สารบบร่างรัฐธรมนูญ / ร่างพระราชบัญญัติป๑ ระกอบรัฐธรรมนูญ / ร่างพระราชบัญญัติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่างรัฐธรรมนูญที่สภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติรับมา
- ครม. และ คสช. เป็นผู้เสนอ จำนวน ๔ ฉบับ
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว (ประกาศราชกิจจานุเบกษา)
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับมา
- ประธำนกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นผูเ้ สนอ
จำนวน ๒ ฉบับ
- ครม. เป็นผูเ้ สนอ
จำนวน ๑ ฉบับ
๑. สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ตกไป เนื่องจากผู้เสนอขอถอน
ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับมา
- คสช. เป็นผู้เสนอ
จำนวน ๒๑ ฉบับ
- ครม. เป็นผูเ้ สนอ
จำนวน ๒๓๔ ฉบับ
- สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เป็นผู้เสนอ จำนวน ๓๖ ฉบับ
๑. สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย
**เป็นร่างที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติเสนอโดยนับรวมเป็น ๑ ฉบับ
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
จำนวน ๒๒๐ ฉบับ
- รอประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
จำนวน ๑๖ ฉบับ
๒. คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (รอที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓)
๓. คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (รอบรรจุเข้าระเบียบวาระ/ชะลอการบรรจุ)
๔. อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นคณะกรรมาธิการ
**เป็นร่างที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติเสนอโดยนับรวมเป็น ๑ ฉบับ
๕. บรรจุเข้าระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๑
๖. รอบรรจุเข้าระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๑
๗. คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗
๘. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๖
๙. รอการวินิจฉัยของประธานว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่
๑๐. ตกไป เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
๑๑. ตกไป เนื่องจากผู้เสนอขอถอน
๑๒. ตกไป เนื่องจากผู้เสนอขอยุติการดาเนินการ (ครม.เสนอร่างที่มีสาระสาคัญทานองเดียวกัน)
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒

สารบบร่างรัฐธรรมนูญ
ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว จานวน ๔ ฉบับ
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว จานวน ๔ ฉบับ
๑

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

ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักรำช ....
“รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักรำช ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม. และ
คสช.

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ เพื่อ
กำหนดวิธีกำรจัดทำประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ
และบทบัญญัติอื่นให้เหมำะสม

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ - ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
วำระ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๘
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๔ ก
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๘ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๘
มิ.ย. ๕๘
** ค. ๓๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๘ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุม
79 รฐั ธรรมนู ญแก ้ไข
่ ม (ฉ. ๑).pdf
พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมตำมประเพณี
เพิมเติ
กำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข อำศัยอำนำจ
ตำมมำตรำ ๕ ของรัฐธรรมนูญ โดยพิจำรณำจำก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญ
๒๕๔๐ มำยึดถือเป็นประเพณีฯ ซึง่ ให้กระทำเป็น
สำมวำระ
วาระที่ ๑ รับหลักกำรแห่งร่ำงรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติม
วาระที่ ๒ พิจำรณำโดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ
วาระที่ ๓ มีมติให้ควำมเห็นชอบ
- ส่งร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนำยกรัฐมนตรี
เพื่อนำขึ้นทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒

๘(ญ)/๕๙
๔ มี.ค. ๕๙
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักรำช ....

ครม. และ
คสช.

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว)
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักรำช ๒๕๕๘
เกี่ยวกับกำรออกเสียงประชำมติ
ร่ำงรัฐธรรมนูญให้เหมำะสมยิ่งขึ้น

“รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักรำช ๒๕๕๙”

๓

๓๓/๕๙
๒๓ ส.ค. ๕๙
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

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

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม. และ
คสช.

ผลการดาเนินการ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๔ มี.ค. ๕๙
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐
มี.ค. ๕๙
** ค. ๑๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๐ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม
พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมตำมประเพณี
กำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข อำศัยอำนำจ
ตำมมำตรำ ๕ ของรัฐธรรมนูญ โดยพิจำรณำจำก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญ
๒๕๔๐ มำยึดถือเป็นประเพณีฯ ซึง่ ให้กระทำเป็น
สำมวำระ
วาระที่ ๑ รับหลักกำรแห่งร่ำงรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติม
วาระที่ ๒ พิจำรณำโดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ
วาระที่ ๓ มีมติให้ควลัำมเห็นชอบ
- ส่งร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนำยกรัฐมนตรี
เพื่อนำขึ้นทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
รำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว)
วำระ วันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๙
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ เกีย่ วกับจำนวน
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๓/๒๕๕๙
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ในมำตรำ ๖ ศ. ๒๖ ส.ค. ๕๙
วรรคหนึ่ง จำกจำนวนไม่เกิน ๒๒๐ คน
** ค. ๕๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๖ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุม
เป็นจำนวนไม่เกิน ๒๕๐ คน
พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมตำมประเพณี
กำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข อำศัยอำนำจ
ตำมมำตรำ ๕ ของรัฐธรรมนูญ โดยพิจำรณำจำก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญ

หมายเหตุ
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๕ ก
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๙
146 รฐั ธรรมนู ญ (ฉ.๒).
pdf

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๕ ก
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๙
179 รฐั ธรรมนู ญ (ฉ.๓).
pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๔

๓(ญ)/๖๐
๑๑ ม.ค. ๖๐
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักรำช ....
“รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พุทธศักรำช ๒๕๖๐”

ผู้เสนอ

ครม. และ
คสช.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

๒๕๔๐ มำยึดถือเป็นประเพณีฯ ซึง่ ให้กระทำเป็น
สำมวำระ
วาระที่ ๑ รับหลักกำรแห่งร่ำงรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติม
วาระที่ ๒ พิจำรณำโดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ
วาระที่ ๓ มีมติให้ควำมเห็นชอบ
- ส่งร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนำยกรัฐมนตรี
เพื่อนำขึ้นทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ - ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
รำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว)
วำระ วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๐
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖ ก
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ เพื่อให้สำมำรถขอรับ - บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๐
พระรำชทำนร่ำงรัฐธรรมนูญที่ได้ทลู เกล้ำฯ ศ. ๑๓ ม.ค. ๖๐
ถวำยไปแล้วนั้น มำแก้ไขเพิ่มเติมเฉพำะ
** ค. ๒/๒๕๖๐ ศ. ๑๓ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมพิจำรณำ 17 รฐั ธรรมนู ญ (ฉ. ๔).
ประเด็นตำมทีส่ ำนักรำชเลขำธิกำรแจ้งมำ ร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตำมประเพณีกำร
pdf
เท่ำนั้นแล้วนำขึ้นทูลเกล้ำฯ ถวำยใหม่
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตย
ภำยในเวลำที่กำหนด จึงจำเป็นต้องตรำ
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข อำศัยอำนำจ
ร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ตำมมำตรำ ๕ ของรัฐธรรมนูญ โดยพิจำรณำจำก
(เพิ่มควำมเป็นวรรคสำมมำตรำ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญ
๒๕๔๐ มำยึดถือเป็นประเพณีฯ ซึง่ ให้กระทำเป็น
สำมวำระ
วาระที่ ๑ รับหลักกำรแห่งร่ำงรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติม
วาระที่ ๒ พิจำรณำโดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ
วาระที่ ๓ มีมติให้ควำมเห็นชอบ
- ส่งร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนำยกรัฐมนตรี
เพื่อนำขึ้นทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๐

รอประกาศราชกิจจานุเบกษา จานวน - ฉบับ
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๕

สารบบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย (ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว)
๑

๘(ญ)/๕๘
๙ ก.พ. ๕๘
(ผบ.วิบลู ย์)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ประธำน
กรรมกำร
ป.ป.ช.

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำปฏิบัติงำน ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญมีหนังสือขอขยำยเวลำ (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 มี.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนดวันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๓ เม.ย. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)

จานวน ๒ ฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดบทนิยำมคำว่ำ “เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐบำลต่ำงประเทศ” และ “เจ้ำหน้ำที่
ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ”
(๒) เพิ่มอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ป.ป.ช. ในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้ำหน้ำทีข่ อง
รัฐบำลต่ำงประเทศ และเจ้ำหน้ำทีข่ อง
องค์กำรระหว่ำงประเทศรับสินบน รวมถึง
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๓) เพิ่มอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ป.ป.ช. ให้มีอำนำจไต่สวนกำรกระทำ
ควำมผิดที่อยู่ในอำนำจกำรไต่สวนของ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ซึ่งได้กระทำลง
นอกรำชอำณำจักร โดยกำรประสำนควำม
ร่วมมือเพื่อประโยชน์แห่งกำรไต่สวนให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้
(๔) เพิ่มอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ป.ป.ช. ในกำรดำเนินกำรตำมคำร้องขอ
ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศในคดีทุจริต
(๕) เพิ่มอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๐ ก
วันที่ ๙ ก.ค. ๕๘
73 ปปช. (ฉ. ๓).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ป.ป.ช. เพื่อให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
สำมำรถทำข้อตกลงประสำนควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญได้
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมกรณีผู้กระทำควำมผิด
หลบหนี มิให้นับระยะเวลำที่จำเลย
หลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอำยุควำม
และกำหนดมิให้นำอำยุควำมล่วงเลย
กำรลงโทษตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ ๙๘ มำใช้บังคับ
(๗) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรไต่สวน
ข้อเท็จจริง กรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำล
ต่ำงประเทศ เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร
ระหว่ำงประเทศกระทำควำมผิดฐำน
รับสินบน และกรณีเอกชนกระทำควำมผิด
ฐำนให้สินบน เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๒๓/๒ มำตรำ
๑๒๓/๓ มำตรำ ๑๒๓/๔ และมำตรำ
๑๒๓/๕
(๘) กำหนดควำมผิดในส่วนทีเ่ กี่ยวกับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำล
ต่ำงประเทศและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร
ระหว่ำงประเทศผูร้ ับสินบน และเอกชน
ผู้ให้สินบนรวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้สินบน
(๙) กำหนดให้กำรริบทรัพย์สินเนือ่ งจำก
กำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ครอบคลุมถึง

พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ พ.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
สำนักงำน ป.ป.ช. รับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำสมควร
จะดำเนินกำรตำมข้อสังเกตได้หรือไม่

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒

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

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

ประโยชน์อันอำจคำนวณเป็นรำคำเงินได้ที่
บุคคลได้มำจำกกำรกระทำควำมผิด และ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอำจคำนวณ
เป็นรำคำเงินได้ที่บุคคลได้มำแทน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว รวมทั้ง
ประโยชน์อื่นใดอันเกิดจำกทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์นั้น และกำหนดหลักเกณฑ์ให้
ศำลใช้ดุลพินิจในกำรริบทรัพย์สินตำม
หลักกำรริบทรัพย์สินตำมมูลค่ำ เพื่อให้
กำรริบทรัพย์สินเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
(๑๐) แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมมีอยู่จริง
ของทรัพย์สินและหนีส้ ินให้ถูกต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำมคำว่ำ
“พนักงำนไต่สวน” และเพิ่มบทนิยำมคำ
ว่ำ “หัวหน้ำพนักงำนไต่สวน” (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๔)
(๒) กำหนดคุณสมบัติของพนักงำนไต่สวน
และหัวหน้ำพนักงำนไต่สวนให้สอดคล้อง
กับอำนำจหน้ำที่ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ
๑๙ (๑๖) และเพิ่มมำตรำ ๑๙ วรรคสำม
และวรรคสี่)
(๓) กำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มี
อำนำจมอบหมำยให้พนักงำนไต่สวน

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๗ ต.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่
๒๘ ต.ค. ๕๙

