลักกำรเปลี่ยนช่ือกระทรวง ทบวง 
กรม ตำมกรม ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ท ำให้กำร
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตินีต้้องกระท ำ
ในรูปแบบกำรตรำพระรำชบัญญัตฯิ ดังนั้น
เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบรหิำร
รำชกำรของกระทรวงกลำโหมมำกยิ่งขึ้น 
สมควรก ำหนดให้เปลี่ยนช่ือส่วนรำชกำรใน
กระทรวงกลำโหม สำมำรถกระท ำได้โดย
กำรตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ และเพื่อมิ
ให้ต้องด ำเนินกำรตรำกฎหมำยเปน็รำย
ฉบับเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมช่ือส่วนรำชกำรและ
ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรกระทรวงกลำโหม
ที่ถูกเปลี่ยนช่ือ สมควรก ำหนดให้

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๕ ม.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘/๒๕๖๐ ศ. ๓  
ก.พ. ๖๐ 
วาระที่ ๑ 
 รับหลักกำร ค. ๘/๒๕๖๐ ศ. ๓ ก.พ. ๖๐ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
 ค. ๘/๒๕๖๐ ศ. ๓ ก.พ. ๖๐ พิจำรณำ 
 ในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ  
 และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
 ประกำศใช้เป็นกฎหมำย   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๗ ก.พ. ๖๐ 

- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๓๒ ก  
วันท่ี ๒๐ มี.ค. ๖๐ 

35 จดัระเบยีบ
กระทรวงกลาโหม (ฉ. ๓).pdf 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๑๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

บทบัญญัติในกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งอื่นใดที่อ้ำงถึง
ส่วนรำชกำรหรือต ำแหน่งของข้ำรำชกำร
กระทรวงกลำโหมเดิม ให้ถือว่ำอ้ำงถึงส่วน
รำชกำรหรือต ำแหน่งของข้ำรำชกำร
กระทรวงกลำโหมที่ได้เปลี่ยนช่ือน้ัน  
จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญตันิี้ 

๒๑๖ ๔๔/๕๙ 
๑๕ พ.ย. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  
(แก้ไขอัตรำโทษปรับในภำค ๒ 
ควำมผิด) 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ 
ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดเพิ่มกรณีกำรอำยัดสิทธิ
เรียกร้องในทรัพยส์ินเพื่อใช้ค่ำปรบัท่ีต้อง
ท ำภำยในก ำหนดห้ำปีนับแต่วันท่ีได้มีค ำ
พิพำกษำถึงที่สุด (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๙๙) 
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติควำมผิดฐำน
ท ำร้ำยร่ำงกำยจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกท ำร้ำย
รับอันตรำยสำหสั โดยก ำหนดใหม้โีทษ
ปรับด้วย (แก้ไขเพิม่เตมิมำตรำ ๒๙๗ และ
มำตรำ ๒๙๘) 
(๓) ปรับปรุงอัตรำโทษปรับในภำค ๒ 
ควำมผิด โดยเพิ่มอัตรำโทษปรับในสัดส่วน
อัตรำโทษจ ำคุกหนึ่งปตี่ออัตรำโทษปรับ
สองหมื่นบำท 

-  บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจรุะเบยีบวำระ 
วันท่ี ๑๕ พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ 
พ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติ ๗ วันตำมข้อบังคับ  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วนั รับเมื่อ ๙ ธ.ค. 
๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๓ ธ.ค. ๕๙  
-  ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีต ิ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๒๑  
ก.พ. ๖๐ 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๓๒ ก  
วันท่ี ๒๐ มี.ค. ๖๐ 

36 ป.อาญา (ฉ. ๒๖) โทษ
ปรบัภาค ๒.pdf  

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๑๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว บรรจุ
เพิ่มเตมิเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕/๒๕๖๐ พฤ. ๒๖ 
ม.ค. ๖๐ 
-  ค. ๕/๒๕๖๐ พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑ ก.พ. ๖๐ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๖ พ.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ 
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.ยุติธรรมเสนอ  
**รอแจ้งที่ประชุมทรำบ 

๒๑๗ ๒/๖๐ 
๑๗ ม.ค. ๖๐ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตเิวนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำงพิเศษ
สำยบำงพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่
อ ำเภอบำงพลี อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร และอ ำเภอ 
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
พ.ศ. .... 
“พระรำชบัญญัติเวนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำงพิเศษ
สำยบำงพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่
อ ำเภอบำงพลี อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร และอ ำเภอ 
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. เวนคืนอสังหำรมิทรัพย์ จ ำนวน ๗๗ แปลง 
ในท้องที่อ ำเภอบำงพลี อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร และอ ำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร ให้แก่กำรทำงพิเศษ
แห่งประเทศไทย เพื่อสรำ้งทำงพิเศษสำย
บำงพลี - สุขสวัสดิ ์

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๘ ม.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓/๒๕๖๐  
พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓/๒๕๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐
 ส่งให้คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคมพิจำรณำ 
 แปรญัตติ ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม พิจำรณำ 
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. กำรคมนำคม พิจำรณำเสร็จแล้ว 
เสนอรำยงำนวันท่ี ๑๐ ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. 
๑๔ ก.พ. ๖๐ 

- ก.คมนำคม / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๒ – ๓) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๓๔ ก  
วันท่ี ๒๕ มี.ค. ๖๐ 

37 เวนคนื บางพล.ีpdf

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๑๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๖๐ ศ. ๑๗ 
ก.พ. ๖๐ 
-  ค. ๑๐/๒๕๖๐ ศ. ๑๗ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๐ 
 

๒๑๘ ๓๒(ญ)/๕๙ 
๓๐ ส.ค. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๔๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร เพือ่
ก ำหนดให้ควำมผิดเกีย่วกับภำษีอำกรตำม
มำตรำ ๓๗ มำตรำ ๓๗ ทวี และมำตรำ 
๙๐/๔ เป็นควำมผิดมลูฐำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน (เพิ่มมำตรำ ๓๗ ตรี) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพือ่พิจำรณำบรรจรุะเบยีบวำระ 
วันท่ี ๓๐ ส.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ 
พ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติ ๗ วันตำมข้อบังคับ  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วนั รับเมื่อ ๑ ธ.ค. 
๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒ ธ.ค. ๕๙  
-  ค. ๘๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๕ ม.ค. ๖๐ 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๓๗ ก  
วันท่ี ๑ เม.ย. ๖๐ 

38 ประมวลรษัฎากร (ฉ. 
๔๕).pdf  



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๒๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วนั รับเมื่อ ๓๐ ธ.ค. 
๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๔ ม.ค. ๖๐ 
-  ค. ๑/๒๕๖๐ พฤ. ๑๒ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ 
วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๔ ก.พ. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว  
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๖๐ ศ. ๑๗ 
ก.พ. ๖๐ 
-  ค. ๑๐/๒๕๖๐ ศ. ๑๗ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๐ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๔ มี.ค. ๖๐ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. ให้ สลค. น ำเหตุผลของ
ร่ำง พ.ร.บ. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. เป็น
เหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ในกำรประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ และมอบหมำยให้ ก.กำรคลังเป็น
หน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ ก.ดิจิทัลฯ 
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม ส ำนักงำน ปปง. และ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำและสรุปผล 
กำรพิจำรณำแล้วส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อ
น ำเสนอ ครม. ต่อไป 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๒๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๑๙ ๓/๖๐  
๒๔ ม.ค. ๖๐  
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตมิหำวิทยำลัย 
แม่โจ้ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยั 
แม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยมหำวิทยำลัย 
แม่โจ้ ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเศรษฐกิจและสังคม สู่กำรเป็น
มหำวิทยำลยัของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำร
แต่อยู่ในก ำกับของรัฐ มีกำรบรหิำรจัดกำร
ที่เป็นอิสระและมีควำมคล่องตัว สำมำรถ
จัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำได้อย่ำงมี
คุณภำพและประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและมี
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรซึ่งสอดคล้องกับ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๕ ม.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕/๒๕๖๐  
พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๕/๒๕๖๐ พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติ ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๒ ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. ๒๓ 
ก.พ. ๖๐ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๑/๒๕๖๐ 
พฤ. ๒๓ ก.พ. ๖๐ 
-  ค. ๑๑/๒๕๖๐ พฤ. ๒๓ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑ มี.ค. ๖๐ 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๓๙ ก  
วันท่ี ๕ เม.ย. ๖๐ 
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๒๒๐ ๔๐(ญ)/๕๙ 
๑ พ.ย. ๕๙ 
(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิวบคุม
ผลิตภณัฑ์ยำสูบ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติควบคมุผลิตภัณฑ์
ยำสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
ผลิตภณัฑ์ยำสูบ และกฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุ้มครองสุขภำพของผู้ไมสู่บบุหรี่ โดย
ยกเลิกพระรำชบัญญัติควบคุมผลติภัณฑ์
ยำสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบัญญัติ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒ พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๑/๒๕๕๙ ศ. ๑๑ 
พ.ย. ๕๙ 
 

- ก.สำธำรณสุข / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๙ – ๒๐) 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๒๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

คุ้มครองสุขภำพของผู้ไมสู่บบุหรี่ พ.ศ. 
๒๕๓๕ เพื่อก ำหนดมำตรกำรควบคุม
ผลิตภณัฑ์ยำสูบและยกระดับกำรคุ้มครอง
สุขภำพอนำมัยของประชำชนโดยเฉพำะ
เด็กและเยำวชน และสอดคล้องกบักรอบ
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรควบคุมยำสูบของ
องค์กำรอนำมัยโลก โดยผลิตภณัฑ์ยำสูบ
หมำยถึงผลิตภณัฑ์ที่มสี่วนประกอบของใบ
ยำสูบหรือพืชนิโคเทียนำทำแบกกุ้ม 
(NICOTIANATABACUM) และใหร้วมถึง
ผลิตภณัฑ์อื่นใดท่ีมีสำรนิโคตินเปน็
ส่วนประกอบ 
 

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๗๑/๒๕๕๙ ศ. ๑๑ พ.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๙ ม.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วนั รับวันท่ี ๑๙ 
ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. ๑๙ ธ.ค. ๕๙  
-  บรรจุวำระ ค.๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีต ิ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๑๐  
มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๘ ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. ๒๘ 
ก.พ. ๖๐ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๖๐  
พฤ. ๒ มี.ค. ๖๐ 
-  ค. ๑๓/๒๕๖๐ พฤ. ๒ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ ถึงมำตรำ ๓๖ และ
พิจำรณำต่อใน ค. ๑๔/๒๕๖๐ ศ. ๓ มี.ค. ๖๐  
แล้วลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น

- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๓๙ ก  
วันท่ี ๕ เม.ย. ๖๐ 

40 ยาสบู.pdf

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๒๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันท่ี ๘ มี.ค. ๖๐ 

๒๒๑ (พ.ร.บ.) ร่ำงพระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำร
รำชกำรในพระองค์ พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม.  -  ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ เลม่ ๑๓๔  
ตอนท่ี ๔๘ ก วันท่ี ๑ พ.ค. ๖๐ 

 

๒๒๒ ๑๕/๒๕๖๐ 
๑๑ เม.ย. ๖๐ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตโิอนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอ่ืน 
เป็นบำงรำยกำร ไปตั้งไว้เป็นงบประมำณ
รำยจ่ำยส ำหรับงบกลำง รำยกำรเงิน
ส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 
เป็นจ ำนวน ๑๑,๘๖๖,๕๑๒,๓๐๐ บำท 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ เม.ย. ๖๐ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๖/๒๕๖๐  
พฤ. ๒๐ เม.ย. ๖๐ 
วาระที่ ๑ 
 รับหลักกำร ค. ๒๖/๒๕๖๐ พฤ. ๒๐ เม.ย. ๖๐ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
 ค. ๒๖/๒๕๖๐ พฤ. ๒๐ เม.ย. ๖๐ 
 พิจำรณำในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธกิำร 
 เต็มสภำ และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
 ประกำศใช้เป็นกฎหมำย   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๐ 

- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๕๓ ก  
วันท่ี ๑๗ พ.ค. ๖๐ 

43 โอนงบประมาณ
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๒๒๓ ๓๘(ญ)/๕๙ 
๔ ต.ค. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตศิุลกำกร พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติศลุกำกร  
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. เป็นกำรก ำหนดบทท่ัวไปเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรทำงศลุกำกร หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรจดัเก็บอำกร กำรน ำของเข้ำ
และกำรส่งของออก กำรผ่ำนแดน กำร
ถ่ำยล ำ และของตกค้ำงเพื่อด ำเนินกำร

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๕ ต.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓  
ต.ค. ๕๙ 
 

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗) 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๒๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

เกี่ยวกับของ คลังสินค้ำทัณฑ์บน โรงพัก
สินค้ำ ที่มั่นคง และท่ำเรืออนุญำต เพื่อ
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับของ เขตปลอดอำกร
เพื่อให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับอำกร กำรใช้
อ ำนำจของพนักงำนศุลกำกร อ ำนำจทำง
ศุลกำกรในพื้นที่เฉพำะ และก ำหนดโทษ
ส ำหรับผู้ที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัตติำม รวมทั้ง
อัตรำค่ำธรรมเนยีมสูงสุดที่จะเรยีกเก็บ
จำกกำรด ำเนินพิธีกำรศลุกำกร 

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๗ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๒๕ 
พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๕ พ.ย. ๕๙   
-  ค. ๗๘/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๐ ม.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ ๑๙ 
ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๙ ธ.ค. ๕๙  
-  บรรจุวำระ ค.๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีต ิ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๑๑  
มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๓ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. ๒  
มี.ค.๖๐ 

- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๕๓ ก  
วันท่ี ๑๗ พ.ค. ๖๐ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๒๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๕/๒๕๖๐ พฤ. ๙ 
มี.ค. ๖๐ 
-  ค. ๑๕/๒๕๖๐ พฤ. ๙ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗  มี.ค. ๖๐ 
 

๒๒๔ ๔๐/๕๙ 
๔ ต.ค. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
“พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำด
แบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อก ำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรประกอบธุรกิจขำยตรง
หรือตลำดแบบตรงให้มีควำมชัดเจนและ
เหมำะสมยิ่งขึ้น เกี่ยวกับบทนิยำมค ำว่ำ 
“ห้ำงหุ้นส่วน” และ “บริษัท” ข้อห้ำม 
ของประธำนกรรมกำรและกรรมกำร 
ในคณะกรรมกำรขำยตรงและตลำดแบบ
ตรง ก ำหนดควำมรับผิดต่อผู้บรโิภค  
กำรแจ้งย้ำยส ำนักงำนและกำรส่งรำยงำน
ประกอบธุรกิจ กำรจัดท ำและกำรใช้
เอกสำรกำรซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำร 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ขอ
จดทะเบียนประกอบธุรกจิ กำรวำงและ
กำรจ่ำยหลักประกัน กำรยื่นค ำขอจด
ทะเบียน กำรโอนกิจกำรหรือเลิกประกอบ
ธุรกิจ กำรเพิกถอนทะเบียน และกำร
อุทธรณ์ รวมทั้งบทก ำหนดโทษส ำหรับผู้ที่

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๕ ต.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓  
ต.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๑๗ 
พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๑ พ.ย. ๕๙   
-  ค. ๗๗/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ 
วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๐ ม.ค. ๖๐ 

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒) 
 
- ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๕๓ ก  
วันท่ี ๑๗ พ.ค. ๖๐ 
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ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๒๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ฝ่ำฝืนและไม่ปฏบิัติตำมบทบัญญัตขิอง
กฎหมำย 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วนั รับเมื่อ ๑๔ ธ.ค. 
๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๙  
-  ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีต ิ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๑๑  
มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒ 
มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๗/๒๕๖๐ พฤ. ๑๖ 
มี.ค. ๖๐ 
-  ค. ๑๗/๒๕๖๐ พฤ. ๑๖ ม.ีค. ๖๐ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ ม.ีค. ๖๐ 

รอประกาศราชกิจจานุเบกษา  จ านวน  ๑๔  ฉบับ 

๒๒๕ ๓๙(ญ)/๕๙ 
๔ ต.ค. ๕๙ 
(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิ่งเสริมและ
พัฒนำระบบเกษตรพันธสญัญำ  
พ.ศ. .... 

ครม. ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรท ำสญัญำใน
ระบบเกษตรพันธสญัญำเพื่อให้เกิดควำม
เป็นธรรม รวมทั้งก ำหนดกลไกในกำร
ส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำ  
ซึ่งก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรส่งเสริมและ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๕ ต.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ 
พ.ย. ๕๙ 
 

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕) 
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๒๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

พัฒนำระบบเกษตรพันธสญัญำ มอี ำนำจ
หนำ้ที่ในกำรเสนอแผนกำรพัฒนำระบบ
เกษตรพันธสญัญำต่อคณะรัฐมนตรี 
ก ำหนดแนวทำงให้หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมแผน ก ำหนด
รูปแบบของสัญญำในระบบเกษตรพันธ
สัญญำ ตลอดจนเสนอแนะและให้
ค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดให้
น ำระบบจดแจ้งในกำรประกอบธุรกิจมำใช้
กับระบบเกษตรพันธสญัญำ ก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
กรุงเทพมหำนคร และคณะกรรมกำร 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทประจ ำจังหวัด และ
หลักเกณฑ์กำรไกลเ่กลี่ยข้อพิพำท รวมทั้ง
ก ำหนดบทก ำหนดโทษทำงอำญำ และ
หลักเกณฑ์กำรคุ้มครองคูส่ัญญำทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจำกสัญญำที่ไมเ่ป็นธรรม 

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๗๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ พ.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๒ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๒ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๘ ม.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วนั เสนอวันท่ี ๘ 
ธ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๘๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน 
วันท่ี ๙ มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน เสนอวันท่ี 
๑๐ ก.พ. ๖๐ บันทึก ๑๔ ก.พ. ๖๐ บรรจุวำระ  
ค. ๑๑/๖๐ พฤ. ๒๓ ก.พ. ๖๐ 
-  ค. ๑๑/๖๐ พฤ. ๒๓ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๘ เม.ย. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๐ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี 
๑๐ มี.ค. ๖๐ 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๒๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๗/๒๕๖๐ พฤ. ๑๖ 
มี.ค. ๖๐ 
-  ค. ๑๗/๒๕๖๐ พฤ. ๑๖ ม.ีค. ๖๐ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมล ำดับมำตรำ  
จนถึงมำตรำ ๓ (ลงมติในมำตรำทีแ่ก้ไขแล้ว) และ  
ค. ๑๘/๒๕๖๐ ศ. ๑๗ ม.ีค. ๖๐ ที่ประชุมอนุมัติให้ 
คณะ กมธ. วสิำมัญ ถอนรำ่ง พ.ร.บ. กลับไป
พิจำรณำปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติให้สอดคล้อง
กับมำตรำทีไ่ดล้งมตไิปแล้ว 
-  ค. ๒๐/๒๕๖๐ ศ. ๒๔ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยมำตรำ ๔ 
เรียงล ำดับมำตรำจนจบร่ำง แล้วลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ ม.ีค. ๖๐ 

๒๒๖ ๔๒/๕๙ 
๑ พ.ย. ๕๙ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรแข่งขัน 
ทำงกำรค้ำ พ.ศ. .... 