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑๔ ก
วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๙
10 ป.ป.ช. (ฉ ๔).pdf
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ดำเนินกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยำนหลักฐำนได้ตั้งแต่ในชั้นก่อน
กำรไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมกำร
ป.ป.ช. และกำหนดให้หัวหน้ำพนักงำนไต่
สวนซึ่งเป็นผูร้ ับผิดชอบหรือกำกับดูแลใน
กำรดำเนินกำรดังกล่ำว มีอำนำจตำม
มำตรำ ๒๕ (๑) (๒) และ (๓) และมีอำนำจ
ลงนำมในหนังสือ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ
๒๗ และมำตรำ ๔๔/๑ ยกเลิกมำตรำ
๔๕/๑ วรรคสอง และเพิ่มมำตรำ ๔๕/๒)
(๔) แก้ไขคุณสมบัติของข้ำรำชกำร
สำนักงำน ป.ป.ช. ในสำขำกระบวนกำร
ยุติธรรมให้เหมำะสมขึ้น (แก้ไขเพิม่ เติม
มำตรำ ๑๑๐/๑ วรรคหนึ่ง)

- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๘/๒๕๕๙ พฤ. ๓
พ.ย. ๕๙
- ค. ๖๘/๒๕๕๙ พฤ. ๓ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ พ.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป.ป.ช. เสนอ **รอแจ้งที่ประชุมทรำบ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื่ออนุวัติกำรตำมพันธกรณีอนุสญ
ั ญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ โดยแก้ไขเพิ่มเติม
กำรกำหนดควำมผิดในส่วนที่เกี่ยวกับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลต่ำงประเทศและ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ
กำรริบทรัพย์สินในคดีทุจริต แก้ไขเพิ่มเติม
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กระบวนกำรในกำรไต่สวนข้อเท็จจริง

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗
พ.ย. ๕๗
ตั้งคณะ กมธ. พิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อ ๑๑๖
ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๓๐ คน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วันนับแต่วันที่
ร่ำงถึงคณะ กมธ. (๒๘ พ.ย. ๕๗)
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๘ ธ.ค. ๕๗)

หมายเหตุ

ตกไป เนื่องจากผู้เสนอขอถอน จานวน ๑ ฉบับ
๓

๓๒/๒๕๕๗
๑๔ พ.ย. ๕๗
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ประธำน
กรรมกำร
ป.ป.ช.

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
ตกไปเนื่องจำกผู้เสนอ
ขอถอน

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.
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กำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สนิ
กำรฟ้องคดีและกำรดำเนินคดีในชัน้ ศำล
และกำหนดอำยุควำมในกรณีหลบหนี
และอำยุควำมล่วงเลยกำรลงโทษ รวมทั้ง
ปรับปรุงมำตรกำรในกำรส่งเสริมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

- ค. ๓๓/๒๕๕๗ ศ. ๑๙ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ ก่อนรับหลักกำร พิจำรณำ
เสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่ ๒๓ ม.ค. ๕๘ อยู่ระหว่ำง
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
- ประธำนกรรมกำร ป.ป.ช. มีหนังสือขอถอนร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำว เพื่อ
ดำเนินกำรปรับปรุงใหม่ 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
ก่อนรับหลักกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว และมีมติให้ถอน
ร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว

หมายเหตุ
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ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นจำนวนไม่เกิน
๒,๕๗๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท สำหรับ
เป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำนอื่น เป็นจำนวน
๒,๕๓๓,๐๓๔,๖๕๙,๘๐๐ บำท และเพื่อชดใช้
เงินคงคลัง เป็นจำนวน ๔๑,๙๖๕,๓๔๐,๒๐๐
บำท (นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กค.
รักษำกำร พ.ร.บ.)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๕๐ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๕๐ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒
- คณะ กมธ. วิสำมัญ เสนอรำยงำนวันที่ ๙ ก.ย. ๕๗
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
วันที่ ๙ ก.ย. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๙/๒๕๕๗ อ. ๑๖
ก.ย. ๕๗
- ค. ๙/๒๕๕๗ อ. ๑๖ ก.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลงมติใน

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗)

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

จานวน ๒๓๖ ฉบับ

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว

จานวน ๒๒๐ ฉบับ

๑

๑/๕๗
๑๗ ส.ค. ๕๗
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
“พระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

หัวหน้ำ
คสช.

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๙ ก
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๗
01 งบประมาณ ปี ๕๘.
pdf
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วำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และ
มีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๕๗
- ค. ๒๓/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ พ. ๑๒ พ.ย. ๕๗
ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
สภำผู้แทนรำษฎรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำนอื่นตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
ตำมที่สำนักงบประมำณเสนอแล้ว
- ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฯ มที่สำนัก
งบประมำณเสนอแล้ว
๒

๒/๕๗
๑๘ ส.ค. ๕๗
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

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

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

หัวหน้ำ
คสช.

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำม
ปลอดภัยสำหรับองค์พระมหำกษัตริย์
พระรำชินี พระรัชทำยำท ผู้สำเร็จรำชกำร
แทนพระองค์ พระบรมวงศำนุวงศ์ ผู้แทน
พระองค์ และพระรำชอำคันตุกะ เพื่อให้มี
กำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนของ
รัฐในกำรถวำยควำมปลอดภัยอย่ำงเป็น
เอกภำพและมิประสิทธิผล
(นำยกรัฐมนตรี รักษำกำร พ.ร.บ.)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก
วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๗
02 การถวายความ
ปลอดภัย.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๙ ก.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ ต.ค. ๕๗
๓

๑(ญ)/๕๗
๑๘ ส.ค. ๕๗
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรกลับไปใช้
สิทธิในบำเหน็จบำนำญตำม
พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรกลับไปใช้สิทธิ
ในบำเหน็จบำนำญตำมพระรำชบัญญัติ
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

หัวหน้ำ
คสช.

กำหนดให้ข้ำรำชกำรซึ่งเป็นสมำชิกกองทุน
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรและผู้รบั
บำนำญและทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัด
ซึ่งเคยเป็นสมำชิกกองทุนบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำรที่รับรำชกำร อยู่ในวันก่อนวันที่
บทบัญญัติ หมวด ๓ สมำชิกและสิทธิ
ประโยชน์ของสมำชิกแห่งพระรำชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ สำมำรถกลับไปใช้
สิทธิในบำเหน็จบำนำญตำมพระรำชบัญญัติ
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้
(รมว.กค. รักษำกำร พ.ร.บ.)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๖ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๖ ต.ค. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙
ต.ค. ๕๗

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก
วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๗
03 การกลับใช ้สิทธิใน
บาเหน็ จบานาญ.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๔

๔/๕๗
๑๘ ส.ค. ๕๗
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการคาประกัน
และการจานอง)
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

หัวหน้ำ
คสช.

สาระสาคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ เพื่อคุ้มครองสิทธิและให้ควำม
เป็นธรรมแก่ผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง
ซึ่งมิใช่ลูกหนี้ชั้นต้น

ผลการดาเนินการ
- ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๕๗
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ ต.ค. ๕๗

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก
วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๗
่ ม ป.พ.พ.
04 แก ้ไขเพิมเติ
(ฉ. ๒๐).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๕

๑๔(ญ)/๕๗
๒๔ ก.ย. ๕๗
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓)

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ครม.

กำหนดให้กำรขอคืนภำษีเงินได้ที่ถกู หักไว้
ณ ที่จ่ำยและนำส่งแล้วเป็นจำนวนเงิน
เกินกว่ำที่ควรต้องเสีย ให้ยื่นคำร้องขอคืน
ต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยในสำมปีนับ
แต่วันสุดท้ำยแห่งกำหนดเวลำยื่นรำยกำร
ภำษีตำมที่กฎหมำยกำหนด และสำหรับ
กรณีกำรขอคืนภำษีเงินได้ที่ถูกหักไว้ ณ
ที่จ่ำยและนำส่งแล้วของบุคคลที่ถกู หัก
ภำษีไว้ ณ ที่จ่ำยและนำส่งแล้ว แต่ไม่อยู่
ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภำษีและยื่นรำยกำร
ตำมมำตรำ ๕๖ ให้ยื่นคำร้องขอคืนต่อ
เจ้ำพนักงำนประเมินภำยในสำมปีนับแต่
วันที่ ๓๑ มีนำคม ของปีถัดจำกปีที่ถูกหัก
ภำษีไว้
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกองอำสำ
รักษำดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อกำหนดให้
ทำยำทของสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน
ซึ่งเสียชีวิตภำยหลังจำกทีไ่ ด้รับบำนำญ
พิเศษเพรำะเหตุพิกำรทุพพลภำพมีสิทธิ
ได้รับบำเหน็จตกทอด (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๒๕)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๖ ต.ค. ๕๗

- พิจำรณำโดย กมธ.
เต็มสภำ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๗

- พิจำรณำโดย กมธ.
เต็มสภำ

“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๓๘)
พ.ศ. ๒๕๕๗”

๖

๑๙/๕๗
๘ ต.ค. ๕๗
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติกองอำสำรักษำ
ดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกองอำสำรักษำ
ดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

หมายเหตุ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก
วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๗
่ มประมวล
05 แก ้ไขเพิมเติ
รษ
ั ฎากร (ฉ. ๓๘).pdf

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๙ ก
วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๗
06 กองอาสารกั ษา
ดิน แดน (ฉ. ๓).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๗

๙/๕๗
๕ ก.ย. ๕๗
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำล
ปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หัวหน้ำ
คสช.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดั ตัง้
ศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกำหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ตุลำกำรศำลปกครอง แก้ไขเพิ่มเติม
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม วิธีกำรเลือก
และกำรพ้นจำกตำแหน่ง ของกรรมกำร
ตุลำกำรศำลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
(ปธ.ศำลปกครองสูงสุด รักษำกำร พ.ร.บ.)

“พระรำชบัญญัติจดั ตั้งศำลปกครอง
และวิธีพิจำรณำคดีปกครอง
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗”

๘

๖/๕๗
๑๘ ส.ค. ๕๗
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชกำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

หัวหน้ำ
คสช.

ผลการดาเนินการ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๗ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๕ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดพิกดั อัตรำ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ศุลกำกร พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อกำหนดให้
วำระ วันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๗
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังโดยควำม - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนำจ
ส.ค. ๕๗
ประกำศกำหนดอัตรำศุลกำกรตำมรำคำ

หมายเหตุ
- ก.ยุติธรรม / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๙ ก
วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๗
้
07 จัดตังศาลปกครอง
(ฉ.
๗).pdf

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

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชกำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗”

๙

๕/๕๗
๑๘ ส.ค. ๕๗
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตศิ ุลกำกร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติศลุ กำกร
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

หัวหน้ำ
คสช.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

หรือตำมสภำพได้ และกำหนดให้อธิบดี
กรมศุลกำกรมีอำนำจพิจำรณำกำหนด
ถิ่นกำเนิดของของที่จะนำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรตำมทีร่ ะบุไว้ในสัญญำหรือ
ควำมตกลงระหว่ำงประเทศ และพิจำรณำ
ตีควำมพิกัดอัตรำศุลกำกรเพื่อจำแนก
ประเภทของของในพิกัดอัตรำศุลกำกร
เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรนำของเข้ำมำ
ในรำชอำณำจักร รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
รำยกำรประเภทของของที่ได้รับยกเว้น
อำกรศุลกำกรให้สอดคล้องกันด้วย

วาระที่ ๑
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
รับหลักกำร ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘ ส.ค. ๕๗ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๙ ก
ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำ
วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๗
ร่ำงพระรำชบัญญัตศิ ุลกำกร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... พิจำรณำ แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
08 แก ้ไขพิก ัดอัตรา
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ศุลกากร (ฉ. ๘).pdf
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ศุลกำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ ในวำระที่ ๒
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๘ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๗

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติศลุ กำกร
พุทธศักรำช ๒๔๖๙ โดยกำหนด
หลักเกณฑ์กำรนำของเข้ำเพื่อกำรผ่ำนแดน
หรือกำรถ่ำยลำออกนอกรำชอำณำจักร
กำรยื่นคำร้องขอต่ออธิบดีกรมศุลกำกร
เพื่อพิจำรณำกำหนดรำคำของของนำเข้ำ
กำหนดถิ่นกำเนิดของของที่จะนำเข้ำ
และตีควำมพิกัดอัตรำศุลกำกร ตลอดจน

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๙ ก
วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๐

๙(ญ)/๕๗
๑ ก.ย. ๕๗
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

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

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

หัวหน้ำ
คสช.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรนำ
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรศุลกำกรได้ - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๘ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๗
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ และผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต
ที่กระทรวงกำรคลังเสนอ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๘
- ค. ๒๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๔ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ให้มีกฎหมำยที่กำหนดสิทธิ หน้ำที่ และ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ควำมรับผิดในเรื่องกำรรับขนคนโดยสำร วำระ วันที่ ๑ ก.ย. ๕๗
ระหว่ำงประเทศเป็นกำรเฉพำะตำมที่ได้มี - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ เพิ่มเติม
กำรทำควำมตกลงระหว่ำงประเทศซึ่งมี
ศ. ๕ ก.ย. ๕๗ (งดประชุม)
วัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมให้กำรกำหนด - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑
หลักเกณฑ์เรื่องสิทธิหน้ำที่ และควำมรับ ก.ย. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ)
ผิดของคู่สญ
ั ญำในสัญญำรับขนคนโดยสำร

หมายเหตุ
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- ก.อ้ำงอิง / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๘ – ๙)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๒ ก
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

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

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผลการดาเนินการ
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘
ก.ย. ๕๗
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ก.ย. ๕๗
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗
- ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.

หมายเหตุ
10 รบขนคนโดย
ั
สารทาง
ถนน.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๑

๘/๕๗
๑ ก.ย. ๕๗
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ ำตรำชั่งตวงวัด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หัวหน้ำ
คสช.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติมำตรำ
ชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกำหนดให้มี
คณะกรรมกำรชั่งตวงวัด กำหนดกำรกำกับ
ดูแลกำรประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด และกำร
ควบคุมเครื่องชั่งตวงวัด โดยปรับปรุง
หลักเกณฑ์กำรกำหนดหรือยกเว้นเครื่อง
ชั่งตวงวัด กำหนดท้องที่กำรซื้อขำยหรือ
จำหน่ำยสินค้ำให้ใช้มำตรำชั่งตวงวัด กำหนด
ชนิดและลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัด
ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรสั่งพักใช้หรือเพิก
ถอนหนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจและ
ใบอนุญำต กำหนดให้กำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องของสินค้ำหีบห่อเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด ปรับปรุงหลักเกณฑ์
กำรอุทธรณ์คำสั่งทำงปกครอง และกำหนด
ให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์
ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษทำง
อำญำ และปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนียม
(รมว.พำณิชย์ รักษำกำร พ.ร.บ.)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๑ ก.ย. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ เพิ่มเติม
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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)

“พระรำชบัญญัติมำตรำชั่งตวงวัด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๒ ก
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๗
่
11 มาตราชังตวงวั
ด.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๒

๑๓/๕๗
๒๔ ก.ย. ๕๗
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตเิ วนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำงพิเศษ
สำยเชื่อมระหว่ำงถนนวงแหวน
อุตสำหกรรมกับทำงพิเศษสำย
บำงพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติเวนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำงพิเศษ
สำยเชื่อมระหว่ำงถนนวงแหวน
อุตสำหกรรมกับทำงพิเศษสำย
บำงพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

เวนคืนอสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำง
พิเศษสำยเชื่อมระหว่ำงถนนวงแหวน
อุตสำหกรรมกับทำงพิเศษสำยบำงพลี –
สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปรำกำร (ที่ดินจำนวน ๒๖
แปลง)

ผลการดาเนินการ
- ค. ๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวารที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๗

หมายเหตุ

- ก.สิ่งแวดล้อม / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๒ ก
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๗
12 เวนคื น บางพลี -สุ ข
์
สวัสดิ .pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๓

๑๔/๕๗
๒๔ ก.ย. ๕๗
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตศิ ุลกำกร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ว่ำด้วยกำรอนุวัติกำรตำมควำม
ตกลงว่ำด้วยกำรอำนวยควำมสะดวก
ในกำรขนส่งข้ำมพรมแดนภำยใน
อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
(The GMS Agreement))
“พระรำชบัญญัติศลุ กำกร
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ค. ๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติศลุ กำกร
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
พุทธศักรำช ๒๔๖๙ เพื่อกำหนด
วำระ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๗
หลักเกณฑ์ในกำรดำเนินพิธีกำรศุลกำกรที่ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒
ใช้กับพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
ต.ค. ๕๗
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ ต.ค. ๕๗
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๗

หมายเหตุ

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๒ ก
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๗
13 ศุ ล กากร (ฉ. ๒๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๔

๑๐/๕๗
๕ ก.ย. ๕๗
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

หัวหน้ำ
คสช.

กำหนดให้มีคณะกรรมกำรคุ้มครองคนไร้
ที่พึ่ง เพื่อกำหนดนโยบำยและแนวทำง
ดำเนินกำรให้ควำมคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
และให้จัดตั้งสถำนคุม้ ครองคนไร้ทพี่ ึ่ง
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่
อำศัยและไม่มรี ำยได้เพียงพอแก่กำรยังชีพ
โดยจัดสวัสดิกำรสังคม เสริมสร้ำง
สมรรถภำพทำงร่ำงกำยและจิตใจ
กำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมกำรศึกษำ
และอำชีพ กำรสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่ง
มีงำนทำและมีที่พักอำศัย
(รมว. พม. รักษำกำร พ.ร.บ.)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๔ พ.ย. ๕๗
- ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ.

- ก.พัฒนำสังคม / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๕ – ๖)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๓ ก
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๗
่ ง.pdf
14 คนไร ้ทีพึ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๕

๑๑(ญ)/๕๗
๕ ก.ย. ๕๗
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หัวหน้ำ
คสช.

ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในกำร
ประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลจำก ๑,๖๐๐
กิโลกรัม เป็น ๒,๒๐๐ กิโลกรัม เพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตรถใน
ปัจจุบันที่มีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงไปมำก
เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรกำรตรวจ
สภำพรถให้ได้รับควำมเป็นธรรม และ
ปรับปรุงบทกำหนดโทษ
(รมว.คค. รักษำกำร พ.ร.บ.)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... พิจำรณำ แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ ในวำระที่ ๒
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๕ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗

- ก.พลังงำน / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๖ – ๗)

“พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๓ ก
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๗
15 ขนส่งทางบก (ฉ.
๑๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๖

๑๐(ญ)/๕๗
๕ ก.ย. ๕๗
(ผบ.วิบูลย์)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ถยนต์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

หัวหน้ำ
คสช.

ปรับปรุงบทบัญญัติเกีย่ วกับกำรกำหนด
น้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล กำหนด
ประเภทรถที่ต้องห้ำมใช้และข้อยกเว้น
กำรใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ปรับปรุง
อำนำจนำยทะเบียนในกำรเข้ำตรวจ
สถำนที่และยึดแผ่นป้ำยทะเบียนรถที่ค้ำง
ชำระภำษี และปรับปรุงอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมและบทกำหนดโทษ
(รมว.คค. รักษำกำร พ.ร.บ.)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๕ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗
- ค. ๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๑ ม.ค. ๕๘
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.

- ก.พลังงำน / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๓ ก
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๗
16 รถยนต ์ (ฉ. ๑๗).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๗

๓๓/๕๗
๑๙ พ.ย. ๕๗
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(มำตรกำรปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษี
เงินได้ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญและคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร โดย
กำหนดบทนิยำมคำว่ำ “คณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล” (แก้ไขเพิม่ เติมมำตรำ ๓๙)
และปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษีเงินได้จำก
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญและคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล โดยยกเลิกข้อยกเว้นกำรเสีย
ภำษีเงินได้ของเงินส่วนแบ่งของกำไรจำก
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญและคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล (ยกเลิกมำตรำ ๔๒ (๑๔))

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๑๕ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- มอบให้คณะ กมธ. กำรเศรษฐกิจ กำรเงิน และ
กำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๑๕ วัน
วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. กำรเศรษฐกิจฯ พิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ.
เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗
- บรรจุเพิ่มเติม เข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๗/๒๕๕๗
พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗
- ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๗
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ และผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต

- ก.กำรเงิน กำรคลัง / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕)

“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๓๙)
พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๗
่ มประมวล
17 แก ้ไขเพิมเติ
รษ
ั ฎากร (ฉ. ๓๙).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ที่กระทรวงกำรคลังเสนอ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๘
- ค. ๓๒/๒๕๕๘ พฤ. ๔ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ.
๑๘

๑๕(ญ)/๕๗
๑ ต.ค. ๕๗
(ผอ.วิบูลย์)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ้องกัน
กำรทำรุณกรรมและกำรจัด
สวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติป้องกัน
กำรทำรุณกรรมและกำรจัด
สวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรป้องกันกำร
ทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์
เพื่อให้สัตว์ได้รับกำรคุ้มครองตำม
ธรรมชำติของสัตว์อย่ำงเหมำะสมตำม
ประเภทและชนิดของสัตว์ทั้งในระหว่ำง
กำรเลีย้ งดู กำรขนส่ง กำรนำสัตว์ไปใช้
ในงำนหรือใช้ในกำรแสดง

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๘ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว 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 เรียงตำมลำดับ
มำตรำ และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ.

- ก.กำรศำสนำ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๗
18 ป้ องกันการทารุณ
กรรมสัตว ์.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๙

๑๗(ญ)/๕๗
๑ ต.ค. ๕๗
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ถำนพยำบำล
สัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัตสิ ถำนพยำบำลสัตว์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิ ถำน
พยำบำลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ในบทนิยำม
คำว่ำ สถำนพยำบำลสัตว์ ผู้ประกอบกำร
บำบัดโรคสัตว์ แก้ไขเพิ่มเติมอำนำจ
รัฐมนตรีในกำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขสำหรับใช้บังคับแก่สถำน
พยำบำลสัตว์เพื่อดำเนินกำรโดยส่วน
รำชกำรและหน่วยงำนอื่นของรัฐ เพิ่มเติม
กำรกำหนดลักษณะกำรให้บริกำรของ
สถำนพยำบำลสัตว์ แก้ไขเพิ่มเติม
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ขอ
อนุญำต ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เงื่อนไข กำรขออนุญำตจัดตั้งสถำน
พยำบำลสัตว์และหลักเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำออกในอนุญำตของผู้อนุญำต
เพิ่มเติมกำรกำหนดให้ผรู้ ับอนุญำตแสดง
รำยกำรอัตรำค่ำรักษำพยำบำลและ
ค่ำบริกำรและหลักเกณฑ์ วิธีกำรและ
เงื่อนไขในกำรโอนใบอนุญำตและกำร

- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ และผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต
ที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๘
- ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ 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 เรียงตำมลำดับ

หมายเหตุ

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๗
19 สถานพยาบาลสัตว ์
(ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

แสดงควำมจำนงเพื่อขอประกอบกิจกำร
ต่อไปในกรณีที่ผู้รบั อนุญำตตำย รวมทั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำย
พระรำชบัญญัติ

๒๐

๗/๕๗
๑ ก.ย. ๕๗
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัตสิ ่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

หัวหน้ำ
คสช.