ครม. ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขนัทำง
กำรค้ำ โดยยกเลิกพระรำชบัญญตักิำร
แข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อ
ปรับปรุงมำตรกำรในกำรก ำกับดูแลกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำ มีควำมคล่องตวัและ
เป็นอิสระ เพื่อให้ทันต่อพัฒนำกำรของ
รูปแบบและพฤติกรรมกำรประกอบธุรกิจ
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ใช้บังคับกับกำร
ประกอบธุรกิจโดยทั่วไป มีข้อยกเว้น
เฉพำะกำรกระท ำของรำชกำรส่วนกลำง 
รำชกำรส่วนภูมิภำค หรือรำชกำรส่วน

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒ พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๑/๒๕๕๙  
ศ. ๑๑ พ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๗๑/๒๕๕๙ ศ. ๑๑ พ.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๙ ม.ค. ๖๐ 

- ก.วิทยำศำสตร์/กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๘ – ๙) 
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๒๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจเฉพำะในส่วนที่
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ 
ประโยชนส์ำธำรณะ กลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ์ ธุรกิจที่มีกฎหมำยเฉพำะก ำกับ
ดูแลในเรื่องกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วนั รับวันท่ี ๑๔ 
ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. ๑๔ ธ.ค. ๕๙  
-  ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีต ิ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๑๐  
มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๙ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๙ 
มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๖๐ พฤ. ๒๓ 
มี.ค. ๖๐  
-  ค. ๑๙/๒๕๖๐ พฤ. ๒๓ ม.ีค. ๖๐ และ  
ค. ๒๐/๒๕๖๐ ศ. ๒๔ ม.ีค. ๖๐ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๐ 

๒๒๗ ๓๗/๕๙ 
๒๐ ก.ย. ๕๙ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
แพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(ลักษณะ ๒ กำรบังคับคดตีำมค ำ
พิพำกษำหรือค ำสั่ง) 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่ง ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมกำรอ้ำงอิงเลขมำตรำให้
สอดคล้องกัน (แก้ไขเพิม่เตมิมำตรำ ๗ (๒) 
มำตรำ ๑๔๕ วรรคสอง มำตรำ ๑๕๓ 
วรรคสี่ มำตรำ ๑๕๔ วรรคสี่ และมำตรำ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๑ ก.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๓/๒๕๕๙ ศ. ๗  
ต.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๖๓/๒๕๕๙ ศ. ๗ ต.ค. ๕๙

- ก.ทหำร / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙) 
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๓๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๙๙ ทวิ วรรคสอง) 
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิกี่ยวกับกำร
บังคับคดีนอกเขตศำลที่มีอ ำนำจในกำร
บังคับคดี (แกไ้ขเพิม่เติมมำตรำ ๑๕ วรรคสอง) 
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิกี่ยวกับ 
กำรกระท ำควำมผดิฐำนละเมดิอ ำนำจศำล
กรณีขัดขืนไม่มำศำล เมื่อศำลไดม้คี ำสั่ง
ตำมมำตรำ ๒๗๗ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 
๓๑ (๕)) 
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรส่งค ำฟ้อง 
หมำยเรียกและหมำยอื่น ๆ ค ำสั่งและค ำ
บังคับของศำลในกรณีต้องส่งค ำบงัคับ 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๗๐) 
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิกี่ยวกับค่ำ
ฤชำธรรมเนียมในกำรบังคับคดีในกรณีที่มี
กำรบังคับคดีแกผู่้ประกันในศำล (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๑๖๙/๒ วรรคสอง) 
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตลิักษณะ ๒ 
กำรบังคับคดีตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง
ของภำค ๔ วิธีกำรชั่วครำวก่อนพพิำกษำ
และกำรบังคับตำมค ำพิพำกษำหรอืค ำสั่ง 

 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วสิำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๑๖ 
พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๗ พ.ย. ๕๙  
-  ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๔ ม.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วนั รับเมื่อ ๑๔ ธ.ค. 
๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๙  
-  ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีต ิ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๕ มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วนั รับเมื่อ ๑๗ 
ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๖๐ 
-  ค. ๑๓/๒๕๖๐ พฤ. ๒ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมต ิ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๓๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

สองครั้ง ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ เม.ย. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ 
๑๔ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๖๐ พฤ. ๒๓ 
มี.ค. ๖๐  
-  ค. ๑๙/๒๕๖๐ พฤ. ๒๓ ม.ีค. ๖๐ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๐ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๙ พ.ค. ๖๐ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. ให้ สลค. น ำเหตุผลของ 
ร่ำง พ.ร.บ. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. เป็น
เหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ในกำรประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำต่อไป และมอบหมำยให้ ก.ยุติธรรมเป็น
หน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับส ำนักงำนศำล
ยุติธรรม ส ำนักงำนศำลปกครอง ส ำนักงำนอัยกำร
สูงสุด ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบข้ำรำชกำร ส ำนัก
งบประมำณ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องพิจำรณำ
ศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำในภำพรวม ส่งให้ 
สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อน ำเสนอ ครม. ต่อไป 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๓๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๒๘ ๕(ญ)/๖๐ 
๑๗ ม.ค. ๖๐ 
(วันวิสำข์) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรรับขน 
ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรรับขน
ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เนื่องจำกประเทศไทยจะเข้ำเป็นภำคี
อนุสัญญำเพื่อกำรรวบรวมกฎเกณฑ์บำง
ประกำรเกี่ยวกับกำรรับขนระหว่ำง
ประเทศทำงอำกำศ ค.ศ. ๑๙๙๙ 
(Convention for the Unification of 
Certain Rules for International 
Carriage by Air, 1999) แต่โดยที่
พระรำชบัญญัติกำรรับขนทำงอำกำศ
ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติที่ก ำหนด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรรับขนทำงอำกำศ
ระหว่ำงประเทศยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน 
สมควรแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญตัิดังกล่ำว
เพื่อให้กำรเปน็ไปตำมอนุสัญญำ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๘ ม.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓/๒๕๖๐  
พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓/๒๕๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติ ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๗ 
ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๗ ก.พ. ๖๐พ. ๖๐ 
-  ค. ๙/๒๕๖๐ ศ. ๑๐ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๙ มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๓ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี  
๑๓ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๐/๒๕๖๐ ศ. ๒๔ 
มี.ค. ๖๐  
-  ค. ๒๐/๒๕๖๐ ศ. ๒๔ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ ม.ีค. ๖๐ 

- ก.กำรทหำร / กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙) 
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๓๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๒๙ ๒๓(ญ)/๕๙ 
๑๔ มิ.ย. ๕๙ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิิโตรเลียม  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติปโิตรเลยีม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังต่อไปนี ้
(๑) ให้กำรส ำรวจหรือผลติปิโตรเลยีมต้อง
ได้รับสัมปทำน ได้รับสญัญำแบ่งปันผลผลิต 
หรือไดร้ับสญัญำจ้ำงส ำรวจและผลิต 
(๒) ให้กำรก ำหนดให้ท่ีใดสมควรที่จะ
ด ำเนินกำรส ำรวจหรือผลิตปิโตรเลยีมใน
รูปแบบใดเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตร ี
(๓) เพิ่มบทบัญญตัิเกี่ยวกับสัญญำแบ่งปัน
ผลผลติและสัญญำจ้ำงส ำรวจและผลิต 
(เพิ่มหมวด ๓/๑ สัญญำแบ่งปันผลผลิต) 
(๔) แก้ไขประโยชน์หรือสิทธิของผู้รับ
สัมปทำนกรณีค่ำทดแทนส ำหรับกำรใช้
ประโยชน์จำกกำรใช้น้ ำในหลุมเจำะ 
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิกี่ยวกับกำร
ยกเว้นค่ำภำคหลวงและกำรก ำหนดสกุล
เงินท่ีใช้ในกำรช ำระค่ำภำคหลวง 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๕ มิ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๙/๒๕๕๙ ศ. ๒๔ 
มิ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓๙/๒๕๕๙ ศ. ๒๔ มิ.ย. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๙ ส.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๙ ส.ค. ๕๙ 
-  ค. ๕๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๑ ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๖ ก.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๗ ก.ย. ๕๙ 
-  ค. ๕๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๑ ต.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๖ ต.ค. 
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๗ ต.ค. ๕๙ 

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒) 
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๓๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีต ิ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๒๐ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอกี ๓๐ วัน (รับ ๓๐ 
พ.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓๐ พ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๗๘/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๑๙ ม.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๕) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๖ 
ธ.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๑/๒๕๖๐ พฤ. ๑๒ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๕) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๑๘ ก.พ. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๖) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๒ ก.พ. ๖๐) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒ ก.พ. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๓๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๙/๒๕๖๐ ศ. ๑๐ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๖) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๒๐ มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว  
เสนอรำยงำนวันท่ี ๑๖ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ.  
วันท่ี ๑๗ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐ 
มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๐ อยู่ระหว่ำงบันทึกเสนอ ปธ.  
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี .. 
-  ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐ ม.ีค. ๖๐  ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๐ 

๒๓๐ ๒๔(ญ)/๕๙ 
๑๔ มิ.ย. ๕๙ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตภิำษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตภิำษเีงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อก ำหนดผู้มี
หน้ำท่ีเสียภำษีเงินได้ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 
และก ำหนดอัตรำและหลักเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณภำษเีงินได้ปโิตรเลยีม ในระบบ
กำรท ำสัญญำแบ่งปันผลผลิตตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยปิโตรเลียม  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๕ มิ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๙/๒๕๕๙ ศ. ๒๔ 
มิ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๓๙/๒๕๕๙ ศ. ๒๔ มิ.ย. ๕๙ 
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำร่ำง 

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒) 
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๓๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(เพิ่มหมวด ๗ จัตวำ บทบัญญัติเฉพำะ
สัญญำแบ่งปันผลผลิต) 

 พระรำชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ..)  
 พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.
ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒ 
ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๙ ส.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๙ ส.ค. ๕๙ 
-  ค. ๕๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๑) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๑ ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๖ ก.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๗ ก.ย. ๕๙ 
-  ค. ๕๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๑ ต.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๖ ต.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๗ ต.ค. ๕๙ 
- ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๓๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๒๐ ธ.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓๐ 
พ.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๓๐ พ.ย. ๕๙ 
- ค. ๗๘/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๑๙ ม.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๕) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๖ 
ธ.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๕๙ 
-  ค. ๑/๒๕๖๐ พฤ. ๑๒ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๕) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๑๘ ก.พ. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๖) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๒ ก.พ. ๖๐) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒ ก.พ. ๖๐ 
-  ค. ๙/๒๕๖๐ ศ. ๑๐ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๖) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๓๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๒๐ มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว  
เสนอรำยงำนวันท่ี ๑๖ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ.  
วันท่ี ๑๗ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐ 
มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๐ อยู่ระหว่ำงบันทึกเสนอ ปธ.  
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี .. 
-  ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐ ม.ีค. ๖๐  ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพือ่น ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๐ 
 

๒๓๑ ๔๖/๕๙ 
๒๐ ธ.ค. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิ่งเสริมกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิ่งเสริม 
กำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขนิยำมค ำวำ่ “คณะบริหำร” 
“ส ำนักงำน” และ “ผู้อ ำนวยกำร” (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๔) 
(๒) ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพื่อ
พัฒนำเด็กและเยำวชน (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๖ วรรคสอง) 
(๓) แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมกำร

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๑ ธ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๙ 
ธ.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๘๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๙ ธ.ค. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน  
 (พิจำรณำรวมกับร่ำงทีส่มำชิก สนช. เสนอ 

- ก.กำรแรงงำน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖) 
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๓๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน
แห่งชำติ (แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๑๐ (๖)) 
(๔) ก ำหนดกรณีกำรพ้นจำกต ำแหน่งของ
ผู้แทนเด็กและเยำวชนในคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน
แห่งชำติ (เพิ่มมำตรำ ๑๔/๑) 
(๕) ก ำหนดให้สภำเด็กและเยำวชนแห่ง
ประเทศไทยเป็นผู้เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษำ
คณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนแห่ง
ประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๘ 
วรรคหนึ่ง) 
(๖) ก ำหนดให้มสีภำเด็กและเยำวชนต ำบล 
สภำเด็กและเยำวชนเทศบำล สภำเด็ก 
และเยำวชนเขต เพิ่มขึ้น (แก้ไขเพิม่เติม
หมวด ๓ ส่วนท่ี ๑) 

 โดยถือเอำรำ่งที่ ครม. เสนอ เป็นหลัก 
 ในกำรพิจำรณำ) 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ (พิจำรณำรวมกับรำ่งที่สมำชิก สนช. 
เสนอ โดยถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอ เป็นหลักในกำร
พิจำรณำ) ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๒๖ ก.พ. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วนั รับเมื่อ ๑๔ 
ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๕ ก.พ. ๖๐ 
-  ค. ๑๑/๒๕๖๐ พฤ. ๒๓ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำกำรพิจำรณำ  
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน  
วันท่ี ๒๘ มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๒๓ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ.  
วันท่ี ๒๓ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐ 
มี.ค. ๖๐ 
-  ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐ ม.ีค. ๖๐ ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๐ 
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ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๓๑/๑ ๒๘/๕๙ 
๒๘ ก.ค. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิ่งเสริมกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คุณหญิง 
ทรงสุดำ  
ยอดมณี  
กับคณะ 

รวม ๔๑ คน 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิ่งเสริมกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(๑) ปรับปรุงแนวทำงในกำรด ำเนนิกำร
ส่งเสริมและพัฒนำเด็กและเยำวชน (แก้ไข
เพิ่มเตมิ ม. ๖ วรรคสอง) 
(๒) เพิ่มกรรมกำรโดยต ำแหน่ง ไดแ้ก่ 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร และปลดักรุงเทพมหำนคร 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ ม. ๑๐ (๔)) 
(๓) เพิ่มจ ำนวนผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม ม. ๑๐ (๖)) 
(๔) แก้ไขคุณสมบตัิของผู้แทนเด็กและ
เยำวชนในกำรด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน  
(เพิ่ม ม. ๑๔/๑) 
(๕) แก้ไขรูปแบบของกำรเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำคณะบรหิำรสภำ
เด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย (แก้ไข
เพิ่มเตมิ ม. ๑๘ วรรคหนึ่ง) 
(๖) แก้ไของค์ประกอบและที่มำของสภำเด็ก
และเยำวชนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม ม. ๒๕) 
(๗) แก้ไของค์ประกอบและที่มำของคณะ
บริหำรสภำเด็กและเยำวชนจังหวัด (แก้ไข
เพิ่มเตมิ ม. ๒๖) 
(๘) แก้ไขระยะเวลำ รูปแบบและวธิีกำร
ของวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพน้จำก
วำระของคณะบริหำร (แก้ไขเพิ่มเติม ม. ๓๗) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำ 
ส่งร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบญัญัติทีเ่สนอโดยสมำชิกสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศเพื่อตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๕ ส.ค. ๕๙ 
-  คณะอนุกรรมกำรฯ ค. ๑๒/๒๕๕๙ ศ. ๑๙ ส.ค. 
๕๙ มคีวำมเห็นเบื้องต้นว่ำ มิใช่ร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยว
ด้วยกำรเงิน เห็นควรน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. ฯ ต่อไป 
-  ปธ. วินิจฉัยว่ำไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน 
-  คณะ กมธ. วิสำมญักิจกำรสภำฯ ค. ๓๗/๒๕๕๙ 
อ. ๑๑ ต.ค. ๕๙ พิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอแนะให้
ที่ประชุมสภำมีมติส่งรำ่งให้ ครม. พิจำรณำก่อนมีมติ
รับหลักกำร ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคห้ำของรัฐธรรมนูญ 
ประกอบข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยมีก ำหนดเวลำ 
ไม่เกิน ๓๐ วัน 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๓/๒๕๕๙ ศ. ๑๘ 
พ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๗๓/๒๕๕๘ ศ. ๑๘ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมมีติอนุมัติใหค้ณะรฐัมนตร ี
รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ 
ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยใหร้อ
กำรพิจำรณำไว้ ๓๐ วัน ครบวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๙ 
-  ครม. ส่งคืนร่ำงที่ขอรับไปพิจำรณำก่อนรับ
หลักกำร เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๕๙ ภำยในก ำหนดเวลำ โดย
มีข้อสังเกตว่ำ ครม. ได้มีมติอนุมัตหิลักกำรร่ำง 
พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ 

- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย 
(พิจารณารวมกับร่างท่ี ครม.
เสนอ ในล าดับท่ี ๒๓๑  
นับรวมเป็น ๑ ฉบับ) 
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๓๔๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ี ก.กำรพัฒนำสังคมฯ เสนอ 
และจะไดเ้สนอ สนช. เพื่อพิจำรณำไปพร้อมกับร่ำง 
พ.ร.บ. ท่ี สนช. เสนอ 
-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๑ ธ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๙ 
ธ.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๘๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๙ ธ.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
  **(พิจำรณำรวมกับร่ำงที่ ครม. เสนอ 
 โดยถือเอำรำ่งที่ ครม. เสนอ เป็นหลัก 
 ในกำรพิจำรณำ) 

๒๓๒ ๑๗(ญ)/๕๙ 
๒๖ เม.ย. ๕๙ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบ
กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ครม. โดยที่ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อท ำหน้ำที่ใน 
กำรจัดท ำนโยบำยและแผนระดับชำติ 
ว่ำด้วยดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ซึ่งก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐต้อง
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีให้สอดคล้อง
กับเป้ำหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
ที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยและแผนระดับชำติ 
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพรอ้มต่อ
แนวทำงกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมและปรับปรุงกฎหมำยใน
สอดคล้องกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๖ เม.ย. ๕๙ 
-  ในกำรประชุมคณะ กมธ. วิสำมญักิจกำรสภำฯ 
ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๙ อ. ๒๖ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
มอบหมำยให้ กมธ. วิทยำศำสตร์ฯ พิจำรณำศึกษำ
ร่ำงพระรำชบญัญัติก่อนบรรจรุะเบียบวำระกำร
ประชุมมีก ำหนดระยะเวลำ ๔๕ วนั 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๐/๒๕๕๙ พฤ. ๓๐ 
มิ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๔๐/๒๕๕๙ พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๕๙ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๗ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย 
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แล้ว ต้องแก้ไขกฎหมำยให้สอดคลอ้งกับ
นโยบำยและแผนระดับชำติดังกลำ่ว 
ประกอบกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับกำรจัดสรร
คลื่นควำมถี่ในปัจจุบันมีควำเจริญก้ำวหน้ำ
เพิม่ขึ้นและเพื่อให้กำรใช้บังคับกฎหมำยว่ำ
ด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับ
กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกดิ
ประโยชน์แก่ส่วนรวมและสำธำรณะมำก
ยิ่งข้ึน กรณีจ ำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้ำง
องค์กรและอ ำนำจหนำ้ที่ให้สำมำรถรองรับ 
ในเรื่องดังกล่ำวจึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี ้

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๘ 
ส.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๘ ส.ค. ๕๙ 
-  ค. ๕๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๕ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๗ ก.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๕ 
ก.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๕ ก.ย. ๕๙  
-  ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๗ ต.ค. ๕๙ 
-  ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๒๖ พ.ย. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๖๐ วัน (รับ ๑๕ 
พ.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๕ พ.ย. ๕๙  
-  ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมมีต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
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ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน 
วันท่ี ๒๕ ม.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๕) ออกไปอีก ๖๐ วัน (รับ ๑๒ 
ม.ค. ๖๐) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๒ ม.ค. ๖๐ บรรจุวำระ 
ค. ๓/๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ 
-  ค. ๓/๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมมมีต ิ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๕) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน 
วันท่ี ๒๖ มี.ค. ๖๐ 
-  ที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำ  
ค. ๖/๒๕๖๐ อ. ๒๑ ก.พ. ๖๐ มมีติดังนี้ 
 ๑) เห็นด้วยกับกำรแก้ไขเพิ่มเตมิเกินหลักกำร
ของคณะกรรมำธิกำรวสิำมญั  
 ๒) เห็นควรส่งเรื่องพร้อมควำมเหน็ไปยัง 
ปนช. เพื่อพิจำรณำและเสนอ ครม. ต่อไป 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๖) ออกไปอีก ๓๐ วนั (รับ ๑๖ มี.ค. 
๖๐) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๖ ม.ีค. ๖๐ บรรจุวำระ  
ค. ๑๙/๖๐ พฤ. ๒๓ มี.ค. ๖๐ 
-  ค. ๑๙/๖๐ พฤ. ๒๓ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมลงมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๖) ออกไปอีก 
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๔๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๐ อยู่ระหว่ำงบันทึกเสนอ ปธ.  
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๘ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๖๐  
ศ. ๓๑ ม.ีค. ๖๐  
-  ค. ๒๓/๒๕๖๐ ศ. ๓๑ มี.ค. ๖๐  ที่ประชุม 
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๐ 

๒๓๓ ๔๓/๕๙ 
๘ พ.ย. ๕๙ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิวบคุมกำร
ส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับ
ทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... 

ครม. ให้มีกฎหมำยควบคุมกำรส่งเสรมิกำรตลำด
อำหำรส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก เพื่อให้มี
มำตรกำรในกำรควบคมุที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล (หลกัเกณฑ์
สำกลว่ำด้วยกำรตลำดอำหำรทดแทนนมแม่ 
(The International Code of Marketing 
of Breast-milk Substitutes) โดยก ำหนดให้
ทำรกมีควำมหมำยว่ำเด็กตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงอำยุสบิสองเดือน เดก็เล็กหมำยควำมวำ่
เด็กอำยุเกินสิบสองเดือนจนถึงสำมปี  
มีคณะกรรมกำรควบคมุกำรส่งเสรมิ
กำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 
ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
และมำตรกำรในกำรควบคมุกำรสง่เสริม
กำรตลำด ส่งเสรมิและสนับสนุนกำร
พัฒนำระบบในกำรเฝ้ำระวังกำรสง่เสริม

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๙ พ.ย. ๕๙  
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๑/๒๕๕๙  
ศ. ๑๑ พ.ย. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๗๑/๒๕๕๙ ศ. ๑๑ พ.ย. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๙ ม.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วนั รับวันท่ี ๑๓ 
ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. ๑๔ ธ.ค. ๕๙  
 

- ก.ธรรมำภิบำล/กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓) 
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๔๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

กำรตลำด ก ำหนดเกี่ยวกับกำรควบคุมกำร
ส่งเสริมกำรตลำด อำหำรเสริมส ำหรับ
ทำรกและเด็กเล็ก รวมทั้งบทก ำหนดโทษ  

-  ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมมีต ิ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๑๐  
มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วนั รับเมื่อ ๒๘ 
ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑ มี.ค. ๖๐ 
-  ค. ๑๕/๒๕๖๐ พฤ. ๙ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมต ิ
ใหค้ณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๙ เม.ย. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๑๔ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี 
๒๑ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ 
พ. ๕ เม.ย. ๖๐  
-  ค. ๒๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ อ. ๔ เม.ย. ๖๐  
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนวำระกำรพิจำรณำร่ำง 
พ.ร.บ. ดังกล่ำว จำกวัน พ. ๕ เม.ย. ๖๐ ขึ้นมำ
พิจำรณำ ซึ่งทีป่ระชุมได้พิจำรณำในวำระที่ ๒  
แล้วลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๐ 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๔๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๓๔ ๔๔(ญ)/๕๙ 
๒๐ ธ.ค. ๕๙ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรสำธำรณสขุ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำมค ำว่ำ “รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น” และ “เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น”  
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมค ำว่ำ “ข้อก ำหนดของ
ท้องถิ่น” เป็น “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” 
(๓) ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรสำธำรณสุข
จังหวัดและคณะกรรมกำรสำธำรณสุข
กรุงเทพมหำนคร และแกไ้ขเพิ่มเตมิ
บทบัญญัตเิกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรสำธำรณสุข อธิบดกีรม
อนำมัย เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น และเจ้ำ
พนักงำนสำธำรณสุข ให้สอดคล้องกัน 
(๔) ก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมี
อ ำนำจประกำศก ำหนดพื้นท่ีควบคุมเหตุ
ร ำคำญ กำรระงับเหตุร ำคำญ และกำร
จัดกำรตำมควำมจ ำเป็นเพื่อป้องกนัมิให้มี
เหตุร ำคำญนั้นเกดิขึ้นอีกในอนำคต 
(๕) ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขมีอ ำนำจประกำศก ำหนด
ประเภทหรือขนำดของกิจกำร รวมทั้ง
ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
ที่ผู้ขออนุญำตจะต้องด ำเนินกำรกอ่นเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นพิจำรณำออกใบอนุญำต 
(๖) ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ หลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์ และกำร
พิจำรณำอุทธรณ ์

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๑ ธ.ค. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๖๐ พฤ. ๑๒ 
ม.ค. ๖๐ **เลื่อนกำรพิจำรณำ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๖๐ พฤ. ๒  
ก.พ. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๗/๒๕๖๐ พฤ. ๒ ก.พ. ๖๐
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๗ คน  
 แปรญัตติ ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓ มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๒๒ 
ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๒ ก.พ. ๖๐พ. 
-  ค. ๑๓/๒๕๖๐ พฤ. ๒ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก 
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒ เม.ย. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว  
เสนอรำยงำนวันท่ี ๑๖ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ.  
วันท่ี ๑๗ มี.ค. ๖๐ และ กมธ. ขอถอนเรื่องไป
ปรับปรุง 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว (เล่มใหม่) 
เสนอรำยงำนวันที่ ...... บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ .. 
 

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒) 
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๔๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(๗) แก้ไขเพิ่มเติมบทก ำหนดโทษและ
บทบัญญัตเิกี่ยวกับกำรเปรียบเทียบให้
เหมำะสม 
 

-  ค. ๒๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ อ. ๔ เม.ย. ๖๐  
ที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมต ิ
ในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๐ 

๒๓๕ ๑๘(ญ)/๕๗ 
๘ ต.ค. ๕๗ 
(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิวำมรับผิด 
ทำงแพ่งเพื่อควำมเสียหำย 
จำกมลพิษน้ ำมัน พ.ศ. .... 

ครม. ก ำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำง
แพ่งเพื่อควำมเสียหำยจำกมลพิษน้ ำมัน 
ให้สอดคล้องกับอนุสญัญำระหว่ำงประเทศ
ว่ำด้วยควำมรับผดิทำงแพ่งส ำหรับควำม
เสียหำยจำกมลพิษของน้ ำมัน ค.ศ. ๑๙๙๒ 
(International Convention of Civil 
Liability for oil Pollution Damage, 
๑๙๙๒) เพื่อชดใช้ควำมเสียหำยจำก
มลพิษน้ ำมัน โดยก ำหนดให้เจ้ำของเรือ
ต้องรับผิดอยำ่งเคร่งครดั (strict liability) 
และต้องเอำประกันภยัหรือจดัหำ 
หลักประกันทำงกำรเงินอ่ืนใดเพื่อชดใช้
ควำมเสยีหำย  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๘ ต.ค. ๕๗ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ 
ต.ค. ๕๗ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ ต.ค. ๕๗ 
 ตั้งคณะ กมธ. วสิำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๗ 
-  คณะ กมธ.วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำออกไป
อีก ๓๐ วัน ท ำบันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุ
ระเบียบวำระ (๘ ธ.ค. ๕๗) 
-  ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมมีต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๓ ม.ค. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒) (รับ ๗ ม.ค. ๕๘)  
 

- ก.สิ่งแวดล้อม / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๒ – ๓) 
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๔๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน 
(ค. ๒) ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๑๒ ก.พ. ๕๘ 
-  คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๘  
-  ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งว่ำ 
รมว.คมนำคม ได้ขอให้ประสำนกับสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติให้รอกำรพิจำรณำ ร่ำง พรบ. ฉบับนี้ไว้ก่อน
เพื่อพิจำรณำไปในครำวเดียวกันกับร่ำง พรบ. ที่ต้อง
อนุวัติหรือรองรับกำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยกำรจัดตั้งกองทุนระหว่ำงประเทศ 
เพื่อชดใช้ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกมลพิษน้ ำมัน 
ค.ศ. ๑๙๙๒ (๖ มี.ค. ๕๘) 
-  เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งว่ำกระทรวง
คมนำคมแจ้งควำมคืบหน้ำเรื่องร่ำง พรบ. ท่ีต้อง 
อนุวัติหรือรองรับกำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยกำรจัดตั้งกองทุนระหว่ำงประเทศ 
เพื่อชดใช้ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกมลพิษน้ ำมัน 
ค.ศ. ๑๙๙๒ ว่ำก ำลังอยู่ในขั้นตอนเสนอเรื่องต่อ 
ครม. เพื่อพิจำรณำ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรจัดตั้งกองทุนระหว่ำง
ประเทศเพื่อชดใช้ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำก
มลพิษน้ ำมัน คศ. ๑๙๙๒ และเสนอต่อ สนช. เพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำ
ดังกล่ำว 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๔๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒. อนุมัติหลักกำรแห่งรำง พรบ. กำรเรียกเก็บเงิน
สมทบเข้ำกองทุนระหว่ำงประเพื่อชดใช้ควำมเสียหำย
จำกมลพิษน้ ำมันอันเกิดจำกเรือ พ.ศ. .... และให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ 
เป็นเรื่องด่วนต่อไป 
-  ค. ๑๙/๖๐ พฤ. ๒๓ มี.ค. ๖๐ ทีป่ระชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญ น ำรำยงำนกำรพิจำรณำร่ำง 
พ.ร.บ. ไปปรับปรุง ก ำหนดเวลำปฏิบัติงำน ๑๐ วัน 
ครบก ำหนดวันท่ี ๑ เม.ย. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว  
(ฉบับปรับปรุง) เสนอรำยงำนวันที่ ...... บันทึกเสนอ 
ปธ. วันท่ี .. 
-  ค. ๒๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ อ. ๔ เม.ย. ๖๐ 
ที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมต ิ
ในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วนัท่ี ๑๘ เม.ย. ๖๐ 

๒๓๖ ๑/๖๐ 
๑๐ ม.ค. ๖๐ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรเรียกเงิน
สมทบเข้ำกองทุนระหว่ำงประเทศ
เพื่อชดใช้ควำมเสยีหำยอนัเนื่องมำจำก
มลพิษน้ ำมันอันเกดิจำกเรือ พ.ศ. .... 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเรยีกเงินสมทบ
เข้ำกองทุนระหว่ำงประเทศเพื่อชดใช้
ควำมเสยีหำยอันเนื่องมำจำกมลพิษน้ ำมัน
อันเกิดจำกเรือ เพื่อเป็นกำรอนุวัตกิำรให้
เป็นไปตำมอนุสญัญำระหว่ำงประเทศว่ำ
ด้วยกำรจดัตั้งกองทุนระหว่ำงประเทศเพื่อ
ชดใช้ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกมลพิษ
น้ ำมัน ค.ศ. ๑๙๙๒  
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ ม.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๖๐ พฤ. 
๑๒ ม.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑/๒๕๖๐ พฤ. ๑๒ ม.ค. ๖๐
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติ ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 

- ก.สิ่งแวดล้อม / กมธ. ๑ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๒ – ๓) 
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๕๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วนั รับเมื่อ ๒๘ 
ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑ มี.ค. ๖๐ 
-  ค. ๑๕/๒๕๖๐ พฤ. ๙ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมต ิ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป 
อีก ๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ช่ัวครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำไดไ้มเ่กิน 
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๑๑  
พ.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันท่ี ๓๐ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี 
๓๐ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ 
อ. ๔ เม.ย. ๖๐ 
-  ค. ๒๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ อ. ๔ เม.ย. ๖๐ 
ที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมต ิ
ในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  
และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วนัท่ี ๑๘ เม.ย. ๖๐ 
-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๙ พ.ค. ๖๐ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. ให้ สลค. น ำเหตุผลของ
ร่ำง พ.ร.บ. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. เป็น
เหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. น้ีในกำรประกำศในรำชกิจจำ



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๕๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

นุเบกษำ และมอบหมำยให้ ก.คมนำคม เป็น
หน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ  
ก.กำรต่ำงประเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ ส ำนักงำนศำลยุติธรรม และหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำศึกษำ และสรุปผลกำร
พิจำรณำในภำพรวมส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน 
เพื่อน ำเสนอ ครม.  

๒๓๗ ๑๒/๖๐ 
๒๘ มี.ค. ๖๐ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตเิวนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำงพิเศษ
ศรีรัช – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ในท้องที่อ ำเภอ
บำงกรวย จังหวัดนนทบรุี และเขต
ทวีวัฒนำ เขตตลิ่งชัน เขตบำงพลดั 
เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร  
พ.ศ. .... 

ครม. เวนคืนอสังหำรมิทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำง
พิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ในท้องที่อ ำเภอบำง
กรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนำ 
เขตตลิ่งชัน เขตบำงพลัด เขตบำงซื่อ 
กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ๑๐๐ แปลง 
ตำมที่ได้มีกำรส ำรวจที่ท่ีจะต้องเวนคืนเพื่อ
สร้ำงทำงพิเศษศรรีัช – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ตำมพระรำชกฤษฎีกำ
ก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน 
ในท้องที่อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 
และเขตทวีวัฒนำ เขตตลิ่งชัน เขตบำง
พลัด เขตบำงกอกน้อย เขตบำงซื่อ และ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๙ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ 
พ. ๕ เม.ย. ๖๐ 
วาระที่ ๑ 
 รับหลักกำร ค. ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพเิศษ  
 พ. ๕ เม.ย. ๖๐ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
 ค. ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพเิศษ พ. ๕ เม.ย. ๖๐  
 พิจำรณำในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธกิำร 
 เต็มสภำ และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
 ประกำศใช้เป็นกฎหมำย   
 ในกำรนี้ ท่ีประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ 
 ร่ำงพระรำชบญัญัตินีไ้ว้บำงประกำร  
 ซึ่งจะน ำเข้ำสู่ที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ 
 เห็นชอบต่อไป 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๐ 
 

- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ 
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๕๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๓๘ ๑๓/๖๐ 
๔ เม.ย. ๖๐ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตยิกเลิกกฎหมำย
บำงฉบับท่ีหมดควำมจ ำเป็นหรือ
ซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยอืน่ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

ครม. ยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับท่ีหมดควำม
จ ำเป็นหรือซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยอื่นเป็นกำร
เพิ่มเตมิ จ ำนวน ๔ ฉบับ 
๑. พระรำชบัญญตัิปันส่วนน้ ำมันเช้ือเพลิง 
พุทธศักรำช ๒๔๘๓ 
๒. พระรำชบัญญตัิควบคุมแร่ดีบุก  
พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๓. พระรำชบัญญตัิกำรประกอบอำชีพ 
งำนก่อสร้ำง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔. พระรำชบัญญตัิกำรประกอบอำชีพ 
งำนก่อสร้ำง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๔ เม.ย. ๖๐ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๖๐ 
เป็นพิเศษ พ. ๕ เม.ย. ๖๐ 
วาระที่ ๑ 
 รับหลักกำร ค. ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพเิศษ  
 พ. ๕ เม.ย. ๖๐ 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
 ค. ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพเิศษ พ. ๕ เม.ย. ๖๐  
 พิจำรณำในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธกิำร 
 เต็มสภำ และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
 ประกำศใช้เป็นกฎหมำย   
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อน ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๐ 

- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ 
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย 

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (รอที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓)   จ านวน  -  ฉบับ  
- - - - - - - 

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (รอบรรจุเข้าระเบียบวาระ)  จ านวน  -  ฉบับ 

- - - - - - - 

อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นคณะกรรมาธิการ  จ านวน  ๑๘  ฉบับ (เป็นร่างที่ ครม. และสนช. เสนอ นับรวมเป็น ๑ จ านวน ๒ ฉบับ) 

๒๓๙ ๔๓(ญ)/๕๙ 
๒๙ พ.ย. ๕๙ 
(วันวิสำข์) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิถำบัน 
ภูมิรำชธรรม พ.ศ. .... 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันภมูิรำชธรรม 
เนื่องในโอกำสที่พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช สยำมินท
รำธิรำช บรมนำถบพติร ทรงครองสิริรำช
สมบัติครบ ๗๐ ปี เมื่อวันท่ี ๘ ม.ิย. 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๙ พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๗/๒๕๕๙ พฤ. ๑ 
ธ.ค. ๕๙ 
 

- ก.กำรแรงงำน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๕๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

พุทธศักรำช ๒๕๕๙ สมควรจัดตั้งสถำบัน
ภูมิรำชธรรมเป็นสถำบันอุดมศึกษำทำง
วิชำกำรและวิชำชีพช้ันสูง เพื่อเฉลมิพระ
เกียรติคณุด้ำนกำรศึกษำและศลิป
วิทยำกำร ทั้งฝ่ำยวิทยำศำสตร์และศิลป
ศำสตร์ทุกแขนง ตลอดจนน้อมน ำพระ
ปรีชำสำมำรถและพระอัจฉริยภำพท่ีทรงมี
อยู่เต็มเปี่ยมในควำมรู้ทุกด้ำน และไดย้ังให้
เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรมำช้ำนำน มำ
เป็นแบบอย่ำงในกำรจัดกระบวนกำร
ศึกษำเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อเป็นพระบรมรำชำ
นุสรณ์ด้วยควำมส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคณุที่มีอยู่เหนือเกล้ำเหนือ
กระหม่อมของประชำชำติไทยไปใน
อนำคตกำลโดยไม่มเีวลำสิ้นสญู จงึ
จ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญตัินี ้

วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๗๗/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ธ.ค. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๑ คน  
 แปรญัตติ ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน  
(รับ ๑๖ ม.ค. ๖๐) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๖ ม.ค. ๖๐
บรรจุวำระ ค. ๕/๖๐ พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐ 
-  ค. ๕/๖๐ พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐ ทีป่ระชุมมมีติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ 
วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๘ ก.พ. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วนั (รับ ๑๕ ก.พ. 
๖๐) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๕ ก.พ. ๖๐ บรรจุวำระ  
ค. ๑๑/๖๐ พฤ. ๒๓ ก.พ. ๖๐ 
-  ค. ๑๑/๖๐ พฤ. ๒๓ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วสิำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ 
วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วนัท่ี ๓๐ มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๙๐ วนั (รับ ๑๖ มี.ค. 
๖๐) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๖ ม.ีค. ๖๐ บรรจุวำระ  
ค. ๑๙/๖๐ พฤ. ๒๓ มี.ค. ๖๐ 
 

* ขยำยเวลำ (ค. ๓) ๙๐ วัน 
ครบวันท่ี ๒๘ มิ.ย. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๕๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ค. ๑๙/๖๐ พฤ. ๒๓ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมลงมติ  
โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว 
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน 
๒ ครั้ง ๆ ละไมเ่กิน ๓๐ วัน ครบก ำหนด ๙๐ วัน 
วันท่ี ๒๘ มิ.ย. ๖๐ 

๒๔๐ ๔๕/๕๙ 
๒๙ พ.ย. ๕๙ 
(เทวินทร)์ 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตจิัดตั้งศำล
ปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้ง
ศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง 
ดังนี ้
(๑) ก ำหนดบทนิยำมค ำว่ำ “ก.บ.ศป.” 
และค ำว่ำ “ก.ขป.”  
(๒) ก ำหนดให้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกำศ ที่ออกโดย ก.บ.ศป. หรือ โดย 
ก.ขป. เมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
แล้วให้ใช้บังคับได้  
(๓) ก ำหนดให้มีกำรเลื่อนตุลำกำรในศำล
ปกครองช้ันต้นขึ้นไปด ำรงต ำแหนง่ตุลำ
กำรศำลปกครองสูงสดุได ้
(๔) ก ำหนดวำระกำรด ำรงตแหน่งประธำน
ศำลปกครองสูงสุดโดยให้มีวำระสีป่ี 
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิกี่ยวกับกำร
แต่งตั้งตุลำกำรศำลปกครองช้ันต้น  
(๖) ก ำหนดวำระและบทบัญญตัิเกีย่วกับ
กำรด ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรส ำนักงำนศำล
ปกครอง  
(๗) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่เลขำธิกำร
ส ำนักงำนศำลปกครองที่แต่งตั้งจำกตุลำ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๙ พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๗/๒๕๕๙ พฤ. ๑ 
ธ.ค. ๕๙ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๗๗/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ธ.ค. ๕๙
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๔ คน  
 แปรญัตติ ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๔ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ ๑๗ 
ม.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๗ ม.ค. ๖๐ 
-  ค. ๕/๒๕๖๐ พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมติให้
งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรช่ัวครำวเฉพำะ
กรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ครั้งละ ๓๐ วัน 
โดยให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๖๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๓๐ มี.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๑๔ 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
* ขยำยเวลำ (ค. ๓) ๖๐ วัน 
ครบวันท่ี ๒๘ มิ.ย. ๖๐ 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๕๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

กำรศำลปกครอง 
(๘) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรตุลำกำร
ศำลปกครอง โดยให้ ก.ศป. มีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรทำงวินัยได้ในกรณีกระท ำผิด
วินัยไม่รำ้ยแรง และแก้ไขเพิม่เตมิ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสอบสวน
ในกรณีกระท ำผิดวินยัร้ำยแรง 
(๙) แก้ไขเพิ่มเติมให้ประธำนศำลปกครอง
สูงสุดและอธิบดีศำลปกครองช้ันต้นมีควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนให้เปน็ไปตำม
ระเบียบที่ ก.บ.ศป. ก ำหนด 
(๑๐) ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรศำล
ปกครอง (ก.บ.ศป.) มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับ
ดูแลกำรบริหำรรำชกำรศำลปกครองและ
ส ำนักงำนศำลปกครอง 
(๑๑) ปรับปรุงบทบัญญตัิเกี่ยวกับที่มำ 
องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำม ของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
ฝ่ำยปกครอง 

มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๕ มี.ค. ๖๐ 
-  ค. ๑๙/๒๕๖๐ พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมมมีติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก  
๓๐ วัน ครบก ำหนด ๓๐ วัน วันท่ี ๒๙ เม.ย. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วนั รับเมื่อ ๗ เม.ย. 
๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๗ เม.ย. ๖๐ 
-  ค. ๒๖/๒๕๖๐ พฤ. ๒๐ เม.ย. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะ
กรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละ 
ไม่เกิน ๓๐ วัน โดยให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ 
(ค. ๓) ออกไปอีก ๖๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน  
วันท่ี ๒๘ มิ.ย. ๖๐ 
 

๒๔๑ ๔๓(ญ)/๕๘ 
๓๐ ก.ย. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติทรัพยำกรน้ ำ 
พ.ศ. .... 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยทรัพยำกรน้ ำเพื่อ
บูรณำกำรเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำร
บริหำรจดักำร กำรบ ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู 
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำให้เกดิควำม
เป็นเอกภำพ และก ำหนดมำตรกำรในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำภำวะน้ ำแล้งและ
ภำวะน้ ำท่วม วำงหลักเกณฑ์ในกำร

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๘ 
** นำยสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ ำส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ประธำนกรรมกำรประสำนงำนสภำ
นิติบัญญตัิแห่งชำติ (ปนช.) มีหนังสือขอให้ชะลอกำร
บรรจรุะเบยีบวำระ เพื่อรอกำรพิจำรณำข้อเสนอ 
เรื่อง กำรปฏริูปกลไกกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำ

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
* ขยำยเวลำ (ค. ๑) ๖๐ วัน 
ครบวันท่ี ๒๙ มิ.ย. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๕๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ประกันสิทธิขั้นพื้นฐำนของประชำชนใน
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรน้ ำสำธำรณะ 
ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำท้ังในระดบัชำติ ระดบัลุ่มน้ ำ 
และระดับองค์กรผู้ใช้น้ ำ ซึ่งสะท้อนกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนเพื่อร่วมกันบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 

และร่ำงพรรำชบัญญัติบริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำ 
พ.ศ. ....  
-  ที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำฯ  
ค. ๖/๒๕๖๐ อ. ๒๑ ก.พ. ๖๐ มมีติให้น ำเข้ำหำรือ
อีกในกำรประชุมครำวถัดไป โดยมอบหมำยให้ฝ่ำย
เลขำนุกำรฯ ติดตำมเอกสำรรำยงำนกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้เกีย่วข้องฯ ตำมมำตรำ ๗๗ ของร่ำง
รัฐธรรมนูญฉบับท่ีผำ่นกำรออกเสยีงประชำมติจำก
กรมทรัพยำกรน้ ำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ และ
เชิญผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกีย่วข้องฯ เข้ำร่วม
ประชุม 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๖๐  
พฤ. ๒ มี.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๓/๒๕๖๐ พฤ. ๒ มี.ค. ๖๐
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๕ คน  
 แปรญัตติ ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๓ 
เม.ย. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๔ เม.ย. ๖๐ 
-  บรรจุวำระ ค. ๒๖/๒๕๖๐ พฤ. ๒๐ เม.ย. ๖๐ 
-  ค. ๖/๒๕๖๐ พฤ. ๒๐ เม.ย. ๖๐ ที่ประชุมมมีติให้
งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรช่ัวครำวเฉพำะ



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๕๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

กรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐ วัน 
โดยให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๖๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๒๙ มิ.ย. ๖๐ 

๒๔๒ ๖/๖๐ 
๒๘ ก.พ. ๖๐ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรกีฬำ 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๑๔) 
(๒) เพิ่มที่มำของเงินและทรัพย์สินของ
กองทุนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติให้
สอดคล้องกับกำรควบควมกองทุนกีฬำ
มวยและกองทุนส่งเสรมิกีฬำอำชีพเข้ำกับ
กองทุนพัฒนำกำรกีฬำแหง่ชำติ (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๓๖) 
(๓) เพิ่มอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร 
บริหำรกองทุนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติใน
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงินของกองทุน
เพื่อกำรส่งเสริมและสนับสนุนกีฬำมวย
และกีฬำอำชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๖) 
(๔) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติมีหน้ำท่ีท ำ
รำยงำนประจ ำปีของกองทุนเพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี สภำผู้แทนรำษฎร และ
วุฒิสภำ (เพิ่มมำตรำ ๔๘/๑) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๖๐  
ศ. ๓ มี.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๔/๒๕๖๐ ศ. ๓ มี.ค. ๖๐
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติ ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
 (พิจำรณำรวมกับร่ำงทีส่มำชิก สนช. เสนอ 
 โดยถือเอำรำ่งที่ ครม. เสนอ เป็นหลัก 
 ในกำรพิจำรณำ) 
วาระที่ ๒   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ (พิจำรณำรวมกับรำ่งที่สมำชิก สนช. 
เสนอ โดยถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอ เป็นหลักในกำร
พิจำรณำ) ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๑ พ.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ ค. ๑ 
ออกไปอีก ๖๐ วัน เสนอเมื่อ ๒๔ เม.ย. ๖๐ บันทึก
เสนอ ปธ. วันท่ี ๒๔ เม.ย. ๖๐  
-  ค. ๒๘/๒๕๖๐ พฤ. ๒๗ เม.ย. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะ
กรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐ วัน 
โดยให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๖๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๖๐ 

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
* ขยำยเวลำ (ค. ๑) ๖๐ วัน 
ครบวันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๕๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๔๒/๑ ๒๖/๕๙ 
๖ ก.ค. ๕๙ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