มำตรำ และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ และผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต
ที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๕๘
- ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมกำร - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
พัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพือ่
วำระ วันที่ ๑ ก.ย. ๕๗
ประกำศกำหนดสำขำอำชีพ ตำแหน่งงำน - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ เพิ่มเติม
หรือลักษณะงำนที่อำจเป็นอันตรำยต่อ
ศ. ๕ ก.ย. ๕๗ (งดประชุม)
สำธำรณะหรือต้องใช้ผู้มีควำมรู้
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑
ควำมสำมำรถ ซึ่งต้องดำเนินกำรโดยผูผ้ ่ำน ก.ย. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ)
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำหนด - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้ศูนย์ ก.ย. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำ)
ประเมินควำมรูค้ วำมสำมำรถกลำงและ
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๒/๒๕๕๗ ศ. ๒๖
ศูนย์ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถตำม
ก.ย. ๕๗
มำตรำ ๒๖/๕ (๒) ทำหน้ำที่รับรองควำมรู้ วาระที่ ๑
ควำมสำมำรถ กำหนดให้ค่ำธรรมเนียม
รับหลักกำร ค. ๑๒/๒๕๕๗ ศ. ๒๖ ก.ย. ๕๗
หรือค่ำทดสอบตกเป็นเงินของกองทุน
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน
พัฒนำฝีมือแรงงำน เพิ่มสิทธิประโยชน์
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
ของผู้ประกอบกิจกำรซึ่งจ้ำงงำนผูไ้ ด้รับ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
หนังสือรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๗
20 พัฒนาฝี มือแรงงาน
(ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของ
ศูนย์ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถตำม
มำตรำ ๒๖/๕ (๒) กำรเพิกถอนหนังสือ
รับรอง เพิกถอนกำรอนุญำต กำรอุทธรณ์
คำสั่งของนำยทะเบียน ตลอดจนเพิ่มเติม
บทกำหนดโทษ และกำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียม ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
(รมว.แรงงำน รักษำกำร พ.ร.บ.)

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย

หมายเหตุ

การพิจารณาทบทวนร่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒
- ค. ๒๔/๒๕๕๗ พฤ. ๑๓ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุม
เห็นชอบด้วยที่จะให้นำร่ำง พ.ร.บ. นี้ กลับมำ
ทบทวนอีกครั้ง ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒ โดยมีมติ
ให้เพิ่มบทบัญญัติมำตรำ ๑๙/๑ “ให้เพิ่มบัญชีอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัตนิ ี้เป็นบัญชีอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕” และลงมติเห็นสมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๑

๑๙(ญ)/๕๗
๘ ต.ค. ๕๗
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงหน่วยงำนที่ได้รับยกเว้น
ภำษีประจำปี)

ครม.

“พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

สาระสาคัญ
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรขนส่ง
ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อยกเว้นกำรขอ
อนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล
และยกเว้นภำษีรถประจำปีให้แก่สว่ น
รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๒๙ และมำตรำ ๘๘)

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. กำรคมนำคม พิจำรณำ ในวำระ
ที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ 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 เรียงตำมลำดับ
มำตรำ และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗
- ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.

- ก.คมนำคม / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๗
21 การขนส่งทางบก (ฉ.
๑๓).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๒

๓(ญ)/๕๗
๑๘ ส.ค. ๕๗
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัตริ ำชกำร
ทำงปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หัวหน้ำ
คสช.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกำรอนุญำตที่กำหนดไว้ในร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวก
ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร
พ.ศ. .... โดยแก้ไขเพิ่มเติมหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับคำขอและกำหนดระยะเวลำ
ในกำรทำคำสั่งทำงปกครอง ในกรณีที่
ไม่มีกฎหมำยหรือกฎกำหนดระยะเวลำ
ในกำรทำคำสั่งทำงปกครองในเรื่องนั้นไว้

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวก
ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร
พ.ศ. .... พิจำรณำ แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๗ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)

“พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิรำชกำร
ทำงปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๙ ก
วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๗
22-ร่างวิธ ป
ี ฏิบตั ริ าชการ
(ฉ2)ปี 57.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๓

๑๓(ญ)/๕๗
๒๔ ก.ย. ๕๗
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ งวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิ งวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรนำเข้ำ
ส่งออก หรือนำผ่ำน ซึ่งสัตว์ป่ำสงวน สัตว์
ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำสงวน ซำก
ของสัตว์ป่ำคุ้มครอง โดยให้ครอบคลุมถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกซำกของสัตว์ป่ำดังกล่ำว
รวมทั้งกำหนดข้อยกเว้นเพิม่ เติมในกำร
นำเข้ำหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครอง ซำก
ของสัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำ
จำกซำกของสัตว์ป่ำดังกล่ำว
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๓ มำตรำ ๒๔
มำตรำ ๒๕ มำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๖๑)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๕๕)
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำย
พระรำชบัญญัติ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรค้ำงำช้ำง พ.ศ. ....
พิจำรณำ แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรค้ำงำช้ำง พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๗
- ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำน
วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำ
บรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐
พ.ย. ๕๗
- ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖)

“พระรำชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครอง
สัตว์ป่ำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๙ ก
วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๗
23-ร่างสงวนและคุ ้มครอง
สัตว ์ป่ า(ฉ3)ปี 57.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรดำเนินกำร
ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
และมอบให้กระทรวงมหำดไทยรับไปพิจำรณำจัดทำ
ฐำนข้อมูลรหัสพันธุกรรมของช้ำงตำมทะเบียนสัตว์
พำหนะต่อไป
- ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
๒๔

๒๐/๕๗
๘ ต.ค. ๕๗
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ส่งใบสั่งทำงไปรษณีย์)
“พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจรำจร
ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อกำหนดให้
เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ที่พบกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก หรือกฎหมำยอื่น
อันเกี่ยวกับรถ สำมำรถส่งใบสั่งไปยัง
ภูมิลำเนำของเจ้ำของรถหรือผู้ครอบครอง
รถโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๔๐ วรรคหนึ่ง)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐
พ.ย. ๕๗

- ก.กิจกำรวุฒิสภำ /กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๙ – ๔๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๙ ก
วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๗
24-ร่างจราจรทางบก(ฉ
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๕

๒๑/๕๗
๘ ต.ค. ๕๗
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กำหนดสัญญำณจรำจรเพิม่ เติม
กำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ใช้ไฟฉำยเรืองแสงในกำรแสดง
สัญญำณจรำจรได้)
“พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๗
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ และผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่ สนง.
ตำรวจแห่งชำติเสนอ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๘
- ค. ๑๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๕ ก.พ. ๕๘
ที่ประชุมมีมติรับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ
คณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกำหนดอุปกรณ์เพื่อช่วย วำระ วันที่ ๘ ต.ค. ๕๗
ในกำรแสดงสัญญำณจรำจร (เพิ่มมำตรำ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖
๒๔ วรรคสำม) และกำหนดข้อสันนิษฐำน ต.ค. ๕๗
ในกรณีผู้ขับขีไ่ ม่ยอมให้ทดสอบโดยไม่มี
วาระที่ ๑
เหตุอันควร (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๔๒)
รับหลักกำร ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ ต.ค. ๕๗
ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทำงไปรษณีย์) พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่ง
ทำงไปรษณีย์) พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบกำหนด

หมายเหตุ

- ก.กิจกำรวุฒิสภำ /กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๙ – ๔๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๙ ก
วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๗
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๖

๑๒(ญ)/๕๗
๒๔ ก.ย. ๕๗
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรค้ำงำช้ำง
พ.ศ. ....
**ที่ประชุมมีมติแก้ไขชื่อร่ำงเป็น
ร่ำงพระรำชบัญญัติงำช้ำง พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติงำช้ำง พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

๓๐ วัน วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐
พ.ย. ๕๗
- ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๗
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ และผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่ สนง.
ตำรวจแห่งชำติเสนอ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๘
- ค. ๑๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๕ ก.พ. ๕๘
ที่ประชุมมีมติรับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ
คณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
กำหนดให้มีมำตรกำรควบคุมกำรค้ำหรือ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
กำรครอบครองงำช้ำงหรือผลิตภัณฑ์ที่
วำระ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๗
ได้มำจำกกำรแปรรูปงำช้ำงที่ได้มำจำกช้ำง - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒
ที่เป็นสัตว์พำหนะ เพื่อมิให้มีกำรนำงำช้ำง ต.ค. ๕๗
ที่ได้มำโดยมิชอบด้วยกฎหมำยมำปะปน วาระที่ ๑
กับงำช้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัตว์พำหนะ
รับหลักกำร ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ ต.ค. ๕๗
เพื่อให้เป็นไปตำมพันธกรณีของอนุสัญญำ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
ว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งชนิด
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
สัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ใกล้สญ
ู พันธุ์
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓ ก
วันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๘
26 งาช ้าง.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

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

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๗
- ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐
พ.ย. ๕๗
- ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๗
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๗ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมบันทึก
หลักกำรและเหตุผลของร่ำง ซึ่งจะได้แก้ไขเป็น
เหตุผลของร่ำงพระรำชบัญญัติในกำรประกำศรำช
กิจจำนุเบกษำต่อไป
- ค. ๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๑ ม.ค. ๕๘
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรดำเนินกำร

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๗

๒(ญ)/๕๗
๑๘ ส.ค. ๕๗
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอำนวย
ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรอำนวย
ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

หัวหน้ำ
คสช.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
และมอบให้กระทรวงมหำดไทยรับไปพิจำรณำจัดทำ
ฐำนข้อมูลรหัสพันธุกรรมของช้ำงตำมทะเบียนสัตว์
พำหนะต่อไป
- ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรอำนวยควำม
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง
วำระ วันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๗
รำชกำร เพื่อเป็นกฎหมำยกลำงซึ่งเป็นกำร - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘
กำหนดขั้นตอนและระยะเวลำในกำร
ส.ค. ๕๗
พิจำรณำอนุญำตของหน่วยรำชกำรให้
วาระที่ ๑
ชัดเจน และกำหนดให้มีกำรจัดตั้ง
รับหลักกำร ค. ๕/๒๕๕๗ ศ. ๒๙ ส.ค. ๕๗
ศูนย์บริกำรร่วมเพื่อรับคำร้อง และศูนย์
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
รับคำขออนุญำต ณ จุดเดียว
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
(นำยกรัฐมนตรี รักษำกำร พ.ร.บ.)
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๗ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพือ่
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก
วันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๘
27 การพิจ ารณาอนุ ญาต
ของทางราชการ.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๘

๒๖/๕๗
๑๕ ต.ค. ๕๗
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ รับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(จัดตังกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ)
“พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗
- ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
วำระ วันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๗
เพื่อยกฐำนะสำนักงำนควำมร่วมมือ
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒
เพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ กระทรวง ต.ค. ๕๗
กำรต่ำงประเทศ ขึ้นเป็นกรมควำมร่วมมือ วาระที่ ๑
ระหว่ำงประเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๗ พ. ๒๒ ต.ค. ๕๗
(เพิม่ มำตรำ ๑๓ (๓/๑))
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗
พ.ย. ๕๗
- ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒ ธ.ค. ๕๗

หมายเหตุ

- ก.ต่ำงประเทศ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก
วันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๘

28 ปรบั ปรุง กระทรวง
ทบวง กรม (ฉ. ๑๒) (กรมความร่วมมือระหว่างป

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๙

๒๕/๕๗
๑๕ ต.ค. ๕๗
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ รับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(แบ่งส่วนราชการในกระทรวง
พาณิชย์)
“พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

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

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗
พ.ย. ๕๗
- ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒ ธ.ค. ๕๗
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ และผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต
ที่กระทรวงพำณิชย์เสนอ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๕๘

- ก.ปกครอง / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๐ – ๑)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก
วันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๘
29 ปรบั ปรุง กระทรวง
ทบวง กรม (ฉ. ๑๓) พาณิ ชย ์.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๔๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๓๐

๒๒(ญ)/๕๗
๘ ต.ค. ๕๗
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ วำมลับ
ทำงกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติควำมลับทำงกำรค้ำ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควำมลับทำง
กำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยแก้ไขเพิ่มเติม
องค์ประกอบ คุณสมบัติ วำระกำรดำรง
ตำแหน่ง กำรพ้นจำกตำแหน่ง และวิธีกำร
ประชุมของคณะกรรมกำร และยกเลิกกำร
กำหนดลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำร
ควำมลับทำงกำรค้ำ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๖
มำตรำ ๑๘ มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๐ วรรค
สองและวรรคสี่ และมำตรำ ๒๖ และยกเลิก
มำตรำ ๑๗) และแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนด
โทษให้เหมำะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิม่ เติม
มำตรำ ๓๔ และมำตรำ ๓๕ วรรคหนึ่ง)