พลเอก 
อดุลยเดช  
อินทะพงษ์ 
กับคณะ 

รวม ๓๑ คน 
 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี ้
๑. ปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย  
๒. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญตัิที่อ้ำงถึง
อนุมำตรำของบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรกำรกีฬำ
แห่งประเทศไทย เพื่อให้กฎหมำยมีควำม
สอดคล้องกัน 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๑๓ ก.ค. ๕๙ 
-  คณะอนุกรรมกำรฯ ค. ๑๒/๒๕๕๙ ศ. ๑๙ ส.ค. 
๕๙ มคีวำมเห็นเบื้องต้นว่ำ มิใช่ร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยว
ด้วยกำรเงิน เห็นควรน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. ฯ ต่อไป 
-  ปธ. วินิจฉัยว่ำไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน 
-  คณะ กมธ. วิสำมญักิจกำรสภำฯ ค. ๓๗/๒๕๕๙ 
อ. ๑๑ ต.ค. ๕๙ พิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอแนะให้
ที่ประชุมสภำมีมติส่งรำ่งให้ ครม. พิจำรณำก่อนมีมติ
รับหลักกำร ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคห้ำของรัฐธรรมนูญ 
ประกอบข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยมีก ำหนดเวลำ 
ไม่เกิน ๓๐ วัน 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๓/๒๕๕๙ ศ. ๑๘ 
พ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๗๓/๒๕๕๘ ศ. ๑๘ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมมีติอนุมัติใหค้ณะรฐัมนตร ี
รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ 
ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยใหร้อ
กำรพิจำรณำไว้ ๓๐ วัน ครบวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๙ 
-  ครม. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำออกไป
อีก ๖๐ วัน (รับเมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๕๙) 
-  ค. ๘๑/๒๕๕๙ ศ. ๑๖ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้ 
ครม. ขยำยเวลำออกไปอีก ๖๐ วนั ครบวันท่ี ๑๕ 
ก.พ. ๖๐ 

(พิจารณารวมกับร่างท่ี ครม.
เสนอ ในล าดับท่ี ๒๔๒  
นับรวมเป็น ๑ ฉบับ) 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๕๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี ๗ ก.พ. ๖๐ รับทรำบสรุปผล
กำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ ที่ให้ขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. 
ดังกล่ำวท่ี ครม. ขอรับมำพิจำรณำก่อนรับหลักกำร 
ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับหนังสือเมื่อ ๗ ก.พ. ๖๐) 
-  ค. ๙/๒๕๖๐ ศ. ๑๐ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมมีมติให้ 
ครม. ขยำยเวลำออกไปอีก ๖๐ วนั ครบวันท่ี ๑๗ 
มี.ค. ๖๐   
-  ครม. ส่งคืนร่ำงที่ขอรับไปพิจำรณำก่อนรับ
หลักกำร เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๐ ภำยในก ำหนดเวลำ 
โดยมีข้อสังเกตว่ำรำ่งที่สมำชิกเสนอมีหลักกำร 
บำงประกำรเช่นเดียวกับร่ำงที่ ครม. ได้มมีติให้เสนอ 
สนช. พิจำรณำต่อไปแล้ว และเหน็ควรน ำร่ำงท่ี
สมำชิกเสนอพิจำรณำไปพร้อมกับร่ำงที่ ครม. เสนอ 
-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๖๐  
ศ. ๓ มี.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๔/๒๕๖๐ ศ. ๓ มี.ค. ๖๐  
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
  **(พิจำรณำรวมกับร่ำงที่ ครม. เสนอ 
 โดยถือเอำรำ่งที่ ครม. เสนอ เป็นหลัก 
 ในกำรพิจำรณำ) 
 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๖๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๔๓ ๘(ญ)/๖๐ 
๒๘ ก.พ. ๖๐ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติอำวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถรุะเบดิ ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทยีมอำวุธปืน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

ครม. โดยที่พระรำชบัญญัติอำวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียม
อำวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้ใช้บังคับมำเป็น
เวลำนำน บทบัญญัติหลำยมำตรำไม่
เหมำะสมกับกำลสมัย  เนื่องจำกเทคโนโลยี
ในกำรผลิตอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอำวุธปืนใน
ปัจจุบันนี้ได้ก้ำวหน้ำไปมำกส่งผลให้
กฎหมำยที่บังคับใช้มีควำมไม่สอดคล้องและ
ไม่เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ทีเปลี่ยนแปลง
ไป รวมทั้งอัตรำโทษและอัตรำค่ำธรรมเนียม
ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยยังไม่เหมำะสม 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
เพื่อให้กำรใช้บังคับกฎหมำยเหมำะสมกับ
สภำพกำรณ์ปัจจุบันและควำมปลอดภัย 
ต่อประชำชน จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี ้

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๕/๒๕๖๐ พฤ. ๙ 
มี.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๖๐ พฤ. ๙ มี.ค. ๖๐
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติ ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๗ พ.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ ๒๐ 
เม.ย. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๐ เม.ย. ๖๐ 
-  บรรจุวำระ ค. ๒๘/๒๕๖๐ พฤ. ๒๗ เม.ย. ๖๐ 
-  ค. ๒๘/๒๕๖๐ พฤ. ๒๗ เม.ย. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะ
กรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐ วัน 
โดยให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๖๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๖ ก.ค. ๖๐ 

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
*ขยำยเวลำ ค. ๑ (๖๐ วัน) 
ครบวันท่ี ๖ ก.ค. ๖๐ 

๒๔๔ ๔(ญ)/๖๐ 
๑๗ ม.ค. ๖๐ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตบิรรษัทประกนั
สินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดย่อม  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม 
พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจกระท ำ
กิจกำรของบรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสำหกรรมขนำดย่อมให้ครอบคลุมถึง
กำรค้ ำประกันธุรกรรมที่ลักษณะคล้ำยกำร

-  ในกำรประชุมคณะ กมธ. กิจกำร สนช.  
ค. ๒/๒๕๖๐ อ. ๑๗ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมเห็นควร
กรำบเรยีน ปธ. พิจำรณำตั้งคณะกรรมกำรขึ้น 
คณะหนึ่งเพื่อพิจำรณำศึกษำ จ ำนวน ๒๑ คน 
ก ำหนดระยะเวลำกำรพิจำรณำศึกษำ ๓๐ วัน  
(ตำมข้อบังคับข้อ ๑๐ (๕))  

- ก.กำรเงิน กำรคลัง /กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕) 
- อยูร่ะหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. กำรเศรษฐกิจ 
กำรเงินและกำรคลัง 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๖๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ให้สินเชื่อและแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญัติ
เกี่ยวกับกรรมกำรในคณะกรรมกำร
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำด
ย่อม รวมทั้งเพิ่มอ ำนำจหนำ้ที่ของ
คณะกรรมกำรบรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสำหกรรมขนำดย่อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และท ำให้สถำบันกำรเงินมีควำมมัน่ใจใน
กำรให้สินเช่ือแก่ภำรธุระอตุสำหกรรม
ขนำดย่อมเพิ่มขึ้น 

-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๗/๒๕๖๐ พฤ. ๑๖ 
มี.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๑๗/๒๕๖๐ พฤ. ๑๖ มี.ค. ๖๐ 
 มอบหมำยให้ กมธ. กำรเศรษฐกิจ กำรเงิน 
 และกำรคลัง 
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒   
-  มอบหมำยให้ กมธ. กำรเศรษฐกิจ กำรเงินและ
กำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน 
วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ ๒๕ 
เม.ย. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๐ 
-  ค. ๒๘/๒๕๖๐ พฤ. ๒๗ เม.ย. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะ
กรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐ วัน 
โดยให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๖๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๑๓ ก.ค. ๖๐ 

* ขยำยเวลำ ค. ๑ (๖๐ วัน) 
ครบวันท่ี ๑๓ ก.ค. ๖๐ 

๒๔๕ ๗/๖๐ 
๗ มี.ค. ๖๐ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตริะเบียบ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยตลุำกำรศำลยตุิธรรม 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตริะเบยีบ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยตลุำกำรศำลยตุิธรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรตุลำกำรพ้นจำก
รำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณที่ผู้นัน้มีอำยุ
ครบเจด็สิบปีบริบูรณ์ (เพิ่มมำตรำ ๘/๑) 
(๒) ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรตุลำกำรพ้นจำก

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๘ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐ 
มี.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐ มี.ค. ๖๐
 ตั้งคณะ กมธ. วสิำมัญ จ ำนวน ๑๙ คน  

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
* ขยำยเวลำ ค. ๑ (๖๐ วัน) 
ครบวันท่ี ๒๗ ก.ค. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๖๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ต ำแหน่งเมื่อพ้นจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๘/๑ 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๓๒ วรรคหนึ่ง (๓)) 

 แปรญัตติ ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๙ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ ๘ 
พ.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๙ พ.ค. ๖๐  
-  ค. ๓๐/๒๕๖๐ พฤ. ๑๘ พ.ค. ๖๐ ที่ประชุมมมีติ
ให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะ
กรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐ วัน 
โดยให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๖๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๒๗ ก.ค. ๖๐ 

๒๔๖ ๘/๖๐ 
๗ มี.ค. ๖๐ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตหิลักเกณฑ์กำร
แต่งตั้งและกำรด ำรงต ำแหน่งผู้
พิพำกษำอำวุโส (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตหลักเกณฑ ์
กำรแต่งตั้งและกำรด ำรงต ำแหน่งผู้
พิพำกษำอำวุโส พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรตุลำกำรซึ่งมีอำยุ
ครบหกสิบปบีริบูรณ์ขึ้นไปอำจขอไปด ำรง
ต ำแหน่งผู้พิพำกษำอำวุโสได้ (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง) 
(๒) ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรตุลำกำรซึ่งมีอำยุ
ครบหกสิบห้ำปีบริบรูณ์ในปีงบประมำณใด
พ้นจำกต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่เมื่อสิ้น
ปีงบประมำณนั้น และใหไ้ปด ำรงต ำแหน่ง
ผู้พิพำกษำอำวุโสจนกว่ำจะพ้นจำก
รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยตลุำกำรศำลยตุิธรรม  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๘ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐ 
มี.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐ มี.ค. ๖๐
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำร่ำง 
 พระรำชบัญญัตริะเบยีบข้ำรำชกำรฝ่ำย 
 ตุลำกำรศำลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 พิจำรณำ  
 แปรญัตติ ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
 
 

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
* ขยำยเวลำ ค. ๑ (๖๐ วัน) 
ครบวันท่ี ๒๗ ก.ค. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๖๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(เพิ่มมำตรำ ๖/๑ และยกเลิกมำตรำ ๗ 
แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรแต่งตั้ง
และกำรด ำรงต ำแหน่งผู้พิพำกษำอำวุโส 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑) 
(๓) ก ำหนดให้ ก.ต. จัดใหม้ีกำรประเมิน
สมรรถภำพในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของ
ข้ำรำชกำรตลุำกำรซึ่งจะมีอำยุครบหกสิบ
ห้ำปีบริบูรณ์ (แก้ไขเพิม่เตมิมำตรำ ๙) 
(๔) ก ำหนดห้ำมผู้พิพำกษำอำวุโสได้รับ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งหรือท ำกำรแทน 
ในต ำแหน่งท่ีก ำหนดไว้ในมำตรำ ๘  
มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ และมำตรำ ๑๓ 
แห่งพระธรรมนูญศำลยตุิธรรม (แก้ไข
เพิ่มเตมิมำตรำ ๑๐) 

วาระที่ ๒   
-  ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตริะเบยีบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำล
ยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒ 
ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ ๘ 
พ.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๙ พ.ค. ๖๐  
-  ค. ๓๐/๒๕๖๐ พฤ. ๑๘ พ.ค. ๖๐ ที่ประชุมมมีติ
ให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะ
กรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐ วัน 
โดยให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๖๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๒๗ ก.ค. ๖๐ 

๒๔๗ ๙/๖๐ 
๗ มี.ค. ๖๐ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตริะเบียบ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตริะเบยีบ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดให้อัยกำรอำวโุสไม่มสีทิธิได้รับ
เลือกเป็นกรรมกำรอัยกำรผู้ทรงคณุวุฒิ  
ในก.อ. (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๒) 
(๒) ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรอยักำรซึง่เป็น
กรรมกำรอัยกำรผู้ทรงคณุวุฒิตำมมำตรำ 
๑๘ (๓) (ก) พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร
อัยกำรผู้ทรงคณุวุฒิเมื่อไดร้ับแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งอัยกำรอำวุโส (แกไ้ขเพิ่มเติม
มำตรำ๒๕ วรรคหนึ่ง (๔)) 
(๓) ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรอยักำรซึง่มีอำยุ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๘ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐ 
มี.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐ มี.ค. ๖๐
 ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมญัพิจำรณำร่ำง 
 พระรำชบัญญัตริะเบยีบข้ำรำชกำรฝ่ำย 
 ตุลำกำรศำลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 พิจำรณำ  
 แปรญัตติ ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
 

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
* ขยำยเวลำ ค. ๑ (๖๐ วัน) 
ครบวันท่ี ๒๗ ก.ค. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๖๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ครบหกสิบห้ำปีในปีงบประมำณใดพ้นจำก
ต ำแหน่งท่ีด ำรงอยู่เมื่อสิ้นปีงบประมำณ
นั้น และให้ไปด ำรงต ำแหน่งอัยกำรอำวุโส
จนกว่ำจะพ้นจำกรำชกำร (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๓๙ และยกเลิกมำตรำ ๑๐๔) 
(๔) ก ำหนดให้ ก.อ. จัดให้มีกำรประเมิน
สมรรถภำพในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของ
ข้ำรำชกำรอัยกำรซึ่งจะมีอำยคุรบหกสิบ
ห้ำปี (เพิ่มมำตรำ ๓๙/๑) 
(๕) ก ำหนดห้ำมอัยกำรอำวุโสได้รบัแต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งหรือรักษำกำรในต ำแหน่ง
ตำมมำตรำ ๓๒ รวมทั้งไม่อำจะเปน็
ผู้รักษำรำชกำรแทนหรือปฏิบัติรำชกำร
แทน (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๐ วรรคสอง) 

วาระที่ ๒   
-  ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตริะเบยีบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำล
ยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒ 
ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ ๘ 
พ.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๙ พ.ค. ๖๐  
-  ค. ๓๐/๒๕๖๐ พฤ. ๑๘ พ.ค. ๖๐ ที่ประชุมมมีติ
ให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะ
กรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐ วัน 
โดยให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๖๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๒๗ ก.ค. ๖๐ 

๒๔๘ ๑๐(ญ)/๖๐ 
๑๔ มี.ค. ๖๐ 
(วันวิสำข์) 
(ญัตติ) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัติธนำคำรออมสนิ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ครม. โดยที่พระรำชบัญญัติออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
มิได้ก ำหนดให้ธนำคำรออมสินมีอ ำนำจ
เพิ่มทุนได้ ท ำให้กำรด ำเนินกำรของ
ธนำคำรออมสินไมส่อดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในปัจจบุัน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่อใหก้ำร
ด ำเนินงำนของธนำคำรออมสินเปน็ไป
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
มำกยิ่งข้ึน สมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กำรเพิ่มทุนของธนำคำรออมสิน และแก้ไข
เพิ่มเตมิอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
ธนำคำรออมสิน โดยก ำหนดให้
คณะกรรมกำรธนำคำรออมสินมีอ ำนำจ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๕ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ 
พ. ๒๙ มี.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๒๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ  
 พ. ๒๙ มี.ค. ๖๐ มอบหมำยให้ กมธ.  
 กำรเศรษฐกิจ กำรเงินและกำรคลงั   
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  มอบหมำยให้ กมธ. กำรเศรษฐกิจ กำรเงินและ
กำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน 

- ก.กำรเงิน กำรคลัง /กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕) 
- อยูร่ะหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. กำรเศรษฐกิจ 
กำรเงินและกำรคลัง 
 
* ขยำยเวลำ ค.๑ (๖๐ วัน) 
ครบวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๖๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

หน้ำท่ีในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
งบประมำณของธนำคำรออมสิน และ
ประกำศงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ
รำยงำนประจ ำปี จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี ้

วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ ๒๕ 
เม.ย. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๐ 
-  ค. ๒๘/๒๕๖๐ พฤ. ๒๗ เม.ย. ๖๐ ทีป่ระชุมมีมติ
ให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะ
กรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐ วัน 
โดยให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๖๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๖๐ 

๒๔๙ ๑๑(ญ)/๖๐ 
๑๔ มี.ค. ๖๐ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัตริะบบ 
กำรช ำระเงิน พ.ศ. .... 

ครม. ในปัจจุบันกำรก ำกับดูแลระบบกำรช ำระ
เงินของสถำบันกำรเงินเป็นบทบำทส ำคัญ
ประกำรหนึ่งของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ประกอบกับได้มีกำรก ำหนดให้ธนำคำร
แห่งประเทศไทยเป็นผู้ก ำกับดูแลหรือ
รับผิดชอบระบบกำรช ำระเงินตำม
กฎหมำยอื่นด้วย เพื่อประโยชน์ในกำร
ก ำกับดูแลระบบกำรช ำระเงินและบริกำร
กำรช ำระเงินอย่ำงเป็นระบบ มคีวำมเป็น
เอกภำพ และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
รวมทั้งทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว สมควร
ก ำหนดให้กำรก ำกับดูแลระบบกำรช ำระ
เงินและบริกำรกำรช ำระเงินอยูภ่ำยใต้
บังคับของกฎหมำยฉบับเดียวกัน โดยมี
ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงำนที่มี
หน้ำท่ีก ำกับดูแล และมีกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์ตำมมำตรฐำนสำกลเกีย่วกับ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๕ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ 
พ. ๒๙ มี.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๑/๒๕๖๐ เป็นพเิศษ  
 พ. ๒๙ มี.ค. ๖๐ ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ  
 จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๐ 
-  ค. ๓๐/๒๕๖๐ พฤ. ๑๘ พ.ค. ๖๐ ที่ประชุมมมีติ
ให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะ
กรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐ วัน 
โดยให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๖๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๒๖ ก.ค. ๖๐ 

- ก.ธรรมำภิบำล/กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
* ขยำยเวลำ ค. ๑ (๖๐ วัน) 
ครบวันท่ี ๒๖ ก.ค. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๖๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผลทำง
กฎหมำยทีส่ ำคัญของกำรช ำระเงิน 
ตลอดจนกำรให้ควำมคุม้ครองมิใหก้ำร
ช ำระเงินมีกำรยกเลิกเพิกถอน ในกรณีที่
ศำลมีค ำสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจกำรหรือสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยล้มละลำย อัน
จะท ำให้ระบบกำรช ำระเงินของประเทศ
เกิดเสถียรภำพและควำมมั่นคงและ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง จึงจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบัญญัตินี ้

๒๕๐ ๑๐/๖๐ 
๒๑ มี.ค. ๖๐ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรปฏบิัติกำร
ตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแหง่
รำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำลแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกำเพื่อควำม
ร่วมมือในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติ
ตำมกำรภำษีอำกรระหว่ำงประเทศ 
พ.ศ. .... 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบตัิกำรตำม
ควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่ง
รำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกำเพื่อควำมร่วมมือในกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบัตติำมกำรภำษีอำกร
ระหว่ำงประเทศ เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และขั้นตอนในกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่ง
รำชอำณำจักรไทยและรัฐบำลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกำเพื่อควำมร่วมมือในกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบัตติำมกำรภำษีอำกร
ระหว่ำงประเทศและกำรด ำเนินกำรตำม 
FATCA ซึ่งท ำขึ้นเมื่อวันท่ี ๔ มีนำคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๒๒ มี.ค. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ 
พ. ๒๙ มี.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๑/๒๕๖๐ เป็นพเิศษ  
 พ. ๒๙ มี.ค. ๖๐ ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ  
 จ ำนวน ๑๖ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๖ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญั มีหนังสือขอขยำยเวลำ 
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ ๑๗ 
พ.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๗ พ.ค. ๖๐ 
**รอทีป่ระชุมพิจำรณำ 

- ก.ต่ำงประเทศ/กมธ. ๒ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๖ – ๗) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
* ครบก ำหนด ๖๐ วัน 
วันท่ี ๒๗ พ.ค. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๖๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๕๑ ๗(ญ)/๖๐ 
๒๘ ก.พ. ๖๐ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
พระรำชก ำหนดบรรษัทตลำดรอง
สินเช่ือท่ีอยู่อำศัย พ.ศ. ๒๕๔๐  
พ.ศ. .... 

ครม. โดยที่ปัจจุบันกำรประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับท่ีอยู่อำศัยมีกำรขยำยตัว 
เพิ่มมำกข้ึน อีกทั้งกำรด ำเนินธรุกรรม 
ทำงกำรเงินมีกำรพัฒนำในรูปแบบต่ำง ๆ 
สมควรแกไ้ขเพิ่มเติม อ ำนำจของบรรษัท
ตลำดรองสินเช่ือท่ีอยู่อำศัยและ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบรรษัท
ตลำดรองสินเช่ือท่ีอยู่อำศัยตำมพระรำช
ก ำหนดบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรของ
บรรษัทดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน  
จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญตันิี้ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑ มี.ค. ๖๐ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๒๓/๒๕๖๐ ศ. ๓๑ มี.ค. ๖๐  
 มอบหมำยให้ กมธ. กำรเศรษฐกิจ กำรเงิน 
 และกำรคลัง พิจำรณำ   
 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน 
วาระที่ ๒   
-  มอบหมำยให้ กมธ. กำรเศรษฐกิจ กำรเงินและ
กำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๓๐ วัน 
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำ 
(ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๐ 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๐ 
-  ค. ๒๘/๒๕๖๐ พฤ. ๒๗ เม.ย. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะ
กรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐ วัน 
โดยให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๖๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๒๘ มิ.ย. ๖๐ 

- ก.กำรเงิน กำรคลัง /กมธ. ๑  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. กำรเศรษฐกิจ 
กำรเงินและกำรคลัง 
 
* ขยำยเวลำ ค. ๑ (๖๐ วัน) 
ครบวันท่ี ๒๘ มิ.ย. ๖๐ 

๒๕๒ ๑๓(ญ)/๖๐ 
๒๙ มี.ค. ๖๐ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัตภิำษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. .... 