ผลการดาเนินการ
- ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (กำหนดควำมผิดเกีย่ วกับ
กำรถ่ำยวิดีโอ) พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดควำมผิด
เกี่ยวกับกำรถ่ำยวิดีโอ) พิจำรณำในวำระที่ ๒
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง

หมายเหตุ

- ก.เศรษฐกิจ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๐ – ๑)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖ ก
วันที่ ๕ ก.พ. ๕๘
30 ความลับทางการค ้า
(ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๔๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๓๑

๑๘/๕๗
๑ ต.ค. ๕๗
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตยิ กเลิก
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำน
รำษฎร์ พุทธศักรำช ๒๔๘๒ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติยกเลิก
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำน
รำษฎร์ พุทธศักรำช ๒๔๘๒
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ยกเลิกกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำน
รำษฎร์ เนื่องจำกใช้บังคับเป็นเวลำนำน
และมีบทบัญญัตบิ ำงประกำรที่ไม่
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำปัจจุบัน ประกอบกับ
เป็นกฎหมำยที่ไม่มีกำรใช้บังคับโดยสภำพ
อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของกรม
ชลประทำนตำมพระรำชบัญญัติกำร
ชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕

ผลการดาเนินการ
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ ธ.ค. ๕๗
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. .... พิจำรณำ ในวำระที่ ๒ แปรญัตติ
ภำยใน ๗ วัน กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๘ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๑๕ วัน (รับ ๒๙ ต.ค. ๕๗)
- ค. ๒๐/๒๕๕๗ ศ. ๓๑ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๑๕ วัน
ครบกำหนด ๑๕ วัน วันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๗
- บรรจุระเบียบวำระ ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖ ก
วันที่ ๕ ก.พ. ๕๘
31 ยกเลิกชลประทาน
ราษฎร ์.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๔๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๓๒

๒๑(ญ)/๕๗
๘ ต.ค. ๕๗
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ)
“พระรำชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๗
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยเพิ่มบทนิยำมคำว่ำ
วำระ วันที่ ๘ ต.ค. ๕๗
“ข้อมูลกำรบริหำรสิทธิ” “มำตรกำร
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖
ทำงเทคโนโลยี” และ “กำรหลบเลี่ยง
ต.ค. ๕๗
มำตรกำรทำงเทคโนโลยี” (แก้ไขเพิ่มเติม วาระที่ ๑
มำตรำ ๔) เพิ่มข้อยกเว้นกำรละเมิด
รับหลักกำร ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ ต.ค. ๕๗
ลิขสิทธิ์กรณีกำรจำหน่ำยต้นฉบับหรือ
ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำ
สำเนำงำนอันมีลิขสิทธิ์ (เพิ่มมำตรำ ๓๒/๑)
ร่ำงพระรำชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..)
เพิ่มข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ
พ.ศ. .... (กำหนดควำมผิดเกีย่ วกับ
ของนักแสดงกรณีกำรทำซ้ำที่จำเป็นใน
กำรถ่ำยวิดีโอ) พิจำรณำ
ระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มสิทธิของนักแสดง
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
ในกำรแสดงว่ำตนเป็นนักแสดงและสิทธิ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
ที่จะห้ำมผู้รับโอนสิทธิหรือบุคคลอืน่
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
กระทำต่อกำรแสดงอันทำให้เสียหำยต่อ
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ชื่อเสียงหรือเกียรติคณ
ุ เพิ่มกำรคุม้ ครอง ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดควำมผิด
ข้อมูลกำรบริหำรสิทธิและมำตรกำรทำง
เกี่ยวกับกำรถ่ำยวิดีโอ) พิจำรณำในวำระที่ ๒
เทคโนโลยีกำรฟ้องคดี บทกำหนดโทษ
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗
เกี่ยวกับกำรละเมิดข้อมูลกำรบริหำรสิทธิ - คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
กำรเปรียบเทียบคดี แก้ไขเพิ่มเติมอำนำจ รำยงำนวันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
ศำลในคดีอำญำให้มีอำนำจสั่งริบสิง่ ที่ได้
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๗
ทำขึ้นหรือนำเข้ำมำในรำชอำณำจักรอันเป็น - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗
กำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
พ.ย. ๕๗

หมายเหตุ

- ก.เศรษฐกิจ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๐ – ๑)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖ ก
วันที่ ๕ ก.พ. ๕๘
32 ลิขสิทธิ ์ (ฉ. ๒) ขอ้ มูล
การบริหารสิทธิ.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๔๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๓๓

๒๐(ญ)/๕๗
๘ ต.ค. ๕๗
(ผบ.วิบูลย์)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กาหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่าย
วิดีโอในโรงภาพยนตร์)
“พระรำชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ ธ.ค. ๕๗
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยเพิ่มบทบัญญัติควำมผิด วำระ วันที่ ๘ ต.ค. ๕๗
เกี่ยวกับกำรทำซ้ำโดยกำรบันทึกเสียงหรือ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖
ภำพหรือทั้งเสียงและภำพจำกภำพยนตร์ ต.ค. ๕๗
วาระที่ ๑
ในโรงภำพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญำต
รับหลักกำร ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ ต.ค. ๕๗
และเพิ่มบทกำหนดโทษสำหรับควำมผิด
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
ดังกล่ำว (เพิ่มมำตรำ ๒๘/๑ และมำตรำ
(งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๘๙)
๖๙/๑) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้น
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำรละเมิดลิขสิทธิเ์ พื่อประโยชน์ของคน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
พิกำรทำงกำรมองเห็น คนพิกำรทำงกำร
วาระที
่
๒ และวาระที่ ๓
ได้ยิน คนพิกำรทำงสติปัญญำ และคนพิกำร
ประเภทอื่นที่กำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗
(เพิ่มมำตรำ ๓๒ วรรคสอง (๙))
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ ธ.ค. ๕๗

หมายเหตุ

- ก.เศรษฐกิจ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๐ – ๑)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖ ก
วันที่ ๕ ก.พ. ๕๘
33 ลิขสิทธิ ์ (ฉ. ๓) การ
ถ่ายวิดโิ อในโรงภาพยนต ์.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๔๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๓๔

๒๓(ญ)/๕๗
๘ ต.ค. ๕๗
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ำชบัณฑิตย์สภำ
พ.ศ. ....

ครม.

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยรำชบัณฑิตยสถำน
โดยยกเลิกพระรำชบัญญัตริ ำชบัณฑิตยสถำน
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปลีย่ นชื่อ “รำชบัณฑิตยสถำน”
เป็น “รำชบัณฑิตย์สภำ” ปรับปรุงอำนำจ
หน้ำที่ของรำชบัณฑิตย์สภำและกำร
บริหำรงำนวิชำกำรของรำชบัณฑิตย์สภำ
ให้มีกำรจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรสมำชิก
รำชบัณฑิตย์สภำ และกำหนดให้รำยได้
ที่รำชบัณฑิตย์สภำได้รับจำกกำรให้บริกำร
ทำงด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรศึกษำ
อบรมสำมำรถนำไปใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของ
สำนักงำนรำชบัณฑิตย์สภำโดยไม่ต้อง
นำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐
พ.ย. ๕๗
- ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๗
- ค. ๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๑ ม.ค. ๕๘
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
(แก้ไขเพิ่มเติมเหตุผล)

- ก.กิจกำรวุฒิสภำ /กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๙ – ๔๐)

**ที่ประชุมมีมติแก้ไขชื่อร่ำงเป็น
ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตย
สภา พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติรำชบัณฑิตยสภำ
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘
34 ราชบัณฑิตยสภา.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๔๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๓๕

๗(ญ)/๕๗
๑ ก.ย. ๕๗
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

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

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

หัวหน้ำ
คสช.

สาระสาคัญ

ให้มีกฎหมำยกำหนดหลักเกณฑ์บำง
ประกำรเกี่ยวกับกำรรับขนทำงอำกำศ
ระหว่ำงประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับวิธี
ปฏิบัติระหว่ำงประเทศรวมทั้งกำหนดให้
นำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวมำใช้บังคับกับกำร
รับขนทำงอำกำศภำยในประเทศด้วย
(รมว.คมนำคม รักษำกำร พ.ร.บ.)

ผลการดาเนินการ
- ค. ๑๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๕ ก.พ. ๕๘
ที่ประชุมมีมติรับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ
คณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
(ผลกำรดำเนินกำรของรำชบัณฑิตยสถำน)
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๑ ก.ย. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ เพิ่มเติม
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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๗
- ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญออกไปอีก ๓๐ วัน (ครบ
กำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๗)
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗

หมายเหตุ

- ก.คมนำคม / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘
35 รบั ขนทางอากาศ.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๔๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๓๖

๘(ญ)/๕๗
๑ ก.ย. ๕๗
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยควำมผิด
บำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิด
บำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

หัวหน้ำ
คสช.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ปรับปรุงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิด
บำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๕๒๑
เพื่อให้มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
อำนำจหน้ำที่ของผู้ควบคุมอำกำศยำนไทย
และของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวกับควำมผิดใน
อำกำศยำนในเรื่องกำรรับแจ้งและกำรรับ
ตัวบุคคลผู้กระทำควำมผิดในอำกำศยำน
ในระหว่ำงกำรบินตลอดจนบทบัญญัติที่
ครอบคลุมถึงกำรกระทำควำมผิดที่กำหนด
ในอนุสัญญำที่ประเทศไทยเป็นภำคีได้แก่
อนุสัญญำว่ำด้วยควำมผิดและกำรกระทำ
อื่น ๆ บำงประกำรที่กระทำบนอำกำศยำน
ซึ่งทำขึ้นที่กรุงโตเกียวเมื่อวันที่ ๑๔
กันยำยน ค.ศ. ๑๙๖๓ อนุสญ
ั ญำว่ำด้วย
กำรปรำบปรำมกำรยึดอำกำศยำนโดย
มิชอบด้วยกฎหมำยซึ่งทำขึ้นที่กรุงเฮก
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวำคม ค.ศ. ๑๙๗๐ และ
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำร
กระทำอันมิชอบด้วยกฎหมำยต่อควำม
ปลอดภัยของกำรบินพลเรือนซึ่งทำขึ้น

- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐
พ.ย. ๕๗
- ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๑ ก.ย. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๗ เพิ่มเติม
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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรับขนทำงอำกำศ
ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. .... พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรับขนทำงอำกำศระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบกำหนด
๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๗

หมายเหตุ

- ก.คมนำคม / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๒ – ๓
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘
36 ความผิดการ
เดิน อากาศ.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๔๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๓๗

๒๗(ญ)/๕๗
๒๑ ต.ค. ๕๗
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติธรุ กิจสถำบัน
กำรเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ที่กรุงมอนตริออลเมื่อวันที่ ๒๓ กันยำยน
ค.ศ. ๑๙๗๑ พร้อมทั้งพิธีสำรลงวันที่ ๒๔
กุมภำพันธ์ ค.ศ. ๑๙๘๘ ตลอดจนกำหนด
ควำมผิดเกี่ยวกับควำมผิดบำงประกำรที่
ผู้โดยสำรได้กระทำในอำกำศยำนใน
ระหว่ำงกำรบินต่อผู้ควบคุมอำกำศยำน
เจ้ำหน้ำที่ประจำอำกำศยำนหรือผูโ้ ดยสำร
และต่อทรัพย์สินในอำกำศยำน
(นำยกฯ /รมว.กลำโหม/ รมว.ต่ำงประเทศ/
รมว.คมนำคม และรมว.มหำดไทย
รักษำกำร พ.ร.บ.)