ครม. โดยที่กฎหมำยว่ำด้วยภำษีโรงเรือนและ
ที่ดินและกฎหมำยว่ำด้วยภำษีบ ำรงุท้องที่
ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำนแล้ว  
กำรจัดเก็บภำษีตำมกฎหมำยทั้งสองฉบับ
ไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
สมควรยกเลิกกหมำยทั้งสองฉบับดังกล่ำว
และให้ใช้กฎหมำยว่ำด้วยภำษีที่ดนิ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี .. 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๖๐  
ศ. ๓๑ ม.ีค. ๖๐ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๒๓/๒๕๖๐ ศ. ๓๑ มี.ค. ๖๐ 
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๖ คน

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
* ขยำยเวลำ ค. ๑ (๖๐ วัน) 
ครบวันท่ี ๒๘ ก.ค. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๖๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

และสิ่งปลูกสร้ำงแทน โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ 
กำรจัดเก็บภำษีดังกลำ่วจึงจ ำเป็นต้อง 
ตรำพระรำชบัญญัตินี ้

 แปรญัตติภำยใน ๒๑ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๖ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำ 
(ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ .. พ.ค. ๖๐ บันทึก
เสนอ ปธ. วันท่ี .. พ.ค. ๖๐ 
-  ค. ๓๐/๒๕๖๐ พฤ. ๑๘ พ.ค. ๖๐ ที่ประชุมมมีติ
ให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะ
กรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐ วัน 
โดยให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๖๐ วัน ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๒๘ ก.ค. ๖๐ 

 
 
 

๒๕๓ ๑๒(ญ)/๖๐ 
๒๘ มี.ค. ๖๐ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัตมิำตรกำรก ำกบั
และตดิตำมจับกุมผู้หลบหนีกำร
ปล่อยชั่วครำวโดยศำล พ.ศ. .... 

ครม. โดยที่มผีู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่ได้รับกำร
ปล่อยตัวช่ัวครำวโดยศำลหลบหนไีปท ำให้
กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำลต้อง
ล่ำช้ำ ส่งผลกระทบต่อนโยบำยในกำรป้อง
ปรำมอำชญำกรรม สำเหตุส ำคัญประกำร
หนึ่งคือกำรไมม่ีเจ้ำพนักงำนก ำกับดูและผู้
ถูกปล่อยตัวช่ัวครำวให้ปฏบิัติตำมเงื่อนไข
ต่ำงๆ ท่ีศำลก ำหนดเพื่อป้องกันกำร
หลบหนีหรือภัยอันตรำยหรือควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้น เพื่อให้กำรพจิำรณำ
พิพำกษำคดีด ำเนินไปได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สมควรก ำหนดมำตรกำร
ก ำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วครำวและกำร
ติดตำมจับกุมผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี .. 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๖๐ เป็น
พิเศษพ. ๕ เม.ย. ๖๐ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ 
 พ. ๕ เม.ย. ๖๐  
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๓ มิ.ย. ๖๐ 
 

- ก. ทหำร / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
* ครบก ำหนด ๖๐ วัน 
วันท่ี ๓ มิ.ย. ๖๐ 
 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๖๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

หลบหนี รวมทั้งกำรน ำเงินค่ำปรับ 
ตำมค ำพิพำกษำในคดีอำญำมำใช้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในมำตรกำรดังกลำ่ว  
จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญตันิี้ 

-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำ 
(ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ ๑๙ พ.ค. ๖๐ 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๒๒ พ.ค. ๖๐ 
 

๒๕๔ ๑๕(ญ)/๖๐ 
๔ เม.ย. ๖๐ 
(วันวิสำข)์ 
(ญัตติ) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิุ้มครองแรงงำน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงำน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี ้
(๑) เพิ่มบทบัญญตัิเกี่ยวกับกำรก ำหนด
อัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำส ำหรับลูกจ้ำงบำงกลุ่ม
หรือบำงประเภท เพื่อส่งเสริมกำรจ้ำงงำน
และกำรคุ้มครองแรงงำน 
(๒) ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรท ำงำนเพื่อลดภำระของ
นำยจ้ำงในกำรส่งส ำเนำข้อบังคับดังกล่ำว 
รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัตเิกี่ยวกบักำร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน 
(๓) เพิ่มบทบัญญตัิเกี่ยวกับกำร
เกษียณอำยุและกำรจ่ำยคำ่ชดเชยให้แก่
ลกูจ้ำงกรณีเกษียณอำย ุ
(๔) เพิ่มบทก ำหนดโทษกรณีนำยจำ้งไม่
จ่ำยค่ำชดเชยใหแ้ก่ลูกจ้ำงกรณี
เกษียณอำย ุ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๔ เม.ย. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๖๐ เป็น
พิเศษพ. ๕ เม.ย. ๖๐ 
วาระที่ ๑   
 รับหลักกำร ค. ๒๕/๒๕๖๐ เปน็พิเศษ 
 พ. ๕ เม.ย. ๖๐  
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๑๕ คน  
 แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๓ มิ.ย. ๖๐ 
-  คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำ 
(ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ ๑๖ พ.ค. ๖๐ 
บันทึกเสนอ ปธ. วันท่ี ๑๗ พ.ค. ๖๐ 
**รอที่ประชุมพิจำรณำ 

- ก. แรงงำน / กมธ. ๓  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
*ครบก ำหนด ๖๐ วัน 
วันท่ี ๓ มิ.ย. ๖๐ 
 
 

๒๕๕ ๑๔/๖๐ 
๔ เม.ย. ๖๐ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรจดัท ำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. .... 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำยุทธศำสตร์
ชำติ เพื่อก ำหนดให้ยุทธศำสตร์ชำติเป็น
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศตำมหลัก
ธรรมำภิบำลตำมกรอบระยะเวลำที่
ก ำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำยี่สิบปี เพื่อใช้
เป็นกรอบในกำรจดัท ำแผนตำ่ง ๆ ให้

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๔ เม.ย. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๖/๒๕๖๐ พฤ. ๒๐ 
เม.ย. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๖/๒๕๖๐ พฤ. ๒๐ เม.ย. ๖๐

- ก.กิจกำรวุฒิสภำ /กมธ. ๓ 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๙ – ๔๑, 
๕๘๘๔) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๗๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

สอดคล้องและบูรณำกำรกัน ในกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ชำติก ำหนดใหค้ณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติขึ้นเพื่อด ำเนนิกำร
จัดท ำร่ำงยุทธศำสตรด์้ำนต่ำง ๆ ก่อน
เสนอให้คณะกรรมกำรยุทธศำสตรช์ำติ
พิจำรณำและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำ ก่อนเสนอให้สภำผู้แทนรำษฎร
และวุฒิสภำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ตำมล ำดับ เมื่อรัฐสภำให้ควำมเหน็ชอบ
แล้วให้นำยกรัฐมนตรีน ำร่ำงยุทธศำสตร์
ชำติขึ้นทูลเกล้ำฯ เพื่อมีพระบรมรำช
โองกำรประกำศใช้เป็นยุทธศำสตรช์ำติ
ต่อไป มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรติดตำม 
กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้ง
ก ำหนดกลไกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ในกำรก ำหนดเป้ำหมำย กำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ชำติ กำรสร้ำงกำรรับรู ้เข้ำใจ 
และยอมรับที่จะเป็นเจ้ำของยุทธศำสตร์
ชำติร่วมกัน โดยคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์
ชำติต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคดิเห็นของ
ประชำชน 
 
 
 

 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๓๓ คน  
 แปรญัตติ ๑๕ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน 
วาระที่ ๒   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๓๓ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๐ 

*ครบก ำหนด ๖๐ วัน 
วันท่ี ๑๘ มิ.ย. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๗๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๕๖ ๑๖(ญ)/๖๐ 
๔ เม.ย. ๖๐ 

บุษปัน 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแผนและขั้นตอน
กำรด ำเนินกำรปฏริูปประเทศ  
พ.ศ. .... 

ครม. ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยแผนและขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อก ำหนด
เป้ำหมำยของกำรปฏิรูปประเทศ ซึ่งต้อง
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมที่บัญญัตไิว้ใน
มำตรำ ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้อง
ก ำหนดให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำง
เดียวกับยุทธศำสตร์ชำติ สอดคล้องกับ
แผนแม่บทตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ชำติ ก ำหนดใหม้ี
คณะกรรมกำรปฏริูปประเทศแตล่ะด้ำน 
ท ำหน้ำที่จัดท ำร่ำงแผนกำรปฏริูปประเทศ
ในด้ำนที่รับผดิชอบ แล้วเสนอต่อที่ประชุม
ร่วมเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
เสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเพื่อ
พิจำรณำควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติและแผนแม่บท แล้วจึงเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ แล้วให้รำยงำนต่อรัฐสภำเพื่อ
ทรำบ และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
และใช้บังคับต่อไป มีกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรติดตำม กำรตรวจสอบ 
และกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรปฏิรูปประเทศตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้ง
ก ำหนดกลไกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรจดัท ำร่ำง
แผนกำรปฏิรูปประเทศ  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๔ เม.ย. ๖๐ 
-  บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๖/๒๕๖๐ พฤ. ๒๐ 
เม.ย. ๖๐ 
วาระที่ ๑  
 รับหลักกำร ค. ๒๖/๒๕๖๐ พฤ. ๒๐ เม.ย. ๖๐
 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จ ำนวน ๒๖ คน  
 แปรญัตติ ๗ วัน  
 ก ำหนดเวลำพิจำรณำ ๔๕ วัน 
วาระที่ ๒   
-  ตั้งคณะ กมธ. วิสำมญั จ ำนวน ๒๖ คน พจิำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบก ำหนด ๔๕ วัน วันที่ ๓ มิ.ย. ๖๐ 

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในช้ัน กมธ. 
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗) 
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมญั 
 
*ครบก ำหนด ๔๕ วัน 
วันท่ี ๓ มิ.ย. ๖๐ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๗๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

บรรจุเข้าระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๑  จ านวน  -  ฉบับ     

- - - - - - - 

รอบรรจุเข้าระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๑  จ านวน  ๕  ฉบับ     

๒๕๗ ๑๒/๕๙ 
๒๙ มี.ค. ๕๙ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติวำ่ด้วยกำร
กระท ำควำมผิดลักษณะตัวแทน 
อ ำพรำง พ.ศ. .... 

นำยมหรรณพ  
เดชวิทักษ์ 
กับคณะ  

รวม ๕๐ คน 

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิด
ลักษณะตัวแทนอ ำพรำง 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๑ เม.ย ๕๙ 
-  ในครำวประชุม คณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำร สนช. 
ค. ๒๐/๒๕๕๙ อ. ๗ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมพิจำรณำ
แล้วเห็นควรกรำบเรียน ปธ. เพื่อมดี ำริตั้ง
คณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพจิำรณำ 
ก ำหนดเวลำกำรพิจำรณำ ๖๐ วัน  
-  ในครำวประชุม คณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำร สนช. 
ค. ๒๙/๒๕๕๙ อ. ๑๖ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำของ
คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยแล้ว  
-  บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ 
เป็นร่ำงพระรำชบัญญตัิเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ 
วันท่ี ๑๘ ส.ค. ๕๙ โดยประธำนวินิจฉัยว่ำไมเ่ป็นร่ำง 
พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน โดยอนญุำตให้บรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระในวัน พฤ. ๒๕ ส.ค. ๕๙  
 
 

**เสนอใหม่ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๗๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๕๘ ๒๙(ญ)/๕๙ 
๑๑ ส.ค. ๕๙ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

 

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... 
 
 
 
 

พลเอก  
สิงห์ศึก  
สิงห์ไพร 
กับคณะ 

รวม ๒๕ คน 

โดยที่ ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย 
มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทั้งจำกกำร
ประกอบธุรกิจภำยในและต่ำงประเทศ  
แต่ปัจจุบันกำรก ำกับดูแลกำรประกอบ
ธุรกิจประเภทน้ีในประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมำยบังคับใช้โดยตรง นอกจำกนี้
กฎหมำยทั่วไปท่ีมีอยู่ก็ไม่อำจก ำกบัดูแล
ธุรกิจนี้ได้อยำ่งเพียงพอ จึงควรก ำหนดให้
มีกฎหมำยก ำกับดูแลประกอบธุรกจิ 
แฟรนไชส์ขึ้นเป็นกำรเฉพำะ เพื่อก ำหนด
มำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกิจให้มี
ประสิทธิภำพ คุ้มครองผู้ประกอบธรุกิจให้
ได้รับควำมเป็นธรรม และท ำให้ธุรกิจแฟ
รนไชส์เติบโตอย่ำงเป็นระบบ อีกท้ัง เพื่อ
รอบรับกำรเปิดตลำดสู่ประชำคมโลก 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ.  
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๑๖ ส.ค. ๕๙ 
-  กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตฯิ ค.๑๓/๕๙  ศ. ๒ ก.ย. ๕๙ ที่
ประชุมพิจำรณำและมคีวำมเห็นเบื้องต้นร่ำง พ.ร.บ. 
ดังกล่ำวไมเ่ป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวกับกำรจัดสรร รับ 
รักษำ หรือจ่ำยเงินแผ่นดิน หรือกำรด ำเนินกำรที่
ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ ร่ำง พรบ. ฉบับน้ี จึงมิใช่ร่ำง
พรบ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน และเห็นควรน ำเข้ำสู่กำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำง พรบ.  
ที่เสนอโดยสมำชิก สนช. หรือ สปช. เพื่อพิจำรณำ
ต่อไป และประธำน สนช. เห็นชอบให้ส่งให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.ฯ พิจำรณำต่อไป  
-  กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.  
ที่เสนอโดย สมำชิก สนช. หรือ สปช. ค. ๖/๕๙  
อ. ๑๑ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำเพื่อให้กำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. กำรประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... เป็นไปดว้ยควำมละเอียด
รอบคอบ จึงให้น ำเรื่องเข้ำสู่กำรพจิำรณำของ
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ 
-  กำรประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำฯ 
ค. ๓๙/๕๙ อ. ๑ พ.ย. ๕๙ ได้พิจำรณำแล้วมีมติดังนี ้
๑) เห็นควรชะลอกำรบรรจรุะเบยีบวำระกำรประชุม 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๗๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

สนช. ไว้ก่อน จ ำนวน ๒ สัปดำห ์เพื่อรอผลกำร
หำรือในทำงนโยบำยของรัฐบำลตำมข้อเสนอของ
ผู้แทนรัฐบำล 
๒) มอบหมำยใหผู้้เสนอร่ำง พ.ร.บ. ปรับปรุงเนื้อหำ
ร่ำง พ.ร.บ. ให้ครอบคลุมถึงบทบญัญัติที่เกีย่วกับ 
กำรเงินท่ีไดเ้สนอมำตั้งแต่ต้น เพื่อให้ร่ำง พ.ร.บ.  
มีเนื้อหำสำระที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์
ในกำรประสำนส่งรำ่ง พ.ร.บ. ดังกล่ำวไปยังรัฐบำล
ภำยหลังไดร้ับทรำบผลกำรหำรือตำมข้อ ๑) แล้ว 
-  บันทึกเสนอ ปธ. ขอบรรจุวำระ ๑๗ พ.ย. ๕๙ 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๕/๒๕๕๙  
ศ. ๒๕ พ.ย. ๕๙ 
-  ค. ๗๕/๒๕๕๘ ศ. ๒๕ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมมีติอนุมัติใหค้ณะรฐัมนตรี (รมช.กท.
พำณิชย์) รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไป
พิจำรณำก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ 
โดยให้รอกำรพิจำรณำไว้ ๓๐ วัน ครบวันท่ี  
๒๔ ธ.ค. ๕๙ 
-  ครม. ได้มมีติเมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๙  
๑. รับทรำบข้อสังเกตและผลกำรพิจำรณำร่ำงพรบ.
ที่ครม.รับมำพิจำรณำ ตำมที่ สนง.คกก.กฤษฎีกำ
เสนอ 
๒. ส่งคืนร่ำงท่ีขอรับไปพิจำรณำกอ่นรับหลักกำร 
เมื่อ ๒๐ ธ.ค. ๕๙ ภำยในก ำหนดเวลำ พร้อมแจ้ง
ข้อสังเกตของสนง.คกก.กฤษฎีกำ มำยังสภำนติิ
บัญญัติแห่งชำติเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต่อไป 
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๓๗๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๕๙ ๒(ญ)/๖๐ 
๑๐ ม.ค. ๖๐ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิ้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทรมำนและกำร
กระท ำให้บุคคลสญูหำย พ.ศ. .... 

ครม. โดยที่กำรทรมำนและกำรกระท ำให้บุคคล
สูญหำยซึ่งกระท ำโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
เป็นกำรละเมดิสิทธิมนุษยชนอย่ำงร้ำยแรง
ซึ่งไม่อำจยกเว้นให้กระท ำได้ไม่ว่ำ
สถำนกำรณ์ใด ๆ ประกอบกับประเทศไทย
ได้เข้ำเป็นภำคีของอนุสญัญำต่อตำ้นกำร
ทรมำนและกำรประติบตัิ หรือกำรลงโทษ
อื่นที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรมหรือท่ีย่ ำยี
ศักดิ์ศรี และอนุสญัญำระหว่ำงประเทศ 
ว่ำด้วยกำรคุม้ครองบุคคลทุกคนจำกกำร
หำยสำบสูญโดยถูกบังคับ จึงต้องมี
บทบัญญัติที่ก ำหนดฐำนควำมผิดเป็นกำร
เฉพำะ ตลอดจนมีมำตรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำม มำตรกำรเยียวยำผู้ไดร้ับควำม
เสียหำย และมำตรกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัตติำมข้อบทใน
อนุสัญญำดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
ซึ่งจะเป็นกำรยกระดับกำรคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยให้เทียบเท่ำสำกล 
จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญตันิี้ 

-  ในกำรประชุมคณะ กมธ. กิจกำร สนช.  
ค. ๑/๒๕๖๐ อ. ๑๐ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมเห็นควร
กรำบเรยีน ปธ. พิจำรณำตั้งคณะกรรมกำรขึ้น 
คณะหนึ่งเพื่อพิจำรณำศึกษำ จ ำนวน ๒๕ คน 
ก ำหนดระยะเวลำกำรพิจำรณำศึกษำ ๓๐ วัน  
(ตำมข้อบังคับข้อ ๑๐ (๕))  
-  ปธ. มีค ำสั่งสภำนติิบัญญัติแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำกำรเข้ำเป็น
ภำคีอนุสญัญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุม้ครอง
บุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้หำยสำบสญู และร่ำง
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำน
และกำรกระท ำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... เพื่อ
พิจำรณำศึกษำแล้วรำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อ 
คณะ กมธ. วสิำมัญกจิกำร สนช. มีระยะเวลำ
ด ำเนินกำรภำยใน ๓๐ วันนับแต่วนัถัดจำกวันท่ีมี
ค ำสั่งแต่งตั้ง โดยให้กลุ่มงำนคณะ กมธ. วิสำมัญ ๖ 
กมธ. ๓ เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๐ 
-  ในกำรประชุมคณะ กมธ. วิสำมญักิจกำร สนช.  
ค. ๖/๒๕๖๐ อ. ๒๑ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมพิจำรณำ
แล้วเห็นชอบรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำ และเห็นควรส่งร่ำง
ดังกล่ำวพร้อมควำมเห็นกลับคืนไปยังคณะกรรมกำร
ประสำนงำนสภำนติิบัญญัติแห่งชำติ (ปนช.) เพื่อ
พิจำรณำและเสนอคณะรัฐมนตรีตอ่ไป 
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๓๗๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๖๐ ๑(ญ)/๖๐ 
๖ ม.ค. ๖๐ 
(วันวิสำข์) 
(ญัตติ) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิหกรณ์  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

พลเรือเอก 
ศักดิ์สิทธ์ิ  

เชิดบุญเมือง 
กับคณะ 

รวม ๓๕ คน 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิหกรณ์  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี ้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมนิยำมค ำว่ำ “สหกรณ์” 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรสหกรณ์สำกล
ของสัมพันธภำพสหกรณร์ะหว่ำงประเทศ  
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสหกรณ์แห่งชำติ  
อ ำนำจหน้ำที่ และกรอบระยะเวลำกำร
ท ำงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
สหกรณ์แห่งชำติ (มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ 
มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๓๓ 
มำตรำ ๕๐ วรรคสำม มำตรำ ๕๓) 
 (๓) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยก ำหนดให้
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เป็นนำยทะเบยีนสหกรณ์ (มำตรำ ๑๕) 
(๔) แก้ไขอ ำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียน
สหกรณ์ (มำตรำ๑๖ มำตรำ ๑๗ มำตรำ 
๒๑ มำตรำ ๒๒) 
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมใหส้หรณ์ต่ำงประเภท
สำมำรถรวมกันเป็นชุมนมุสหกรณภ์ำยใต้
กรอบของกฎหมำยที่ชัดเจน (มำตรำ ๑๐๑ 
วรรคสอง) 
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนแปลงนำย
ทะเบียนกลุม่เกษตรประจ ำจังหวัด เพื่อให้
กลุ่มเกษตรสำมำรถประสำนงำนระหว่ำง
กรมส่งเสรมิสหกรณไ์ด้อยำ่งเป็นระบบและ
เพื่อให้เกิดควำมสะดวกและรวดเรว็ โดย

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่ง 
ร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๑๒ ม.ค. ๖๐ 
-  ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐ ปธ.อนญุำตใหส้่งร่ำง พรบ.  
ไปยังอนุกรรมกำรฯ เพื่อตรวจพิจำรณำว่ำเป็นร่ำง
เกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม ่
-  ที่ประชุมอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตฯิ (ค.๑/๖๐ พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐)  
มีควำมเห็นเบื้องต้นว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตดิังกล่ำว 
ไม่เป็นร่ำงพระรำชบัญญตัิเกี่ยวด้วยกำรเงิน  
สนช.มีสิทธิเสนอได้  
-  ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจพจิำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตฯิ (ค.๑/๖๐ พ. ๑๕ ก.พ. ๖๐) มมีติ
ให้น ำเรื่องเข้ำสู่กำรประชุมของคณะ กมธ. วิสำมัญ
กิจกำรสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ เพือ่ให้กำรพิจำรณำ
เป็นไปด้วยควำมละเอียดรอบคอบ  
-  คณะ กมธ. วิสำมญักิจกำรสภำฯ ค. ๖/๒๕๖๐  
อ. ๒๑ ก.พ. ๖๐ พิจำรณำแล้วเหน็ควรเสนอแนะให้
ที่ประชุมสภำมีมติส่งรำ่งให้ ครม. พิจำรณำก่อนมีมติ
รับหลักกำร ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคห้ำของรัฐธรรมนูญ 
ประกอบข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยมีก ำหนดเวลำ 
ไม่เกิน ๓๐ วัน และเห็นควรกรำบเรียนประธำนสภำ
พิจำรณำบรรจรุะเบียบวำระต่อไป 
-  บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๖๐  
พฤ. ๒ มี.ค. ๖๐ 
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ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ก ำหนดให้สหกรณจ์ังหวัดเป็นนำยทะเบียน
กลุม่เกษตรประจ ำจังหวดัและ ผอ. ส ำนักงำน
สง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ ๑ 
และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ ๒ เป็น
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรุงเทพมหำนคร
เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรำ ๑๕ แห่ง
พระรำชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... (มำตรำ ๑๒๑ วรรคสำม) 

-  ค. ๑๓/๒๕๖๐ พฤ. ๒ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมมีติอนุมัติใหค้ณะรฐัมนตร ี
รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ 
ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยใหร้อ
กำรพิจำรณำไว้ ๓๐ วัน ครบวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๐ 
-  คณะรัฐมนตรไีดม้ีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๐  
   รับทรำบข้อสังเกตและผลกำรพิจำรณำร่ำง 
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเสนอ 
   ส่งคืนร่ำง พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ (พลเรือเอก 
ศักดิ์สิทธ์ิ เชิดบุญเมือง กับคณะเสนอ) มำยังสภำ 
นิติบัญญตัิแห่งชำติ และเห็นควรชะลอไวเ้พื่อรอ 
ร่ำง พ.ร.บ. สหกรณ์ ของคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำ
พร้อมกัน  

๒๖๑ ๕/๖๐ 
๒ ก.พ. ๖๐ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

นำยมหรรณพ  
เดชวิทักษ์ 
กับคณะ 

(รวม ๔๑ คน) 

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ เพื่อเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กำรก ำหนดใหส้ิทธิน ำคดีอำญำมำฟ้อง
ระงับเมื่อพฤติกำรณ์แห่งคดีมีเหตอุันควร
เชื่อว่ำโจทก์ฟ้องคดีโดยไมสุ่จริตและไม่
ยอมมำเบิกควำมตำมหมำยเรียกของศำล 
(เพิ่มมำตรำ ๓๙ (๘)) 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำ ๖ ก.พ. ๖๐ 
(ประธำนมีด ำริให้ส่งคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำ
ร่ำง พ.ร.บ.พิจำรณำ) 
-  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจพจิำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตฯิ (ค.๑/๖๐ พ. ๑๕ ก.พ. ๖๐) มมีติ
ให้น ำเรื่องเข้ำสู่กำรประชุมของคณะ กมธ. วิสำมัญ
กิจกำรสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ เพือ่ให้กำรพิจำรณำ
เป็นไปด้วยควำมละเอียดรอบคอบ  
-  คณะ กมธ. วิสำมญักิจกำรสภำฯ ค. ๖/๒๕๖๐  
อ. ๒๑ ก.พ. ๖๐ พิจำรณำแล้วเหน็ควรส่งร่ำงพร้อม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วสิำมญักิจกำรสภำฯ ไปยัง
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ 
(ปนช.) เพื่อเสนอให้ ครม. พิจำรณำ โดยมี
ก ำหนดเวลำไมเ่กิน ๓๐ วัน ก่อนกรำบเรยีนประธำน
เพื่อมีด ำริบรรจรุะเบียบวำระกำรประชุมสภำต่อไป 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๗๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคบั ข้อ ๑๑๗  จ านวน  -  ฉบับ     

- - - - - - - 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๖  จ านวน  -  ฉบับ     

- - - - - - - 

รอการวินิจฉัยของประธานว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวดว้ยการเงินหรือไม่  จ านวน  ๓  ฉบับ     

๒๖๒ ๑๘(ญ)/๖๐ 
๒๐ เม.ย. ๖๐ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... 
 

นำยวรพล  
โสคติยำนุรักษ์ 

กับคณะ  
(รวม ๓๓ คน) 

โดยที่ในปจัจุบันผู้ประกอบธุรกจิบตัรเครดติมี
ผู้ประกอบธรุกิจสองประเภท คือ ผู้ประกอบ
ธุรกิจทีเ่ป็นสถำบันกำรเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจทีเ่ป็นนิติบคุคลอื่นทีม่ิใช่สถำบนั
กำรเงินซึ่งกำรก ำกบัดูแลกำรประกอบธุรกจิ
บัตรเครดติกรณีทีเ่ป็นสถำบันกำรเงินจะถูก
ก ำกับดแูลโดยกฎหมำยว่ำดว้ยธรุกิจสถำบัน
กำรเงิน ส่วนกรณีทีเ่ป็นนิติบคุคลอืน่ที่มิใช่
สถำบันกำรเงินจะถกูก ำกับดูแลโดยประกำศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ท ำให้กำรก ำกับดูแลกำร
ประกอบกำรธรุกิจบตัรเครดติของ
ผู้ประกอบกำรทั้งสองประเภทมหีลักเกณฑ ์
ที่แตกต่ำงกัน ประกอบกบัในปจัจุบนัมีกำรใช้
บัตรเครดติและบัตรอิเล็กทรอนกิสห์รือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิสร์ูปแบบอื่น รวมทั้งชุด
ข้อมูลค ำสั่งทำงอเิล็กทรอนิกสห์รอืสิง่อื่นใด
ในลักษณะเดยีวกันทีผู่้ประกอบธรุกจิบัตร

-  บันทึกส่งเรื่องเข้ำสู่ที่ประชุมคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญกจิกำรสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติเพื่อพิจำรณำ 
วันท่ี ๕ พ.ค. ๖๐ 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๗๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

เครดติออกให้แกผู่้ถือบตัรกนัอยำ่งแพร่หลำย 
แต่ยังไมม่ีมำตรกำรในกำรคุ้มครองผูบ้รโิภค
เกี่ยวกบักำรใช้บตัรเครดติหรือบตัร
อิเล็กทรอนกิสห์รืออปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
รูปแบบอื่น รวมทั้งชุดข้อมูลค ำสั่งทำง
อิเล็กทรอนกิสห์รือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดยีวกันไวเ้ป็นกำรเฉพำะ รวมทั้งยังไม่มี
หลักเกณฑเ์กีย่วกับกำรรบัส่งข้อมลูธุรกรรม
กำรช ำระเงินทำงอเิลก็ทรอนิกส์ส ำหรับกำร
ใช้บัตรเครดิต สมควรก ำหนดหลักเกณฑ์ใน
กำรก ำกับดูแลกำรประกอบธรุกิจบตัรเครดติ
ไว้เปน็กำรเฉพำะ จึงจ ำเปน็ต้องตรำ
พระรำชบญัญตัินี ้

๒๖๓ ๑๑/๖๐ 
๒๓ มี.ค. ๖๐ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตลิิขสิทธิ์  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

นำยมณเฑียร  
บุญตัน  
กับคณะ 

(รวม ๓๖ คน) 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตลิิขสทิธ์ิ  
พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยยกเลิกบทบญัญตัิ
เกี่ยวกับข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสทิธ์ิเพื่อ
ประโยชน์ของคนพิกำรทำงกำรเหน็ คน
พิกำรทำงกำรไดย้ิน คนพิกำรทำง
สติปัญญำ คนพิกำรทำงกำรเรยีนรู ้หรือ
ควำมบกพร่องอื่นตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง (ยกเลิกมำตรำ ๓๒ วรรค
สอง (๙)) เพิ่มเติมบทบญัญตัิเกี่ยวกับ
ข้อยกเว้นกำรละเมดิลิขสิทธ์ิ (เพิ่มเติม
มำตรำ ๓๒/๔) และก ำหนดให้ข้อยกเว้น
กำรละเมิดลิขสิทธิเ์พื่อประโยชน์ของคน
พิกำรใช้บังคับสิทธิของนักแสดงด้วย 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมำตรำ ๕๓) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่ง 
ร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๒๙ มี.ค. ๖๐  
-  ปธ.อนุญำตให้ส่งร่ำง พรบ. ไปยังคณะอนุกรรมกำรฯ 
เพื่อตรวจพิจำรณำว่ำเป็นร่ำงเกีย่วด้วยกำรเงิน
หรือไม ่วันท่ี ๓๐ มี.ค. ๖๐ 
 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๘๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๖๔ ๑๔(ญ)/๖๐ 
๓๐ มี.ค. ๖๐ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรไกล่เกลี่ย
คดีอำญำในช้ันกำรสอบสวน พ.ศ. .... 
 

พลเรือเอก  
ศิษฐวัชร  

วงษ์สุวรรณ 
กับคณะ  

(รวม ๖๕ คน) 

โดยทีส่มควรให้มกีำรไกล่เกลีย่คดีอำญำในช้ัน
กำรสอบสวนทีเ่กี่ยวกับควำมผดิอันยอมควำม
ได้ ควำมผิดลหุโทษ และควำมผดิทีม่ีอัตรำ
โทษจ ำคุกอย่ำงสูงไมเ่กินสำมปี ตำมบัญชี
ท้ำยพระรำชบญัญัต ิเนื่องจำกมีคดีอำญำบำง
คดีที่ลกัษณะของกำรกระท ำเป็นควำมผดิที่
ไมร่้ำยแรงและไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
สังคม ซึ่งผู้ต้องหำอำจกลบัตนเปน็คนดไีด้ 
และผูเ้สียหำยอำจไดร้ับกำรชดเชยเยยีวยำ
ตำมสมควร หำกมีกำรสนับสนนุให้คูก่รณี
ไดร้ับกำรไกลเ่กลี่ยคดีอำญำในช้ันกำร
สอบสวนเพื่อให้ผูต้้องหำมโีอกำสแสดงควำม
ส ำนึกในกำรกระท ำและพยำยำมบรรเทำ
ผลรำ้ยแห่งควำมผดินั้น อนัจะเปน็กำรน ำไปสู่
กำรยอมควำม และยตุิคดดี้วยควำมสมำนฉันท ์ 
จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบญัญัตินี ้

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่ง 
ร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๘ เม.ย. ๖๐ 
 

 

ตกไป เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวด้วยการเงิน  จ านวน  ๑๔  ฉบับ     

๒๖๕ ๓๗/๕๗ 
๑๘ ธ.ค. ๕๗ 
(เทวินทร์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกจิกำรฮัจย์  
พ.ศ. .... 

นำยอนุมัติ 
อำหมัด 
กับคณะ 

(รวม ๔๓ คน) 

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กิจกำรฮัจย์ โดยยกเลิกพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจกำรฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
เพื่อจัดตั้งส ำนักงำนกิจกำรฮจัย์ ให้เป็น
ศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนและอ ำนวย
ควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรเดินทำงไป
ประกอบพิธีฮัจย์ ให้มีกองทุนส่งเสริม
กิจกำรฮัจย์เป็นกองทุนหมุนเวียน 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำวินิจฉัยว่ำเป็น
ร่ำงพระรำชบญัญัตเิกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ วันที่ 
๒๓ ธ.ค. ๕๗ 
-  ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นรำ่งพระรำชบัญญตัิเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสีิทธิเสนอให้ท่ีประชุม
พิจำรณำได้  
-  ส่งหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของประธำนไปยัง 
นำยอนุมัติ  อำหมัด กับคณะ (ผู้เสนอ) และแจ้ง 

ตกไป เนื่องจำก เป็นรำ่ง 
พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๘๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ในส ำนักงำนกิจกำรฮัจย์ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิกำรด ำเนินกำรอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกำรฮัจย์ รวมทั้งก ำหนดให้
นำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกบัดูแล
โดยทั่วไปซึ่งกิจกำรของส ำนักงำนกิจกำร
ฮัจย์เพื่อกำรประสำนงำนกับรัฐบำลของ
รำชอำณำจักรซำอุดิอำระเบยี เพื่อให้เกิด
เอกภำพในกำรสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกำรฮัจย ์

ไปยังคณะรัฐมนตรเีพื่อเป็นข้อมูลกำรพิจำรณำและ
เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีต่อไป  
วันท่ี ๒๙ ธ.ค. ๕๗ 

๒๖๖ ๑(ญ)/๕๘ 
๑๒ ม.ค. ๕๘ 
(ผบ.วิบูลย์) 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตสิภำสตรีแห่งชำติ 
พ.ศ. .... 

นำยศักดิ์ทิพย์ 
ไกรฤกษ์  
กับคณะ  

(รวม ๔๓ คน) 

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยสภำสตรีแห่งชำติ
เพื่อให้มีสภำสตรีแห่งชำติ มีฐำนะเป็น
องค์กรเอกชน อิสระจำกหน่วยงำนของรัฐ 
ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรส่งเสริม
สถำนภำพและพัฒนำศักยภำพของสตรี 
ยกระดับคุณภำพชีวิต ประสำนและ
สนับสนุนเครือข่ำยขององค์กรที่ท ำงำน
เกี่ยวกับสตรีทั่วประเทศและเป็นตวัแทน
ของสตรีไทยท้ังในระดับประเทศและ
นำนำชำติ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ 
เป็นร่ำงพระรำชบัญญตัิเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ 
วันท่ี ๑๓ ม.ค. ๕๘ 
-  ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นรำ่งพระรำชบัญญตัิเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสีิทธิเสนอให้ท่ีประชุม
พิจำรณำได้  
-  ส่งหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของประธำนไปยัง 
นำยศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ กับคณะ (ผู้เสนอ) และแจ้ง
ไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูลกำร
พิจำรณำและเสนอรำ่งพระรำชบญัญัติของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป วันท่ี ๒๒ ม.ค. ๕๘ 

ตกไป เนื่องจำก เป็นรำ่ง 
พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน 

๒๖๗ ๒/๕๘ 
๑๖ ม.ค. ๕๘ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิวบคุม 
กำรขอทำน พ.ศ. .... 

นำยมณเฑียร  
บุญตัน  
กับคณะ  

(รวม ๓๘ คน) 

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำร
ขอทำน โดยยกเลิกพระรำชบัญญตัิควบคุม
กำรขอทำน พุทธศักรำช ๒๔๘๔ เนื่องจำก
ใช้บังคับเป็นเวลำนำน และมีบทบญัญัต ิ
ไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ปจัจุบนั  
จึงก ำหนดให้มีกำรจัดระเบียบเกี่ยวกับกำร

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ 
เป็นร่ำงพระรำชบัญญตัิเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ 
วันท่ี ๒๒ ม.ค. ๕๘  
(ประธานมีด าริให้ส่งคณะกรรมการตรวจพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัตฯิ พิจารณา)  
 

ตกไป เนื่องจำก เป็นรำ่ง 
พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๘๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

สงเครำะห์และกำรควบคุมกำรขอทำน 
ให้ชัดเจนและเหมำะสม รวมทั้งก ำหนดให้
บุคคลซึ่งกระท ำกำรใด ๆ ใหผู้้อื่นกระท ำ
กำรขอทำนตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ ไดร้ับโทษ
ทำงอำญำ เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ
ของบุคคลดังกล่ำวมิใหต้กเป็นเครือ่งมือ 
ในกำรแสวงหำประโยชน์ของผู้อื่น  

-  บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำผลกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำรำ่งฯ วันที่ ๕ ก.พ. ๕๘ 
-  ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นรำ่งพระรำชบัญญตั ิ
เกี่ยวด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม  
ของรัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มีสิทธิเสนอให้ท่ีประชุม
พิจำรณำได้ ตำมผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ตรวจพิจำรณำร่ำงฯ โดยเห็นว่ำ กำรก ำหนดใหส้ถำน
สงเครำะห์ของกรมพัฒนำสังคมและสวสัดิกำรตำม
พระรำชบัญญัติควบคมุกำรขอทำน พุทธศักรำช 
๒๔๘๔ ซึ่งเปน็หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ให้กำร
สงเครำะห์อยู่แล้ว เป็นสถำนสงเครำะห์ตำม 
ร่ำงพระรำชบญัญัตินี้ แต่กำรให้กำรสงเครำะห์ 
ผู้ที่ท ำกำรขอทำนเป็นกำรด ำเนินกำรที่ผูกพัน
ทรัพย์สินของรัฐ  
-  ส่งหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของประธำนไปยัง 
นำยมณเฑียร  บุญตัน กับคณะ (ผูเ้สนอ) และแจ้ง 
ไปยังคณะรัฐมนตรเีพื่อเป็นข้อมูลกำรพิจำรณำและ
เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีต่อไป  
วันท่ี ๑๒ ก.พ. ๕๘ 
-  รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) สั่งและ
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตร ีพิจำรณำแล้วมี
ค ำสั่งให้ ก.กำรพัฒนำสังคมฯ รับรำ่งไปพิจำรณำ  
รวมทั้งให้เร่งรัดกำรด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำขอทำนแบบยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
ตั้งแต่ต้นเหตุถึงปลำยเหตุ (หนังสือ ลว. ๒๖ ก.พ. ๕๘) 
 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๘๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๖๘ ๒๕(ญ)/๕๘ 
๑๒ พ.ค. ๕๘ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  
พ.ศ. ....  
 

พลเรือเอก  
ทวีวุฒิ  

พงศ์พิพัฒน์  
กับคณะ  

(รวม ๒๖ คน) 

โดยที่ปัจจุบันมีปัญหำเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลทั้งจำก
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ รวมทั้งมีปญัหำภัยพิบัติ
และเหตุกำรณ์รำ้ยแรงทำงทะเลที่มีควำม
หลำกหลำย รุนแรง จนอำจกระทบต่อ
อ ำนำจอธิปไตยตลอดจนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล  
ดังนั้นจึงให้มีกฎหมำยวำ่ด้วยกำรรกัษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลเพือ่ให้มี
หน่วยปฏิบัติงำนหลักท่ีสำมำรถด ำเนิน
กำรบูรณำกำรในกำรรักษำผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเลให้เป็นระบบ มีเอกภำพ 
ทั้งในเรื่องนโยบำย ยุทธศำสตร์ กำรบังคับ
บัญชำและกำรปฏิบตัิ รวมทั้งกำรให้
ควำมส ำคญักับกระบวนกำรมสี่วนร่วมของ
ภำคประชำชนเพื่อพัฒนำและแก้ไขปัญหำ
ในทะเล 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
ที่เสนอโดยสมำชิกสภำนติิบัญญัตแิห่งชำติหรือ 
สภำปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๑๒ 
พ.ค. ๕๘ 
-  ส่งร่ำง พรบ. ให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำปฏริูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ 
-  คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเสรจ็แล้ว  
-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ 
เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ วันท่ี ๑๙ 
มิ.ย. ๕๘ 
-  ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นรำ่งพระรำชบัญญตัิเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสีิทธิเสนอให้ท่ีประชุม
พิจำรณำได้ (วันท่ี ๒๓ มิ.ย. ๕๘)  
-  ส่งหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของประธำนไปยัง 
พลเรือเอก ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์ (ผู้เสนอ) และแจ้งไป
ยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อเปน็ข้อมูลกำร
พิจำรณำและเสนอรำ่งพระรำชบญัญัติของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป วันท่ี ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 
- ท ำบันทึกถึงประธำนแจ้งเรื่องเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ำสว่นรำชกำร 
ที่เกี่ยวข้องได้เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง พ.ร.บ.
ดังกล่ำวมำยัง ค.ร.ม. ซึ่ง รองนำยกรัฐมนตรี  
(นำยวิษณุ เครืองำม) ได้พิจำรณำและมีค ำสั่งให้ส่ง
ร่ำง พ.ร.บ. น้ีให้ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

**เสนอใหม่ 
ตกไป เนื่องจำก เป็นรำ่ง 
พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๘๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

รับไปพิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นใน
กำรตรำกฎหมำยของฝ่ำยบริหำร (ส่งหนังสือแจ้งไป
ยังผู้เสนอร่ำง พ.ร.บ. วันท่ี ๓ ส.ค. ๕๘) 

๒๖๙ ๓๐(ญ)/๕๘ 
๑๐ มิ.ย. ๕๘ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติพลังงำนทดแทน 
พ.ศ. ....  
 