- ค. ๑๓/๒๕๕๗ พฤ. ๒ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๗)
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐
พ.ย. ๕๗
- ค. ๒๖/๒๕๕๗ ศ. ๒๑ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๗

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
กำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเพิ่มเติมข้อยกเว้น
กำรให้สินเชื่อ ทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ำย
การให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้แก่กรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘ (๑))

หมายเหตุ

- ก.กำรเงิน กำรคลัง/กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘
37 ธุรกิจ สถาบัน การเงิน
(ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๔๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๓๘

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

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(กำหนดนิยำมคำว่ำ “เจ้ำพนักงำน”)
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๗
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
(๑) กำหนดบทนิยำมคำว่ำ “เจ้ำพนักงำน” วำระ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๗
(เพิ่มมำตรำ ๑ (๑๖))
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐
(๒) ปรับปรุงควำมหมำยของควำมผิด
ต.ค. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ)
ลหุโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๐๒)
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖
(๓) กำหนดควำมผิดเกี่ยวกับศพ
พ.ย. ๕๗
(เพิ่มลักษณะ ๑๓ ควำมผิดเกีย่ วกับศพ
วาระที่ ๑
มำตรำ ๓๖๖/๑ มำตรำ ๓๖๖/๒ มำตรำ
รับหลักกำร ค. ๒๒/๒๕๕๗ ศ. ๗ พ.ย. ๕๗
๓๖๖/๓ และมำตรำ ๓๖๖/๔ ในภำค ๒
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
ควำมผิด)
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
(๔) แก้ไขอัตรำโทษปรับของควำมผิด
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
ลหุโทษในภำค ๓ ลหุโทษ โดยเพิม่
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
อัตรำโทษปรับขึ้นเป็นสิบเท่ำของอัตรำเดิม - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๖๗ มำตรำ ๓๖๘ ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๗
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มำตรำ ๓๖๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
ถึงมำตรำ ๓๙๖ และมำตรำ ๓๙๘)
รำยงำนวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
(๕) แก้ไขลักษณะและอัตรำโทษ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๗

หมายเหตุ

- ก.ยุติธรรม / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘
38 ป.อาญา (ฉ. ๒๒)
(เจ า้ พนั กงาน).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๔๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๓๙

๒๔(ญ)/๕๗
๒๑ ต.ค. ๕๗
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(กำหนดควำมผิดเกี่ยวกับเพศ)
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ของควำมผิดเกี่ยวกับกำรคุกคำม
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๙๗)

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

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ
(๑) กำหนดให้ศำลเยำวชนและครอบครัว
เป็นศำลที่มีอำนำจพิจำรณำอนุญำตให้
ผู้กระทำควำมผิดฐำนกระทำชำเรำ
ที่มีอำยุไม่เกินสิบแปดปีสมรสกับผูเ้ สียหำย
ซึ่งเป็นเด็กอำยุกว่ำสิบสำมปีแต่ไม่เกิน
สิบห้ำปี และเพิ่มอัตรำโทษปรับในสัดส่วน
อัตรำโทษจำคุกหนึ่งปีต่ออัตรำโทษปรับ
สองหมื่นบำท (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๗๗)
(๒) กำหนดให้กำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับ
เพศหรือควำมผิดต่อเสรีภำพต่อเด็กที่มี
อำยุไม่เกินสิบสำมปี ผู้กระทำไม่อำจอ้ำง
ควำมไม่รู้อำยุของเด็กเพื่อให้พ้นควำม
รับผิดทำงอำญำได้ (เพิ่มมำตรำ ๒๘๕/๑
และมำตรำ ๓๒๑/๑)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. กำรสังคม กิจกำรเด็กฯ พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่
๓ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุ
ระเบียบวำระ วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑
ธ.ค. ๕๗

หมายเหตุ

- ก.เด็ก เยำวชน สตรี/กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๕ – ๖)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘
39 ป.อาญา (ฉ. ๒๓)
่
(ความผิดเกียวกับเพศ).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๕๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๔๐

๓๕/๕๗
๒ ธ.ค. ๕๗
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งตำม
ประกำศและคำสั่งของคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติบำงฉบับ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรที่แต่งตั้งตำมประกำศ
และคำสั่งของคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติบำงฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๗
- ค. ๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๑ ม.ค. ๕๘
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
โดยที่ประกำศและคำสั่งของคณะรักษำ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ควำมสงบแห่งชำติได้กำหนดให้มี
วำระ วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๗
คณะกรรมกำรขึ้นเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่แทน
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๙/๒๕๕๗
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำม
พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน
วาระที่ ๑
คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
รับหลักกำร ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗
และขนำดย่อมและคณะกรรมกำรบริหำร
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
แปรญัตติภำยใน ๓ วัน
ขนำดย่อมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๑๕ วัน
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำร
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๑๕ วัน วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๗
นโยบำยพลังงำนแห่งชำติ คณะกรรมกำร - คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
บริหำรนโยบำยพลังงำนที่คณะกรรมกำร พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน รับ ๑๘ ธ.ค. ๕๗
นโยบำยพลังงำนแห่งชำติแต่งตั้งขึน้ ตำม
- ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
กฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรนโยบำย
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
พลังงำนแห่งชำติ และคณะกรรมกำร
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ม.ค. ๕๘
กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน

หมายเหตุ

- ก.ปกครอง / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๐ – ๑)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘
่
40 การปฏิบตั ห
ิ น้าทีของ
คณะกรรมการตาม คสช..pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๕๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำน โดยมิได้ยกเลิกคณะกรรมกำร
ตำมกฎหมำยดังกล่ำว ทำให้เกิดควำมสับสน
จึงกำหนดขอบเขตของกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ของคณะกรรมกำรดังกล่ำวและควำมสิ้นสุด
ของประกำศและคำสั่งของคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติที่เกี่ยวข้องไว้ให้ชัดเจน

๔๑

๑๖/๕๗
๑ ต.ค. ๕๗
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติจดั รูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

- 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๘
ยกเลิกพระรำชบัญญัติจดั รูปทีด่ ินเพื่อ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ และฉบับที่ ๒ วำระ วันที่ ๑ ต.ค. ๕๗
พ.ศ. ๒๕๓๔ และยกเลิกพระรำชบัญญัติ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙
คันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อให้สำมำรถ ต.ค. ๕๗
ขยำยเขตกำรจัดรูปที่ดินเพิ่มมำกขึน้ โดย วาระที่ ๑
ลดขั้นตอนกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย
รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๕๗ ศ. ๑๐ ต.ค. ๕๗
ซึ่งเป็นอุปสรรคแก่กำรจัดรูปทีด่ ิน กำหนด
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนและองค์กร
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วม
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
ปรับปรุงกระบวนกำรในกำรจัดทำคันและ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
คูน้ำใหม่ให้เป็นกำรดำเนินกำรในรูปแบบ - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
กำรจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม และเป็น ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๘ พ.ย. ๕๗
ส่วนหนึ่งของกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดรูป
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บูรณำกำรให้เป็น
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๑๕ วัน (รับ ๒๙ ต.ค. ๕๗)
กฎหมำยทีส่ ำมำรถพัฒนำโครงสร้ำงภำค - ค. ๒๐/๒๕๕๗ ศ. ๓๑ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
เกษตรกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และช่วย
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๑๕ วัน
เสริมสร้ำงฐำนรำกในกำรทำเกษตรกรรม
ครบกำหนด ๑๕ วัน วันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๗
ให้เข้มแข็ง

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๔ ก
วันที่ ๒ มี.ค. ๕๘
่ น (ปี
รจ-ร่างจัดรูปทีดิ
58).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๕๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๔๒

๑๖(ญ)/๕๗
๑ ต.ค. ๕๗
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตโิ รคระบำดสัตว์
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

โดยที่พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์
พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน
จึงปรับปรุงบทบัญญัติบำงประกำรให้
เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ปจั จุบันเพื่อให้
กำรป้องกันและควบคุมโรคระบำดที่เกิด
กับสัตว์ กำรทำงำนของสัตวแพทย์
สำรวัตร และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมทั้งปรับปรุง
บทกำหนดโทษและอัตรำค่ำธรรมเนียม
ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น

ผลการดาเนินการ
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๗
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรดำเนินกำร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๔ ก
วันที่ ๒ มี.ค. ๕๘
รจ-ร่างโรคระบาดสัตว ์(ปี
58).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๕๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๘ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๖ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ร่ำง พ.ร.บ. ที่สภำเห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำยมีข้อบกพร่องบำงประกำร บรรจุเข้ำ
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
เห็นชอบด้วยที่จะให้นำร่ำง พ.ร.บ. นี้ กลับมำ
ทบทวนอีกครั้ง ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒ โดยมีมติ
ให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมำตรำ ๗๖ (ควำมรับผิด
ทำงอำญำของกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนิติบุคคล)
และลงมติเห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๗

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๕๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๔๓

๑๕/๕๗
๑ ต.ค. ๕๗
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ วบคุมคุณภำพ
อำหำรสัตว์ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพ
อำหำรสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรดำเนินกำร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
ยกเลิกพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
อำหำรสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และฉบับที่ ๒
วำระ วันที่ ๑ ต.ค. ๕๗
พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจำกใช้บังคับเป็น
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙
เวลำนำน และมีบทบัญญัติบำงประกำร
ต.ค. ๕๗
ไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั
วาระที่ ๑
โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรออก
รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๕๗ ศ. ๑๐ ต.ค. ๕๗
ใบรับรองระบบกำรประกันคุณภำพอำหำร
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
สัตว์และใบรับรองอื่นที่เกี่ยวข้องกับอำหำร
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
สัตว์ กำรเลิกกิจกำรและโอนกิจกำร
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
รวมทั้งปรับปรุงกำรขออนุญำตและกำร
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ออกใบอนุญำต กำรขึ้นทะเบียนและกำร - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
โฆษณำอำหำรสัตว์ บทกำหนดโทษและ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๘ พ.ย. ๕๗
อัตรำค่ำธรรมเนียมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓๐ ต.ค. ๕๗)
- ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๘ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๗

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก
วันที่ ๕ มี.ค. ๕๘
43 อาหารสัตว ์.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๕๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๔๔

๕(ญ)/๕๗
๑๘ ส.ค. ๕๗
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ระกันชีวิต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติประกันชีวิต
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

หัวหน้ำ
คสช.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติประกันชีวิต
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยปรับปรุงโครงสร้ำง
ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัท
กำหนดให้กองทุนชำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้
ซึ่งมิได้รับชำระหนี้ทเี่ กิดจำกกำรเอำ
ประกันภัยแทนบริษัทที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
กำหนดให้กองทุนมีอำนำจในกำรกู้ยืมเงิน
หรือออกตรำสำรทำงกำรเงินอื่น
แก้ไขเพิ่มเติมที่มำของกองทุน และเพิ่ม
บทกำหนดโทษคณะกรรมกำรบริษัท
ที่ไม่ส่งมอบบัญชีและเอกสำรหลักฐำน
ภำยในเจ็ดวัน

- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘
ธ.ค. ๕๗
- ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ ๑๘ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๕ ม.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรดำเนินกำร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... พิจำรณำ แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ระกันวินำศภัย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก
วันที่ ๕ มี.ค. ๕๘
44 ประกันชีวต
ิ (ฉ. ๓).
pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๕๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๔๕

๔(ญ)/๕๗
๑๘ ส.ค. ๕๗
(ผบ.วิบูลย์)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ระกันวินำศภัย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

หัวหน้ำ
คสช.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่
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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๗
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรดำเนินกำร
ของกระทรวงกำรคลัง
- ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ.
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติประกัน
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วินำศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยปรับปรุง
วำระ วันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๗
โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัท - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘
กำหนดให้กองทุนชำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้
ส.ค. ๕๗
ซึ่งมิได้รับชำระหนี้ทเี่ กิดจำกกำรเอำ
ประกันภัยแทนบริษัทที่ถูกเพิกถอน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก
วันที่ ๕ มี.ค. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๕๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย
กำหนดให้กองทุนมีอำนำจในกำรกู้ยืมเงิน
หรือออกตรำสำรทำงกำรเงินอื่น
แก้ไขเพิ่มเติมที่มำของกองทุน และเพิ่ม
บทกำหนดโทษคณะกรรมกำรบริษัท
ทีไ่ ม่ส่งมอบบัญชีและเอกสำรหลักฐำน
ภำยในเจ็ดวัน

วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๕/๒๕๕๗ ศ. ๒๙ ส.ค. ๕๗
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒
- คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่
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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๗
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรดำเนินกำร
ของกระทรวงกำรคลัง
- ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ.