พลเอก 
อกนิษฐ์  

หมื่นสวสัดิ ์
กับคณะ  

(รวม ๒๖ คน) 

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยพลังงำนทดแทน 
เพื่อก ำหนดมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ  
ในกำรส่งเสริม จูงใจ กำรใหส้ิทธิประโยชน์
และกำรบังคับเพื่อให้มีกำรใช้พลังงำน
ทดแทนเพิ่มมำกขึ้นในกำรผลติไฟฟ้ำ 
ควำมร้อน ควำมเย็น เช้ือเพลิง หรอืกิจกำร
อื่นที่เกี่ยวข้อง กำรบังคับทำงปกครอง 
ตลอดจนกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพลังงำน
ทดแทนและกองทุนพลังงำนทดแทนข้ึน
เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อน
มำตรกำรและกลไกข้ำงต้นให้บรรลุผล 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัต ิ
ที่เสนอโดยสมำชิกสภำนติิบัญญัตแิห่งชำติหรือสภำ
ปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ วันที ่๑๕ มิ.ย. ๕๘ 
-  คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเสรจ็แล้ว  
-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำวินิจฉัยว่ำเป็น
ร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ วันที่ ๓ ก.ค. ๕๘ 
-  ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นรำ่งพระรำชบัญญตัิเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสีิทธิเสนอให้ท่ีประชุม
พิจำรณำได้ (วันท่ี ๓ ก.ค. ๕๘)  
-  ส่งหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของประธำนไปยัง 
พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์ กับคณะ (ผู้เสนอ)  
และแจ้งไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมลู
กำรพิจำรณำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป วันท่ี ๗ ก.ค. ๕๘ 
-  รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) สั่งและ
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตร ีพิจำรณำแล้วมี
ค ำสั่งใหส้่งร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว ให้กระทรวงพลังงำน
ไปพิจำรณำร่วมกับกระทรวงกำรคลัง กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำรตรำร่ำงกฎหมำย
ดังกล่ำว (รับเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๕๘) 

ตกไป เนื่องจำก เป็นรำ่ง 
พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๘๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๗๐ ๔๕/๕๘ 
๕ ต.ค. ๕๘ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติวิธีพิจำรณำคดี
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 

นำยภัทรศักดิ์  
วรรณแสง  
กับคณะ  

(รวม ๒๖ คน) 

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดี
สิ่งแวดล้อม เพ่ืออ ำนวยควำมยุติธรรมด้ำน
สิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงำนของรัฐ องค์กร
เอกชนทำงสิ่งแวดล้อม และประชำชนผู้ที่
มีอรรถคดี ตลอดจนมีกระบวนพิจำรณำ
คดีที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรด ำเนินคดีของ
ผู้เสยีหำยหรือผู้ที่ถูกกระทบสิทธิดำ้น
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะ โดยก ำหนดให้
ตัวแทนชุมชนหรือองค์กรเอกชนดำ้น
สิ่งแวดล้อมมีอ ำนำจเป็นผู้ฟ้องคดีได้  
ให้ศำลตั้งที่ปรึกษำทำงสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
ควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำได ้และให้
มีเจ้ำพนักงำนคดีประจ ำศำลเพื่อช่วยเหลือ
ศำลในกำรด ำเนินคดสีิ่งแวดล้อมตำมที่ 
ศำลมอบหมำย และกำรก ำหนดค่ำเสียหำย
ศำลอำจก ำหนดให้ครอบคลุมถึงค่ำเสียหำย
ของสิ่งที่สูญเสยีต่อระบบนิเวศ ค่ำใช้จ่ำย
เพื่อขจัดมลพิษที่เกดิขึ้นหรือฟื้นฟ ู
สภำพแวดล้อม หรือเพื่อมูลค่ำของ
ทรัพยำกรธรรมชำติที่เสียไปได ้

-  บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่
เสนอโดยสมำชิกสภำนติิบัญญัติแห่งชำติหรือสภำ
ปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๖ ต.ค. ๕๘ 
-  ส่งร่ำง พรบ. ให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำปฏริูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ 
-  คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเสรจ็แล้ว  
-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำวินิจฉัยว่ำเป็น
ร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘ 
-  ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นรำ่งพระรำชบัญญตัิเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสีิทธิเสนอให้ท่ีประชุม
พิจำรณำได้ (วันท่ี ๒๑ ธ.ค. ๕๘)  
-  ส่งหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของประธำนไปยัง 
ศ.พิเศษ ภัทรศักดิ์  วรรณแสง กับคณะ (ผูเ้สนอ)  
และแจ้งไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมลู
กำรพิจำรณำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๕๘ 
-  รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) สั่งและ
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตร ีพิจำรณำแล้วมี
ค ำสั่งให้ส่ง ก. ยุติธรรม รับร่ำง พ.ร.บ. ไปพิจำรณำ
ร่วมกับ ก. ทรัพยำกรธรรมชำติฯ ก. พลังงำน 
ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจฯ และ
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม เพื่อพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น
ในกำรตรำร่ำงกฎหมำยดังกล่ำว (รับเมื่อวันที่ ๑๓ 
ม.ค. ๕๙) 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๘๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๗๑ ๔๕(ญ)/๕๘ 
๒๗ ต.ค. ๕๘ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตปิิโตรเลียม  
พ.ศ. .... 

พลเอก 
สกนธ์  

สัจจำนิตย ์
กับคณะ 

(รวม ๒๖ คน) 

ปรับปรุง พรบ. ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
ซึ่งใช้บังคับมำเป็นเวลำนำนซึ่งมีบทบัญญัติ
บำงประกำรทีไ่ม่เหมำะสม เพื่อใหก้ำร
ด ำเนินกำรทำงดำ้นปิโตรเลียมของประเทศ
ได้รับผลตอบแทนสูงสดุต่อกำรจัดเก็บ
รำยได้เข้ำสู่รัฐ รวมทั้งก ำหนดมำตรกำร
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนอย่ำงชัดเจน
เกี่ยวกับกำรบรหิำรจดักำรปโิตรเลยีมและ
กำรรับฟังควำมคดิเห็นของประชำชน 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่
เสนอโดยสมำชิกสภำนติิบัญญัติแห่งชำติหรือสภำ
ปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๖ พ.ย. ๕๘ 
-  คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเสรจ็แล้ว  
-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือให้วินิจฉัยว่ำเป็นร่ำง
พระรำชบัญญัตเิกี่ยวด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ 
วรรคสำม ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อวันท่ี ๓๐  
ธ.ค. ๕๘  
-  ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นรำ่งพระรำชบัญญตัิเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของรัฐธรรมนูญ 
สมำชิกจึงไมม่ีสิทธิเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำได้  
-  ส่งหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของประธำนไปยัง 
ผู้เสนอร่ำง พ.ร.บ. และแจ้งไปยังเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมลูกำรพจิำรณำและเสนอ
ร่ำงพระรำชบญัญัติของคณะรัฐมนตรีต่อไป วันท่ี ๘ 
ม.ค. ๕๙ 
 

 

๒๗๒ ๔๗(ญ)/๕๘ 
๒๘ ต.ค. ๕๘ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตภิำษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. .... 

พลเอก 
สกนธ์  

สัจจำนิตย ์
กับคณะ 

(รวม ๒๗ คน) 

แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. ภำษีเงินได้ปโิตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุง พรบ. ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่
เสนอโดยสมำชิกสภำนติิบัญญัติแห่งชำติหรือสภำ
ปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๖ พ.ย. ๕๘ 
-  คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเสรจ็แล้ว  
-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือให้วินิจฉัยว่ำเป็นร่ำง
พระรำชบัญญัตเิกี่ยวด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ 
วรรคสำม ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อวันท่ี ๓๐  
ธ.ค. ๕๘  

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๘๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นรำ่งพระรำชบัญญตัิเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสีิทธิเสนอให้ท่ีประชุม
พิจำรณำได้  
-  ส่งหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของประธำนไปยัง 
ผู้เสนอรำ่ง พ.ร.บ. และแจ้งไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เพื่อเป็นข้อมลูกำรพิจำรณำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรตี่อไป วันท่ี ๘ ม.ค. ๕๙ 

๒๗๓ ๒๑/๕๙ 
๑๗ พ.ค. ๕๙ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิุ้มครอง 
กำรด ำเนินงำนขององค์กำรระหว่ำง
ประเทศและกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... 

นำงพิไลพรรณ  
สมบตัิศิริ  
กับคณะ  

รวม ๒๙ คน 

เป็นกฎหมำยกลำงเพื่อเป็นกรอบในกำรให้
ควำมคุ้มครองกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
ระหว่ำงประเทศท้ังที่มำตั้งส ำนักงำนใน
ประเทศไทยหรือมีส ำนักงำนใน
ต่ำงประเทศ และอำจเข้ำมำด ำเนนิงำนใน
ประเทศไทย รวมทั้งกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศในประเทศไทย 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือให้วินิจฉัยว่ำเป็นร่ำง
พระรำชบัญญัตเิกี่ยวด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ 
วรรคสำม ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อวันท่ี ๒๓  
พ.ค. ๕๙ 
-  ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นรำ่งพระรำชบัญญตัิเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสีิทธิเสนอให้ท่ีประชุม
พิจำรณำได้  
-  ส่งหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของประธำนไปยัง 
ผู้เสนอรำ่ง พ.ร.บ. และแจ้งไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เพื่อเป็นข้อมลูกำรพิจำรณำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรตี่อไป วันท่ี ๒๕ พ.ค. ๕๙ 

 

๒๗๔ ๑๗/๕๙ 
๒๑ เม.ย. ๕๙ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตหิลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

นำยเจตน์   
ศิรธรำนนท์  
กับคณะ รวม 

๔๖ คน 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยยกเลิก
กำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุข
ให้ครอบคลุมถึงค่ำใช้จ่ำยของหน่วยบริกำร
ในส่วนเงินเดือนและค่ำตอบแทนบุคลำกร 
(ยกเลิกมำตรำ ๔๖ วรรคสอง (๒)) 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๒๙ เม.ย. ๕๙ 
-  ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นรำ่งพระรำชบัญญตัิเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๘๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสีิทธิเสนอให้ท่ีประชุม
พิจำรณำได้  
-  ส่งหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของประธำนไปยัง 
ผู้เสนอรำ่ง พ.ร.บ. และแจ้งไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เพื่อเป็นข้อมลูกำรพิจำรณำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรตี่อไป วันท่ี ๕ ส.ค. ๕๙ 
 

๒๗๕ ๑๙(ญ)/๕๙ 
๑๒ พ.ค. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัตผิลิตภณัฑ์
สมุนไพร  พ.ศ. .... 
 

นำยมหรรณพ  
เดชวิทักษ์ 

กับคณะ 
รวม ๕๓ คน 
 

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยผลติภณัฑ์สมนุไพร
เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ยำแผนโบรำณ ยำ
แผนไทย และผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรที่ใช้
เพื่อกำรส่งเสริมคุณภำพเป็นกำรเฉพำะ
เนื่องด้วยในปัจจุบันกำรควบคมุผลิตภณัฑ์
ดังกล่ำวจะอำศยับทบัญญตัิตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยอำหำรและยำซึ่งมีข้อจ ำกัดและไม่
เหมำะสมกับผลิตภัณฑด์ังกล่ำว โดยบัญญัติ
ให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยผลติภณัฑ์
สมุนไพรและคณะกรรมกำรผลิตภณัฑ์
สมุนไพรเป็นผู้ก ำกับ ดูแล และก ำหนด
นโยบำยดำ้นผลิตภณัฑส์มุนไพร กำร
ก ำหนด กำรขออนุญำต และกำรออก
ใบอนุญำต ในกำรผลิต ขำย หรือน ำเข้ำ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร กำรขึ้นทะเบียนต ำรับ 
กำรแจ้งรำยละเอยีด กำรจดแจ้งผลิตภณัฑ์
สมุนไพร กำรควบคมุกำรโฆษณำ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๑๖ พ.ค. ๕๙ 
-  ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นรำ่งพระรำชบัญญตัิเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสีิทธิเสนอให้ท่ีประชุม
พิจำรณำได้  
 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๘๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๗๖ ๒๙/๕๙ 
๕ ส.ค. ๕๙ 
(หทัยรัตน์) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

นำย
มหรรณพ  
เดชวิทักษ์ 
กับคณะ 

รวม ๔๐ คน 

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติคุม้ครองและ
ส่งเสริมภมูิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยปรับปรุงองค์ประกอบ และ
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรคุม้ครอง
และส่งเสรมิภมูิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 
รวมทั้งอ ำนำจหน้ำที่ของกรมพัฒนำ
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก เพิ่มเตมิกำรคุม้ครองภมูปิัญญำ
กำรแพทย์แผนไทยของชุมชน กำรจด
ทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญำกำรแพทย์แผน
ไทย แหล่งที่มำของเงินและทรัพยส์ินของ
กองทุน ยกเลิกข้อจ ำกัดกำรใช้จ่ำย
เงินกองทุน แก้ไขบทก ำหนดโทษ และ
อัตรำค่ำธรรมเนยีม 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๒๓ ส.ค. ๕๙ 
-  ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นรำ่งพระรำชบัญญตัิเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสีิทธิเสนอให้ท่ีประชุม
พิจำรณำได ้
-  รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) สั่งและ
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตร ีพิจำรณำแล้วมี
ค ำสั่งมอบให ้ก.สำธำรณสุข รับร่ำงไปพิจำรณำ
ร่วมกับ ก.กำรคลัง ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ก.พำณิชย์ 
สนง. คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สนง. ก.พ.ร. สนง.
ศำลยุติธรรม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจำรณำถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรตรำร่ำง
กฎหมำยดังกล่ำว รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย และ
ผลกระทบด้ำนงบประมำณ รวมทัง้ควำมสอดคล้อง
กับร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสรมิภูมิปญัญำ
กำรแพทย์แผนไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ี สนง. 
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำแล้ว และ  
ก.สำธำรณสุขขอถอนคืนเพื่อน ำกลับไปพิจำรณำ
ทบทวนอีกครั้ง (รับเมื่อวันท่ี ๒๒ พ.ย. ๕๙) แจ้งให้
สมำชิกผูเ้สนอร่ำง พ.ร.บ. ทรำบเมื่อ ๘ ธ.ค. ๕๙ 
 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๙๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๗๗ ๒๖(ญ)/๕๙ 
๑๕ ก.ค. ๕๙ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติพลังงำนทดแทน 
พ.ศ. .... 

พลเอก 
อกนิษฐ์ 

หมื่นสวสัดิ์ 
กับคณะ 

รวม ๒๘ คน 

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยพลังงำนทดแทน เพื่อ
ก ำหนดมำตรกำรและกลไกต่ำง ๆ ทั้งในแง่
กำรส่งเสริมจูงใจ กำรให้สิทธิประโยชน์ 
และกำรบังคับเพื่อให้มีกำรใช้พลังงำน
ทดแทนเพิ่มมำกขึ้นในกิจกำรผลติไฟฟ้ำ 
ควำมร้อน ควำมเย็น เช้ือเพลิง หรอืกิจกำร
อื่นที่เกีย่วข้อง กำรบังคับทำงปกครอง 
ตลอดจนกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพลังงำน
ทดแทนเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรขบัเคลื่อน
มำตรกำรและกลไกให้บรรลผุล 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๒๕ ก.ค. ๕๙ 
- กำรประชุมอนุกรรมำธิกำรฯ ค. ๑๓/๕๙ ศ. ๒ 
ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมพิจำรณำและมมีติเป็น ๒ 
แนวทำง คือ เป็นร่ำงเกี่ยวด้วยกำรเงิน และไม่เป็น
ร่ำงเกี่ยวด้วยกำรเงิน  
- ปธ. อำศัยอ ำนำจตำม ม. ๑๔ วรรคสี่ ของ รธน. 
วินิจฉัยว่ำเป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน และเห็น
ควรเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจำรณำตอ่ไป 

 

๒๗๘ ๔๒(ญ)/๕๙ 
๑๗ พ.ย. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิณะกรรมกำร
ปฏิรูปกฎหมำย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

นำยวรพล  
โสคติยำนุรักษ์ 

กับคณะ 
รวม ๕๑ คน 

แก้ไขเพิม่เติมพระรำชบญัญัตคิณะกรรมกำร
ปฏิรูปกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี ้
(๑) แกไ้ขเพิ่มเตมิให้กำรปฏิรูปกฎหมำยต้อง
ค ำนึงถึงกำรสรำ้งควำมเป็นธรรม ผลกระทบ 
ของกฎหมำยต่อประชำชน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
และลดภำระในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของ
ประชำชน ตลอดจนหลักควำมสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล และพันธกรณรีะหวำ่งประเทศ 
รวมทั้งหลักกำรเพิม่ศักยภำพในกำรแข่งขันของ
ประเทศ (แกไ้ขเพิม่เติมม. ๔ (๖) และ (๗)) 
(๒) ปรบัปรุงองค์ประกอบ คณุลกัษณะ และ
ที่มำของคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยโดยเพิม่
กรรมกำรโดยต ำแหน่ง และกรรมกำร
ผู้ทรงคณุวุฒิในดำ้นนิติศำสตรแ์ละสหสำขำวิชำ 
(แก้ไขเพิม่เติมม. ๖ และม. ๗)  

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือให้วินิจฉัยว่ำเป็นร่ำง
พระรำชบัญญัตเิกี่ยวด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ 
วรรคสำม ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อวันท่ี ๑๘  
พ.ย. ๕๙ 
-  ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นรำ่งพระรำชบัญญตัิเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสีิทธิเสนอให้ท่ีประชุม
พิจำรณำได้ (๒๔ พ.ย. ๕๙) 
-  ส่งหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของประธำนไปยัง 
นำยวรพล โสคตยิำนุรักษ์ กับคณะ (ผู้เสนอ) และ
แจ้งไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรเีพื่อเป็นข้อมูลกำร
พิจำรณำและเสนอรำ่งพระรำชบญัญัติของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป วันท่ี ๒๔ พ.ย. ๕๙ 

ตกไป เนื่องจำก เป็นรำ่ง 
พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน 
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๓๙๑ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

(๓) ปรบัปรุงคณุสมบตัิและลักษณะตอ้งห้ำม
ของผู้ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
ผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมกำรปฏิรปูกฎหมำย 
รวมทั้งข้อห้ำมในกำรด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
ผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมกำรปฏิรปูกฎหมำย 
(แก้ไขเพิม่เติมม. ๘ ม. ๙ และม. ๑๑)  
(๔) ก ำหนดใหเ้ริม่ด ำเนินกำรสรรหำประธำน
กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
ผู้ทรงคณุวุฒิใหมเ่ป็นกำรล่วงหน้ำไมน่้อยกว่ำ
หกสิบวันก่อนวนัครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ของประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิเดิม และปรับปรุง
เรื่องกำรพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระของ
ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ (แก้ไขเพิ่มเตมิม. ๑๒  
ม. ๑๓ และยกเลิกม. ๑๔)  
(๕) แกไ้ขเพิ่มเตมิอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรปฏริูปกฎหมำย ให้ครอบคลมุไป
ถึงกำรปรบัปรุงและพัฒนำกฎหมำยของประเทศ 
โดยค ำนึงถึงผลกระทบของกฎหมำยต่อ
ประชำชนและควำมเปลีย่นแปลงของประเทศ
และอำรยประเทศ กำรเสนอแนะเกี่ยวกับกำร
ยกเลิกกฎหมำยทีไ่ม่จ ำเป็นต่อรัฐสภำหรือ
คณะรัฐมนตรี และกำรเสนอควำมเหน็และ
ข้อสังเกตต่อรัฐสภำหรือคณะรัฐมนตรีที่



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๙๒ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

เกี่ยวกับร่ำงกฎหมำยฉบับหนึ่งฉบับใดที่เสนอ
โดยคณะรัฐมนตรี สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
หรือผูม้ีสิทธเิลือกตั้งตำมที่เหน็สมควร ซึ่งหำก
รัฐสภำหรือคณะรัฐมนตรีมีควำมเห็นชอบ
หรือไม่เหน็ชอบกับควำมเห็นและข้อสังเกต
ดังกล่ำวจะต้องท ำหนังสือช้ีแจงแสดงเหตผุล
กลับมำยังคณะกรรมกำร และกำรจัดท ำรำยงำน
ผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ประจ ำปีเสนอตอ่รัฐสภำ 
และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน (แกไ้ขเพิม่เตมิ 
ม. ๑๙ (๒) (๓) (๕) และ (๘)) 
(๖) ปรบัปรุงองค์ประกอบ คณุลกัษณะ และ
ที่มำของคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรปฏิรูป
กฎหมำยเพื่อให้ได้กรรมกำรสรรหำทีม่ีควำมรู้
ควำมเช่ียวชำญ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนกำร
สรรหำกรรมกำรปฏิรปูกฎหมำย ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรสรรหำมหีน้ำทีส่รรหำบุคคลที่
เหมำะสม เพื่อเสนอรำยช่ือให้ที่ประชุมวุฒิสภำ
พิจำรณำ โดยมีกำรตรวจสอบประวัต ิควำม
ประพฤติและพฤติกรรมทำงจรยิธรรมของบุคคล
ผู้ได้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งนั้น  
ก่อนกำรพิจำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ ในกรณีที่
วุฒิสภำไมเ่ห็นชอบในรำยช่ือใด ไม่ว่ำทั้งหมด
หรือบำงส่วนใหส้่งรำยช่ือนั้นกลบัไปยัง
คณะกรรมกำรสรรหำ เพื่อให้ด ำเนินกำรสรรหำ
ใหม่ (แก้ไขเพิ่มเตมิม. ๒๐ และม. ๒๑) 
(๗) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรปฏิบัติหนำ้ที่ประจ ำปี ซึ่งต้องแสดง



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๙๓ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

รำยละเอียดแผนงำนและผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ 
ตลอดจนอุปสรรคและแผนกำรด ำเนนิงำนใน
ระยะต่อไปเสนอต่อรัฐสภำภำยในสำมเดือนนับ
แต่วันสิ้นปปีฏิทิน (แกไ้ขเพิม่เติม ม. ๓๓) 

ตกไป เนื่องจากผู้เสนอขอถอน  จ านวน  ๑๐  ฉบับ     

๒๗๙ ๒๔(ญ)/๕๘ 
๓๐ เม.ย. ๕๘ 

(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  
พ.ศ. ....  
 

พลเรือเอก  
ทวีวุฒิ  

พงศ์พิพัฒน์  
กับคณะ  

(รวม ๒๖ คน) 

โดยที่ปัจจุบันมีปัญหำเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเลทั้งจำกบุคคลหรอืกลุ่ม
บุคคลทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
รวมทั้งมีปัญหำภัยพิบัติและเหตุกำรณ์
ร้ำยแรงทำงทะเลที่มีควำมหลำกหลำย 
รุนแรง จนอำจกระทบต่ออ ำนำจอธิปไตย
ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมทำงทะเล ดังนั้นจึงใหม้ี
กฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเลเพื่อให้มีหน่วยปฏิบัติงำน
หลักท่ีสำมำรถด ำเนินกำรบรูณำกำรในกำร
รักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลให้
เป็นระบบ มเีอกภำพ ทั้งในเรื่องนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ กำรบังคับบัญชำและกำรปฏิบัติ 
รวมทั้งกำรให้ควำมส ำคัญกบักระบวนกำร
มีส่วนร่วมของภำคประชำชนเพื่อพัฒนำ
และแก้ไขปญัหำในทะเล 

-  สมำชิกผู้เสนอขอถอนเรื่อง  

๒๘๐ ๒๒/๕๗ 
๘ ต.ค. ๕๗ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตคิุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. .... 