หมายเหตุ
45 ประกันวิน าศภัย (ฉ.
๓).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๕๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๔๖

๑๒/๕๗
๒๔ ก.ย. ๕๗
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำหนด
วิทยฐำนะผูส้ ำเร็จวิชำกำรทหำร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำหนด
วิทยฐำนะผูส้ ำเร็จวิชำกำรทหำร
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำหนดวิทย
ฐำนะผูส้ ำเร็จวิชำกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗
โดยกำหนดให้สถำบันกำรศึกษำวิชำกำร
ทหำรมีอำนำจทำกำรสอนได้ถึงระดับ
ปริญญำเอก มีอำนำจให้ประกำศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง และประกำศนียบัตรบัณฑิต
แก่นักเรียนวิชำกำรทหำร รวมถึงปรับปรุง
องค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ของสภำ
กำรศึกษำวิชำกำรทหำร และกำหนดให้มี
ตำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ประจำ
ของสถำบันกำรศึกษำ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๗ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๙ ต.ค. ๕๗)
- ค. ๒๐/๒๕๕๗ ศ. ๓๑ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๗ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๗
* คณะ กมธ. ขอนำร่ำงกลับไปพิจำรณำใหม่ *
- ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๖ ม.ค. ๕๘ (คณะ กมธ.
ขอขยำยเวลำในที่ประชุม)

- ก.กำรทหำร / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก
วันที่ ๕ มี.ค. ๕๘
46 วิทยฐานะทหาร (ฉ.
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๕๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๖ ม.ค. ๕๘
- ค. ๑๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
๔๗

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

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

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อ
ปรับปรุงกำรจัดโครงสร้ำงของส่วนรำชกำร
ในกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ โดยรวมงำนด้ำนนโยบำย
ด้ำนวิชำกำรและด้ำนกำรปฏิบตั ิของ
กลุ่มเป้ำหมำยเดียวกัน ให้อยู่ในส่วน
รำชกำรเดียวกัน รวมทั้งโอนอำนำจหน้ำที่
และกิจกำรบริหำรบำงส่วนของส่วน
รำชกำรเดิมไปเป็นของส่วนรำชกำร
ที่ปรับปรุงใหม่

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก
วันที่ ๕ มี.ค. ๕๘
47 ปรบั ปรุงกระทรวง (ฉ.
๑๔) พม..pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๖๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๔๘

๓/๕๗
๑๘ ส.ค. ๕๗
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหนี้
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหนี้
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

หัวหน้ำ
คสช.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๗
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ตำมที่ ก.กำรพัฒนำสังคมฯ เสนอ
- ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรทวงถำมหนี้
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
วำระ วันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๗
เงื่อนไขในกำรทวงถำมหนี้และกำรควบคุม - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔/๒๕๕๗ พฤ. ๒๘
กำรทวงถำมหนี้ เนื่องจำกปัจจุบันมีกำร
ส.ค. ๕๗
กระทำที่ไม่เหมำะสมต่อลูกหนี้ ไม่วำ่ จะเป็น วาระที่ ๑
กำรใช้ถ้อยคำที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล กำร
รับหลักกำร ค. ๕/๒๕๕๗ ศ. ๒๙ ส.ค. ๕๗
ขู่เข็ญ กำรใช้กำลังประทุษร้ำย ทำให้เสีย
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๕ คน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๖ ก
วันที่ ๖ มี.ค. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๖๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๔๙

๑๗/๕๗
๑ ต.ค. ๕๗
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ัตว์เพื่องำน
ทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัตสิ ัตว์เพื่องำน
ทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ชื่อเสียงและสร้ำงควำมเดือดร้อนรำคำญ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
ให้แก่บุคคลอื่น (รมว.กค. รักษำกำร พ.ร.บ.) วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๗
กำกับดูแลและส่งเสริมกำรดำเนินกำรต่อ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศ วำระ วันที่ ๑ ต.ค. ๕๗
ไทยให้สอดคล้องกับหลักจรรยำบรรณและ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๗ พฤ. ๙
มำตรฐำนสำกล เพื่อคุ้มครองชีวิตและ
ต.ค. ๕๗
สวัสดิภำพของสัตว์ ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ วาระที่ ๑
ทำงวิชำกำรของประเทศ และเป็นที่
รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๕๗ ศ. ๑๐ ต.ค. ๕๗
ยอมรับของนำนำประเทศ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๘ พ.ย. ๕๗

หมายเหตุ
48 ทวงถามหนี ้.pdf

- ก.กำรทหำร / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๘ ก
วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘
่
49 สัตว ์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร ์.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๖๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๕๐

๓๑(ญ)/๕๗
๒๙ ต.ค. ๕๗
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ วำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓๐ ต.ค. ๕๗)
- ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๘ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๓ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๕ ม.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรดำเนินกำร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
- ค. ๑๔/๒๕๕๘ พฤ. ๕ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ.
กำหนดมำตรกำรคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
และป้องกันมิให้มีกำรเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ วำระ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๗
เป็นธรรมระหว่ำงเพศ
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖
พ.ย. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ)
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ
พ. ๑๒ พ.ย. ๕๗

หมายเหตุ

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๘ ก
วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๖๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๒๔/๒๕๕๗ พฤ. ๑๓ พ.ย. ๕๗
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘
ม.ค. ๕๘
- ค. ๒/๒๕๕๘ ศ. ๙ ม.ค. ๕๘ ทีป่ ระชุมได้พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลงมติใน
วำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรดำเนินกำร
ของกระทรวงวัฒนธรรม
- ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ.

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

หมายเหตุ
50 ความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๖๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๕๑

๒๙(ญ)/๕๗
๒๑ ต.ค. ๕๗
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย เนื่องจำกพระรำชบัญญัติ
กำรกีฬำแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้
ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน มีบทบัญญัติบำง
ประกำรไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน โดยกำหนดให้มีกำรจัดตั้งกองทุน
พัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติขึ้นในกำรกีฬำ
แห่งประเทศไทย กำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนจัดตั้งสมำคมกีฬำ
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และมำตรกำร
ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินกำรของสมำคม
กีฬำ และกำรกระทำกำรต่ำง ๆ ของ
คณะกรรมกำรสมำคมกีฬำและกรรมกำร
สมำคมกีฬำ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๗ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๑๕ วัน (รับ ๑๔ พ.ย. ๕๗)
- ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๑๕ วัน
ครบกำหนด วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘
ม.ค. ๕๘
- ค. ๒/๒๕๕๘ ศ. ๙ ม.ค. ๕๘ ทีป่ ระชุมได้พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลงมติใน
วำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๘

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๕๘
51 กีฬา.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๖๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๕๒

๓๑/๕๗
๒๙ ต.ค. ๕๗
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำ
สื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ พ.ศ. ....

ครม.

จัดตั้งกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและ
สร้ำงสรรค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในกำร
ผลิต กำรพัฒนำ และกำรเผยแพร่สื่อ
ที่มีคุณภำพ เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
พฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยำวชน ส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรพัฒนำสื่อ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๘ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๘ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรดำเนินกำร
ของกระทรวงวัฒนธรรม

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔)

“พระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำ
สื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๕๘
่
52 สือปลอดภั
ย .pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๖๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๕๓

๒๘(ญ)/๕๗
๒๑ ต.ค. ๕๗
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

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

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ให้มีกฎหมำยจัดตั้งกองทุนพัฒนำระบบ
วำระ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๗
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ เพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเรียกเก็บเงินจำก - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐
สถำบันกำรเงินของรัฐ และกำรใช้จ่ำยเงิน ต.ค. ๕๗ (ค้ำงกำรพิจำรณำ)
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖
ที่ได้มำจำกกำรเรียกเก็บดังกล่ำวในกำร
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงินและช่วยเหลือ พ.ย. ๕๗
สถำบันกำรเงินของรัฐ เนื่องจำกกฎหมำย วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๒๑/๒๕๕๗ พฤ. ๖ พ.ย. ๕๗
ว่ำด้วยสถำบันคุ้มครองเงินฝำกและกฎหมำย
ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำ
ว่ำด้วยกำรปรับปรุงกำรบริหำรหนีเ้ งินกู้
ร่ำงพระรำชบัญญัติธรุ กิจสถำบันกำรเงิน
ที่กระทรวงกำรคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ
เพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบัน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำรเงิน บัญญัติให้มีกำรเรียกเก็บเงินจำก
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
สถำบันกำรเงินของเอกชน แต่กำรเรียก
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
เก็บเงินดังกล่ำวไม่ครอบคลุมถึงสถำบัน
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรเงินของรัฐที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้ง
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ
ทั้งนี้ เพื่อให้สถำบันกำรเงินของรัฐและ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๗
ของเอกชนมีควำมเท่ำเทียมกันในกำร
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
รับฝำกเงินจำกประชำชน
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๗ พ.ย. ๕๗)
- ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ ม.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๗

หมายเหตุ

- ก.กำรเงิน กำรคลัง/กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๕๘
53 สถาบัน การเงิน เฉพาะ
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๖๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕
ม.ค. ๕๘
- ค. ๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรดำเนินกำร
ของกระทรวงกำรคลังตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
๕๔

๒๘/๕๗
๒๑ ต.ค. ๕๗
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริม
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัตสิ ่งเสริม
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรบริหำร
จัดกำร กำรบำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์
กำรฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
และกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝัง่
รวมทั้งให้ประชำชนและชุมชนในท้องถิ่น
ได้มีส่วนร่วมในกำรบำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์
และกำรฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งอย่ำงสมดุลและยั่งยืน

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน

- ก.สิ่งแวดล้อม / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๕๘
54 ทะเลและชายฝั่ ง.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๖๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๘ พ.ย. ๕๗)
- ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ ม.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๖ ม.ค. ๕๘ ชะลอกำรบันทึกเสนอ ปธ.
เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับ
มำตรำ และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒ ก.พ. ๕๘
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘ ให้นำเหตุผลที่คณะ
กมธ. วิสำมัญ แก้ไขเป็นเหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ใน
กำรประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๖๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ และรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
- ค. ๔๒/๒๕๕๘ พฤ. ๙ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
๕๕

๒๖(ญ)/๕๗
๒๑ ต.ค. ๕๗
(พัชรี)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชกำหนดนิติบุคคลเฉพำะกิจ
เพื่อกำรแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระ
รำชกำหนดนิติบุคคลเฉพำะกิจเพือ่
กำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดนิติบคุ คล
เฉพำะกิจเพื่อกำรแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำม (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๓)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมอำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ในกำรแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕
และยกเลิกมำตรำ ๖)
(๓) ปรับปรุงบทบัญญัติในหมวด ๒
นิติบุคคลเฉพำะกิจ (แก้ไขเพิม่ เติม
มำตรำ ๙ ถึงมำตรำ ๒๔)
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมอำนำจหน้ำที่ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ในกำรเพิกถอน

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๓ พ.ย. ๕๗)

- ก.วิทยำศำสตร์ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๘ – ๙)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๕๘
55 แปลงสิน ทรพ
ั ย ์เป็ น
หลักทรพ
ั ย ์.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๗๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

กำรจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพำะกิจ
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๙)
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมอำนำจหน้ำทีข่ อง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล
นิติบุคคลเฉพำะกิจ (แก้ไขเพิม่ เติม
มำตรำ ๓๐)
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษกรณี
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมมำตรำ ๑๕ วรรคสอง และมำตรำ
๑๕/๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๔)

๕๖

๒๓/๕๗
๘ ต.ค. ๕๗
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติวิชำชีพ
เภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติวิชำชีพเภสัชกรรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