ครม. ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล
เป็นกำรทั่วไป โดยก ำหนดใหม้ีคณะกรรมกำร 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท ำหน้ำที่ในกำร
ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร หรือแนวทำง

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๘ ต.ค. ๕๗ **ยังไม่มีกำรบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระกำรประชุม เนื่องจำก ครม. ขอชะลอ
กำรบรรจุระเบียบวำระ เพื่อรอ ร่ำง พ.ร.บ. อื่น  

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๙๔ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ก ำหนดให้มีกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล หน้ำที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล มำตรกำรควบคุมผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคล ก ำหนดใหเ้จ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ได้รับควำมเสียหำยมีสิทธิร้องเรยีนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อมลูส่วนบุคคล 
และให้มมีำตรกำรส่งเสริม เช่น กำรขอ
ค ำแนะน ำหรือค ำปรึกษำ กำรอบรมและ
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคคล 
ซึ่งปฏิบัติงำนเกี่ยวกับข้อมลูส่วนบุคคล 
รวมทั้งก ำหนดบทก ำหนดโทษ 

ที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน ซึ่งควรพิจำรณำไปในครำว
เดียวกัน** 
-  คณะรัฐมนตรีขอถอนร่ำงพระรำชบัญญัตดิังกล่ำว 
เพื่อน ำกลับไปพิจำรณำทบทวนอีกครั้ง (รับหนังสือ
เมื่อวันท่ี ๘ ก.ย. ๕๘) บันทึกกรำบเรียน ปธ. วันท่ี 
๑๐ ก.ย. ๕๘ ซึ่งประธำนอนุญำตให้ถอนร่ำง พ.ร.บ.
ดังกล่ำว  
-  แจ้งไปยังผู้เสนอเพื่อทรำบ วันท่ี ๑๖ ก.ย. ๕๘ 

๒๘๑ ๕๓/๕๘ 
๑๓ พ.ย. ๕๘ 

(พัชรี) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติวำ่ด้วยกำร
คุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญำ 
พ.ศ. .... 

พลเอก สิงห์ศึก  
สิงห์ไพร  

พลเอก ดนัย   
มีชูเวท และ
นำยกรรณภว์  
ธนภรรคภวิน 

กับคณะ  
(รวม ๓๑ คน) 

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองระบบ
เกษตรพันธสญัญำ เพื่อก ำหนดแนว
ทำงกำรก ำกับและควบคมุกำรท ำสัญญำที่
เป็นธรรม ลักษณะและรำยละเอียดของ
สัญญำมำตรฐำน กำรจดทะเบยีนสัญญำ 
กำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียน
ผู้ประกอบธรุกิจทำงกำรเกษตร กำรระงับ
ข้อพิพำท 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ใหค้ณะอนกุรรมกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัติที่
เสนอโดยสมำชิกสภำนติิบัญญัติแห่งชำติหรือสภำ
ปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ ๑๙ พ.ย. ๕๘ 
-  คณะผู้เสนอมีหนังสือขอถอนร่ำง พ.ร.บ. (รับเมื่อ 
๑๕ ม.ค. ๕๙) บันทึกกรำบเรียน ปธ. วันท่ี ๑๘ ม.ค. 
๕๙ ซึ่งประธำนอนุญำตให้ถอนร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว 

 

๒๘๒ ๗/๕๙ 
๑๘ ก.พ. ๕๙ 

(ฐิติมำ) 
(พ.ร.บ.) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติวำ่ด้วยกำร
กระท ำควำมผิดลักษณะตัวแทน 
อ ำพรำง พ.ศ. .... 

นำยมหรรณพ  
เดชวิทักษ์ 
กับคณะ  

รวม ๖๗ คน 

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิด
ลักษณะตัวแทนอ ำพรำง เพื่อให้มกีำร
ตรวจสอบและป้องกันมิให้คนต่ำงด้ำว
อำศัยช่องว่ำงกฎหมำยท ำธุรกรรมผ่ำน
ตัวแทนอ ำพรำงผู้มสีัญชำตไิทย 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๒๖ ก.พ. ๕๙  
 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๙๕ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

-  คณะผู้เสนอมีหนังสือขอถอนร่ำง พ.ร.บ. (รับเมื่อ 
๒๔ มี.ค. ๕๙) บันทึกกรำบเรียน ปธ. วันท่ี ๒๙ มี.ค. 
๕๙ ซึ่งประธำนอนุญำตให้ถอนร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว 
ออกจำกสำรบบกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. 

๒๘๓ ๑๔(ญ)/๕๙ 
๓๑ มี.ค. ๕๙ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรอนุญำตใหใ้ช้
สิทธิทำงกำรค้ำในสินค้ำและบริกำร 
พ.ศ. ....  
 
 

พลเอก สิงห์ศึก  
สิงห์ไพร  
กับคณะ  

รวม ๒๖ คน 

ก ำหนดให้มีกฎหมำยก ำกับดูแลกำร
ประกอบธุรกิจท่ีเป็นกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ
ทำงกำรค้ำในสินค้ำและบริกำรขึ้นเป็นกำร
เฉพำะ เพื่อก ำหนดมำตรฐำนกำรด ำเนิน
ธุรกิจให้มีประสิทธิภำพ คุ้มครองผู้ประกอบ
ธุรกิจให้ไดร้ับควำมเป็นธรรม และท ำให้
ธุรกิจที่ไดร้ับอนุญำตให้ใช้สิทธิทำงกำรค้ำ
ในสินค้ำและบริกำรเติบโตอย่ำงเปน็ระบบ 
 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๓ เม.ย ๕๙ 
-  พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ผู้เสนอมีหนังสือขอถอน 
ร่ำงพระรำชบญัญัตดิังกล่ำว เพื่อน ำไปแก้ไขปรับปรุง 
ให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ประธำนสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ จึงอนุญำตให้ พลเอก สิงห์ศกึ  สิงห์ไพร  
กับคณะสมำชิกสภำนิติบญัญตัิแห่งชำติถอนร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิทำงกำรค้ำ 
ในสินค้ำและบริกำร พ.ศ. .... ออกจำกสำรบบเรื่อง 
ที่เสนอเข้ำสู่กำรพิจำรณำของส ำนักงำน เมื่อวันท่ี  
๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙ 
-  ท ำหนังสือแจ้งพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร  และ
ประธำนคณะอนุกรรมกำรตรวจพจิำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๙ 

 

๒๘๔ ๑๘(ญ)/๕๘ 
๒๔ มี.ค. ๕๘ 
(ผบ.วิบูลย์) 

(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกจิกำรฮัจย์  
พ.ศ. .... 

นำยอนุมัติ 
อำหมัด  
กับคณะ 

(รวม ๒๙ คน) 

ปรับปรุงพระรำชบัญญัติส่งเสรมิกจิกำร
ฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยจดัตั้งส ำนักงำน
กิจกำรฮัจย์เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำร
ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวก
เกี่ยวกับกำรเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์
โดยให้รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงมหำดไทย

-  บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่
เสนอโดยสมำชิกสภำนติิบัญญัติแห่งชำติหรือสภำ
ปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘ 
-  ส่งร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตฯิ พิจำรณำ วันท่ี ๒๗ มี.ค. ๕๘  

**เสนอใหม่ 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๙๖ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

มีอ ำนำจหน้ำท่ีก ำกับดูแลทั่วไปในกิจกำร
ของส ำนักงำนกิจกำรฮัจย์ ท้ังนี้ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกำรฮัจย ์

-  นำยอนุมัติ  อำหมัด ผู้เสนอกับคณะมหีนังสือ 
ขอถอนร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว เนื่องจำก
คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัตสิ่งเสริม
กิจกำรฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  เพื่อเสนอสภำ 
นิติบัญญตัิแห่งชำติพิจำรณำแล้ว  เมื่อวันที่ ๒๕  
ส.ค. ๕๙ 
- ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำตอินุญำตให้  
นำยอนุมัติ  อำหมัด กับคณะ ถอนร่ำง
พระรำชบัญญัติกิจกำรฮจัย์ ออกจำกสำรบบ  
เมื่อวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙ 

๒๘๕ ๔๘(ญ)/๕๘ 
๑๐ พ.ย. ๕๘ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัตยิกเลิก
พระรำชบัญญัตสิมำคมกำรค้ำ  
พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... 

ครม. โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำ และกฎหมำยว่ำด้วยรำคำ
สินค้ำและบริกำรใช้บังคับเป็นกำรเฉพำะ
แล้ว จึงสมควรยกเลิกพระรำชบัญญัติ
สมำคมกำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ พ.ย. ๕๘ 

-  คณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำรำ่งพระรำชบัญญัติ
ก่อนบรรจุระเบียบวำระกำรประชุมสภำนติิบัญญัติ
แห่งชำติเสนอรำยงำนต่อคณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำร
สภำนิตบิัญญตัิแห่งชำติ ค. ๘/๒๕๕๙ อ. ๘ มี.ค. ๕๙ 
ซึ่งท่ีประชุมเห็นควรมีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ 
ไปยังคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ (ปนช.) เพื่อพิจำรณำว่ำจะด ำเนินกำร
เกี่ยวกบัร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับดังกล่ำว
ต่อไปเป็นประกำรใด 
-  ครม. ได้ประชุมปรึกษำหำรือใหถ้อนร่ำง พ.ร.บ. 
ดังกล่ำว ออกจำกกำรพิจำรณำของ สนช. บันทึก
เสนอ ปธ. วันท่ี ๒๑ ก.ย. ๕๙ ซึ่งประธำนอนุญำตให้
ถอนร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว ออกจำกสำรบบกำร
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.  
 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๙๗ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๘๖ ๔๙(ญ)/๕๘ 
๑๐ พ.ย. ๕๘ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดให้กำรรวมกันเป็นสมำคม
กระท ำได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องจดทะเบียน  
แต่กำรก่อตั้งสมำคมโดยใหม้ีฐำนะเป็นนิติ
บุคคลต้องมีข้อบังคับและจดทะเบยีนตำม
ประมวลกฎหมำยนี้ โดยสมำคมทีจ่ด
ทะเบียนแล้วต้องปฏิบัตติำมบทบญัญัติ
แห่งประมวลกฎหมำยนี้ (แก้ไขเพิม่เติม
มำตรำ ๗๘) 
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมกำรใช้ช่ือของสมำคมที่
ได้จดทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ให้ชัดเจน (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๘๐) 

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ พ.ย. ๕๘ 

-  คณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำรำ่งพระรำชบัญญัติ
ก่อนบรรจุระเบียบวำระกำรประชุมสภำนติิบัญญัติ
แห่งชำติเสนอรำยงำนต่อคณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำร
สภำนิตบิัญญตัิแห่งชำติ ค. ๘/๒๕๕๙ อ. ๘ มี.ค. ๕๙ 
ซึ่งท่ีประชุมเห็นควรมีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไป
ยังคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญตัิ
แห่งชำติ (ปนช.) เพื่อพิจำรณำว่ำจะด ำเนินกำร
เกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับดังกล่ำว
ต่อไปเป็นประกำรใด 
-  ครม. ได้ประชุมปรึกษำหำรือใหถ้อนร่ำง พ.ร.บ. 
ดังกล่ำว ออกจำกกำรพิจำรณำของ สนช. บันทึก
เสนอ ปธ. วันท่ี ๒๑ ก.ย. ๕๙ ซึ่งประธำนอนุญำตให้
ถอนร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว ออกจำกสำรบบกำร
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. 

 

๒๘๗ ๕๐(ญ)/๕๘ 
๑๐ พ.ย. ๕๘ 

(ทรงวุฒิ) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติก ำหนดควำมผดิ
เกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บริษัทจ ำกัด 
สมำคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครม. แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติก ำหนด
ควำมผิดเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บริษัทจ ำกัด สมำคม 
และมลูนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก ำหนดบทนิยำมค ำว่ำ “สมำคม” 
(เพิ่มมำตรำ ๒/๑) 
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมควำมผิดส ำหรับผู้ที่ใช้ค ำ
ว่ำ “สมำคม” และค ำว่ำ “จดทะเบียน” 
ประกอบกับช่ือสมำคม โดยมิได้เปน็
สมำคมทีไ่ด้จดทะเบยีนตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติม

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันท่ี ๑๑ พ.ย. ๕๘ 
-  คณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำรำ่งพระรำชบัญญัติ
ก่อนบรรจุระเบียบวำระกำรประชุมสภำนติิบัญญัติ
แห่งชำติเสนอรำยงำนต่อคณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำร
สภำนิตบิัญญตัิแห่งชำติ ค. ๘/๒๕๕๙ อ. ๘ มี.ค. ๕๙ 
ซึ่งท่ีประชุมเห็นควรมีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไป
ยังคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญตัิ
แห่งชำติ (ปนช.) เพื่อพิจำรณำว่ำจะด ำเนินกำร
เกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับดังกล่ำว
ต่อไปเป็นประกำรใด 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๙๘ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

มำตรำ ๔๙) 
(๓) ก ำหนดควำมผิดและบทก ำหนดโทษ
ส ำหรับผู้ที่ใช้ช่ือสมำคมในกำรด ำเนิน
กิจกำรที่เป็นกำรหำผลก ำไรหรือรำยไดม้ำ
แบ่งปันกัน (เพิ่มมำตรำ ๕๐/๑) 
(๔) ยกเลิกบทบญัญัติที่ก ำหนดควำมผิด
ส ำหรับผู้ซึ่งเป็นสมำชิกของคณะบคุคลที่ใช้
ช่ือว่ำสมำคมโดยรู้อยู่ว่ำเป็นสมำคมที่มิได้
จดทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ (ยกเลิกมำตรำ ๕๑) 

-  ครม. ได้ประชุมปรึกษำหำรือใหถ้อนร่ำง พ.ร.บ. 
ดังกล่ำว ออกจำกกำรพิจำรณำของ สนช. บันทึก
เสนอ ปธ. วันท่ี ๒๑ ก.ย. ๕๙ ซึ่งประธำนอนุญำตให้
ถอนร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว ออกจำกสำรบบกำร
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. 

๒๘๘ ๙(ญ)/๖๐ 
๓ มี.ค. ๖๐ 
(บุษปัน) 
(ญัตติ) 

ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... 
 

นำยวรพล  
โสคติยำนุรักษ์ 

กับคณะ  
(รวม ๓๙ คน) 

โดยที่ในปจัจุบันผู้ประกอบธุรกจิบตัรเครดติมี
ผู้ประกอบธรุกิจสองประเภท คือ ผู้ประกอบ
ธุรกิจทีเ่ป็นสถำบันกำรเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจทีเ่ป็นนิติบคุคลอื่นทีม่ิใช่สถำบนั
กำรเงินซึ่งกำรก ำกบัดูแลกำรประกอบธุรกจิ
บัตรเครดติกรณีทีเ่ป็นสถำบันกำรเงินจะถูก
ก ำกับดแูลโดยกฎหมำยว่ำดว้ยธรุกิจสถำบัน
กำรเงิน ส่วนกรณีทีเ่ป็นนิติบคุคลอืน่ที่มิใช่
สถำบันกำรเงินจะถกูก ำกับดูแลโดยประกำศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ท ำให้กำรก ำกับดูแลกำร
ประกอบกำรธรุกิจบตัรเครดติของ
ผู้ประกอบกำรทั้งสองประเภทมหีลักเกณฑ ์
ที่แตกต่ำงกัน ประกอบกบัในปจัจุบนัมีกำรใช้
บัตรเครดติและบัตรอิเล็กทรอนกิสห์รือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิสร์ูปแบบอื่น รวมทั้งชุด
ข้อมูลค ำสั่งทำงอเิล็กทรอนิกสห์รอืสิง่อื่นใด

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่ง 
ร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๑๓ มี.ค. ๖๐ 
-  ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐ ปธ.อนญุำตใหส้่งร่ำง พรบ.  
ไปยังอนุกรรมกำรฯ เพื่อตรวจพิจำรณำว่ำเป็นร่ำง
เกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม ่
- วันท่ี ... อนุกรรมกำรฯ เพื่อตรวจพิจำรณำว่ำเป็น
ร่ำงเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ พิจำรณำยังไม่แล้วเสรจ็
นัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ... 
- วันที่ ๔ เม.ย. ๖๐ ผู้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติได้มี
หนังสือขอถอนร่ำงพระรำชบัญญตัิกำรประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ... (เนื่องจำกพบควำม
บกพร่องของร่ำงพระรำชบัญญตัิ) 
 

 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๓๙๙ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ในลักษณะเดยีวกันทีผู่้ประกอบธรุกจิบัตร
เครดติออกให้แกผู่้ถือบตัรกนัอยำ่งแพร่หลำย 
แต่ยังไมม่ีมำตรกำรในกำรคุ้มครองผูบ้รโิภค
เกี่ยวกบักำรใช้บตัรเครดติหรือบตัร
อิเล็กทรอนกิสห์รืออปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
รูปแบบอื่น รวมทั้งชุดข้อมูลค ำสั่งทำง
อิเล็กทรอนกิสห์รือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดยีวกันไวเ้ป็นกำรเฉพำะ รวมทั้งยังไม่มี
หลักเกณฑเ์กีย่วกับกำรรบัส่งข้อมลูธุรกรรม
กำรช ำระเงินทำงอเิลก็ทรอนิกส์ส ำหรับกำร
ใช้บัตรเครดิต สมควรก ำหนดหลักเกณฑ์ใน
กำรก ำกับดูแลกำรประกอบธรุกิจบตัรเครดติ
ไว้เปน็กำรเฉพำะ จึงจ ำเปน็ต้องตรำ
พระรำชบญัญตัินี ้

ตกไป เนื่องจากผู้เสนอขอยุติการด าเนินการ (คณะรัฐมนตรีเสนอร่างที่มีสาระส าคัญท านองเดียวกัน)  จ านวน  ๑  ฉบับ     

๒๘๙ ๒(ญ)/๕๙ 
๒๒ ม.ค. ๕๙ 

(พัชรี) 
(ญัตติ) 

 

ร่ำงพระรำชบญัญัติวำ่ด้วยกำร
คุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญำ 
พ.ศ. .... 
 

พลเอก สิงห์ศึก  
สิงห์ไพร 
กับคณะ 

รวม ๒๘ คน 

ให้มีกฎหมำยว่ำกำรคุม้ครองระบบเกษตร
พันธสัญญำ ซึ่งเป็นกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรก ำกับและควบคมุกำรท ำสัญญำ
ภำยใต้ระบบเกษตรพันธสญัญำซึ่งเป็น
สัญญำเกี่ยวกับระบบกำรผลิตสินคำ้และ
บริกำรทำงกำรเกษตร อำทิ กำรท ำนำ  
ท ำสวน ท ำไร่ ท ำนำเกลือ เลีย้งสัตว์  
เลี้ยงสตัว์น้ ำ เป็นต้น จดัท ำขึ้นระหว่ำง 
ผู้ประกอบธรุกิจทำงกำรเกษตรและ
เกษตรกร โดยมบีทบัญญตัิเพื่อก ำหนด
ลักษณะและรำยละเอียดของสัญญำ

-  บันทึกเสนอประธำนเพ่ือพิจำรณำส่งรำ่ง พ.ร.บ. 
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันท่ี ๒๗ ม.ค. ๕๙ 
-  คณะ กมธ. วิสำมญักิจกำรสภำนิติบัญญตัิแห่งชำติ   
ค. ๗/๒๕๕๙ อ. ๑ มี.ค. ๕๙ มมีค. ๑๑/๒๕๖๐  
พฤ. ๒๓ ก.พ. ๖๐ติตั้ง กมธ.ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อ
พิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญตัิฉบับดังกล่ำว 
จ ำนวน ๒๑ คน  ก ำหนดพิจำรณำ ๖๐ วัน 
 

**ผู้เสนอขอยุติเรื่อง 



 

ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 

๔๐๐ 

ล าดับ
ที ่

รับที่/วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อร่าง ผู้เสนอ สาระส าคัญ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

มำตรฐำนกำรจดทะเบียนสัญญำ กำรจด
ทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียนผู้
ประกอบธุรกิจทำงกำรเกษตร กำรระงับ
ข้อพิพำท และบทก ำหนดโทษ 

-  ประธำนไดม้ีค ำสั่ง สนช. ท่ี ๕๔/๒๕๕๙  
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำร่ำง พ.ร.บ.  
ว่ำด้วยกำรคุม้ครองระบบเกษตรพันธสัญญำ  
พ.ศ. .... เพื่อพิจำรณำศึกษำเหตุผล ควำมจ ำเป็น 
หรือผลกระทบอื่น ๆ อย่ำงละเอียดรอบคอบ 
ตลอดจนรับฟังควำมคิดเห็นจำกทกุภำคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ก่อนท่ีจะบรรจุระเบียบวำระ
กำรประชุม โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน  
๖๐ วัน นับแต่วันถัดจำกวันที่มีค ำสั่งแต่งตั้ง  
ครบก ำหนด ๖๐ วัน วันท่ี ๑๗ มิ.ย. ๕๙  
(สั่ง ณ วันท่ี ๑๘ เม.ย. ๕๙) (ก. วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒ 
ปฏิบัติหน้ำท่ีดำ้นธุรกำรและเลขำนุกำร) 
-  กำรประชุม กมธ.วิสำมัญกิจกำรสภำ ค. ๒๓/๕๙ 
อ. ๒๘ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมพิจำรณำรำยงำนพิจำรณำ
ศึกษำร่ำงพระรำชบัญญตัิดังกล่ำวแล้วเห็นควรส่ง
รำยงำนไปยังวิปรัฐบำลเพื่อหำรือรว่มกับ
คณะกรรมกำรกฤษฏีกำเพื่อเร่งรัดกำรด ำเนินกำร 
ยกร่ำง พรบ.ฉบับของคณะรัฐมนตรีต่อไป 
-  ได้ประสำนงำนไปยังผู้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ 
(พลเอก สิงห์ศึกฯ) แจ้งว่ำ เนื่องจำกคณะรัฐมนตรี 
ได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติที่มสีำระส ำคัญในท ำนอง
เดียวกับร่ำงพรบ. ท่ี สนช.เสนอ จงึไม่ประสงค์ให้มี
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับร่ำงพรบ.นีต้่อไป 
-  ๑๔ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอปธ. เพื่อขอยุติกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว (ปธ.อนุญำต
๑๕ พ.ย. ๕๙) 
 

บ ั