- ค. ๒๕/๒๕๕๗ พฤ. ๒๐ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนดวันที่ ๔ ม.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรดำเนินกำร
ของกระทรวงกำรคลังตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติวิชำชีพ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
เภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยแก้ไขเพิ่มเติม วำระ วันที่ ๘ ต.ค. ๕๗
บทนิยำมคำว่ำ “วิชำชีพเภสัชกรรม”
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔) อำนำจหน้ำที่
ต.ค. ๕๗
ของคณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรมในกำร วาระที่ ๑
ออกข้อบังคับสภำเภสัชกรรม กำรต่ออำยุ
รับหลักกำร ค. ๑๖/๒๕๕๗ พฤ. ๑๖ ต.ค. ๕๗
ใบอนุญำต และกำรออกใบแทนใบอนุญำต
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน

หมายเหตุ

- ก.สำธำรณสุข / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๙ – ๒๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๕๘
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(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๓ (๔) (ฌ))
กำหนดอำยุใบอนุญำตและกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำต (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๑)
รวมทั้งเพิ่มเติมอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรต่อ
อำยุใบอนุญำต (เพิ่ม (๑/๑) ของอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมท้ำยพะรำชบัญญัติ)

แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๗
**ที่ประชุมคณะ กมธ. วิสามัญกิจการสภาฯ
ค. ๗/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ พ. ๑๙ พ.ย. ๕๗ เห็นควร
ชะลอการพิจารณาร่างในวาระทีส่ องและวาระทีส่ าม
ออกไปก่อน ๓๐ วัน**
**ที่ประชุมคณะ กมธ. วิสามัญกิจการสภาฯ
ค. ๒/๒๕๕๘ อ. ๑๓ ม.ค. ๕๘ รับทราบผลการหารือ
ร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ และเห็นควรให้เสนอร่าง
ดังกล่าวเพื่อ สนช. พิจารณาในวาระที่สองและวาระ
ที่สามต่อไป**
- บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
วันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๘
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙
ม.ค. ๕๘
- ค. ๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘

หมายเหตุ
56 เภสัชกรรม.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๗๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๕๗

๑๑/๕๗
๕ ก.ย. ๕๗
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การดาเนินคดีแบบกลุม่ )
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

หัวหน้ำ
คสช.

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่งเพื่อกำหนด
กระบวนกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำร
ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นกำรคุ้มครอง
ผู้เสียหำยจำนวนมำกได้ในกำรดำเนินคดี
เพียงครั้งเดียว สำมำรถอำนวยควำม
ยุติธรรมให้แก่ผเู้ สียหำยที่ไม่มี
ควำมสำมำรถฟ้องคดีได้ หรือผู้เสียหำย
ที่ได้รับควำมเสียหำยจำนวนเพียงเล็กน้อย
รวมทั้งผู้ด้วยโอกำสด้วย ซึ่งเป็นกำร
ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำร และลดควำมซ้ำซ้อนในกำร
ฟ้องคดีและป้องกันควำมขัดแย้งกันของ
คำพิพำกษำได้

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๒ ต.ค. ๕๗)
- ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐ ต.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๗)
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๘ ก
วันที่ ๘ เม.ย. ๕๘
57 วิ.แพ่ง คดีแบบกลุม
่
(ฉ. ๒๖).pdf
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ผู้เสนอ
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มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๕ ม.ค. ๕๘
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๘ โดยให้ ก.ยุติธรรม
และ ก.กำรคลัง รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ โดยให้
ก.ยุติธรรมเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรรวบรวม
นำเสนอ ครม. ต่อไป ภำยใน ๓๐ วัน
- ครม มีมติรับทรำบผลกำรดำเนินกำรตำม
ข้อสังเกตที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เมื่อวันที่ ๑๙
พ.ค. ๕๘
- ค. ๕๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๐ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
๕๘

๓๐/๕๗
๒๙ ต.ค. ๕๗
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ถำบันวิทยำลัย
ชุมชน พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัตสิ ถำบันวิทยำลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

จัดตั้งสถำบันวิทยำลัยชุมชนและวิทยำลัย
ชุมชน โดยกำหนดให้วิทยำลัยชุมชน
มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ
ที่ต่ำกว่ำปริญญำ และฝึกอบรมด้ำน
วิชำกำรหรือวิชำชีพ ซึ่งรูปแบบกำรจัด
กำรศึกษำของวิทยำลัยชุมชนให้คำนึงถึง
กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุมชน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๐ ก
วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๘
58 สถาบัน วิทยาลัย
ชุมชน.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๗๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑ ธ.ค. ๕๗)
- ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ ม.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒) (รับ ๑๙ ธ.ค. ๕๗)
- ค. ๒/๒๕๕๘ ศ. ๙ ม.ค. ๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๖ ก.พ. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และให้ ก. ศึกษำธิกำร รับ
ข้อสังเกตไปพิจำรณำแล้วแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๗๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๕๙

๓๔/๕๗
๒ ธ.ค. ๕๗
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตหิ อพัก พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

สลค. ทรำบภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
ตำมที่ ก. ศึกษำธิกำรเสนอ
- ค. ๑๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยหอพัก โดยยกเลิก - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
พระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
วำระ วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๗
เนื่องจำกมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรประกอบ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑
กิจกำรหอพักไม่เหมำะสมกับสภำพสังคม ธ.ค. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำ)
ปัจจุบัน จึงกำหนดแนวทำงและวิธีกำร
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘
ในกำรกำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรหอพัก ธ.ค. ๕๗
ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครอง
วาระที่ ๑
สวัสดิภำพของเด็กและเยำวชนที่อยู่
รับหลักกำร ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ธ.ค. ๕๗
ระหว่ำงกำรศึกษำ และโอนอำนำจในกำร
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน
กำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรหอพักให้แก่
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน รับ ๖ ม.ค. ๕๘
- ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ก
วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๘
59 หอพัก.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๗๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๖๐

๒๗/๕๗
๒๑ ต.ค. ๕๗
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประมง
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘ โดยให้ ก.มหำดไทย
และ ก.พัฒนำสังคม รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ รับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ ที่กระทรวงพัฒนำสังคมฯ เสนอ
- ค. ๕๔/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง เพื่อให้ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์นำของ
้
วำระ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๗
ประเทศสอดคล้องกับควำมเจริญก้ำวหน้ำ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๗ พฤ. ๓๐
ของเทคโนโลยีด้ำนกำรประมงและสภำพ ต.ค. ๕๗
ของสังคมในปัจจุบัน โดยกำหนดให้มี
วาระที่ ๑
มำตรกำรในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร
รับหลักกำร ค. ๒๐/๒๕๕๗ ศ. ๓๑ ต.ค. ๕๗
บริหำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ กำรใช้
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๗๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ประโยชน์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม
ให้ประชำชนหรือชุมชนประมงท้องถิ่น
เข้ำมำมีส่วนร่วม และกำหนดมำตรกำร
ในกำรส่งเสริมให้สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำที่ได้จำกกำรทำกำรประมงหรือจำก
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำมีคุณภำพได้มำตรฐำน
ด้ำนสุขอนำมัย มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งกำหนดมำตรกำรควบคุมและจัด
ระเบียบกำรใช้เรือประมงไทยในกำรทำ
กำรประมงนอกน่ำนน้ำไทย

แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๐ พ.ย. ๕๗)
- ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนดวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘
ม.ค. ๕๘
- ค. ๒/๒๕๕๘ ศ. ๙ ม.ค. ๕๘ ทีป่ ระชุมได้พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลงมติใน
วำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ร่ำง พ.ร.บ. ที่สภำเห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำยมีข้อบกพร่องบำงประกำร บรรจุเข้ำ
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 ทีป่ ระชุม
เห็นชอบด้วยที่จะให้นำร่ำง พ.ร.บ. นี้ กลับมำ
ทบทวนอีกครั้ง ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒ โดยมีมติ

หมายเหตุ
60 การประมง.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๗๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๖๑

๑๑(ญ)/๕๘
๓ มี.ค. ๕๘
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดให้ผู้ที่แจ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
หรือพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือตำรวจ
ให้ทรำบว่ำมีกำรกระทำควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ได้รับควำมคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำ

ให้แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๖๑ มำตรำ ๖๕ และมำตรำ
๙๑ และเพิ่มมำตรำ ๖๕/๑ และลงมติเห็นสมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๖ ก.พ. ๕๘
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๘ ให้นำเหตุผลที่คณะ
กมธ. วิสำมัญ แก้ไขเป็นเหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ใน
กำรประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ และให้ ก.เกษตร รับ
ข้อสังเกตไปพิจำรณำ และนำเสนอต่อไป
- ค. ๑๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๑๑ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ (แก้ไขเป็นเหตุผล)
- ครม. มีมติรับทรำบผลกำรดำเนินกำรตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ ที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘
- ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๗๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

(๒) ปรับปรุงฝ่ำยเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์
(๓) ปรับปรุงอำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์ในกำรกำหนดมำตรกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
ในสถำนประกอบกิจกำร โรงงำน และ
ยำนพำหนะ
(๔) กำหนดให้นำยกรัฐมนตรีโดยควำม
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนำจออก
ประกำศกำหนดมำตรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ในสถำนประกอบ
กิจกำร โรงงำน และยำนพำหนะ
(๕) กำหนดให้คณะอนุกรรมกำรตำม
มำตรำ ๒๕ วรรคสอง มีอำนำจสั่งปิด
สถำนประกอบกิจกำรหรือโรงงำนชั่วครำว
พักใช้ใบอนุญำตประกอบกำรสำหรับกำร
ประกอบธุรกิจหรือโรงงำน ห้ำมใช้
ยำนพำหนะเป็นกำรชั่วครำว หรือดำเนิน
มำตรกำรที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีกำร
กระทำผิดเกิดขึ้นอีก
(๖) กำหนดขั้นตอนกำรแจ้งคำสั่งของ
คณะอนุกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๕ วรรค
สองที่ได้สั่งกำร ตำมมำตรำ ๑๖/๒ และ
กำรอุทธรณ์คำสั่งของคณะอนุกรรมกำร
ตำมมำตรำ ๒๕ วรรคสอง

กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวารที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓ เม.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.
เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘
พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘
- ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และให้กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์รับข้อสังเกต
ดังกล่ำวไปพิจำรณำก่อนแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้
ครม. ทรำบต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ที่กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์เสนอ
- ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๘๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๖๒

๓๒(ญ)/๕๗
๑๘ พ.ย. ๕๗
(ทรงวุฒ)ิ
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ุ้มครองเด็ก
ที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยีช่วยกำร
เจริญพันทำงกำรแพทย์ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองเด็ก
ที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยีช่วยกำร
เจริญพันทำงกำรแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

(๗) กำหนดให้คณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมกำรเพื่อทำกำรตำมมำตรำ ๑๖/๒
(๘) กำหนดให้ค่ำปรับตำมที่กระทรวง
กำรคลังอนุญำตให้นำไปใช้ได้โดยไม่ต้อง
นำส่งคลังตกเป็นของกองทุน
(๙) เพิ่มบทกำหนดโทษกรณีกำรกระทำ
ตำมมำตรำ ๕๒ หรือมำตรำ ๕๓ วรรคสอง
เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรำยสำหัส
หรือถึงแก่ควำมตำย
(๑๐) เพิ่มบทกำหนดโทษกรณีเจ้ำของ
ผู้ครอบครอง หรือผู้ดำเนินกิจกำรสถำน
ประกอบกิจกำร โรงงำน หรือยำนพำหนะ
ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ำมคำสั่ง
ตำมมำตรำ ๑๖/๒
โดยที่ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและ
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ในกำรบำบัด
รักษำภำวกำรณ์มีบตุ รยำก สำมำรถช่วยให้
ผู้ที่มภี ำวกำรณ์มีบุตรยำกมีบตุ รได้โดยกำร
ใช้เทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำง
กำรแพทย์ จึงจำเป็นต้องมีกฎหมำยว่ำด้วย
กำรคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยี
ช่วยกำรเจริญพันทำงกำรแทพย์เพือ่
กำหนดสถำนะควำมเป็นบิดำมำรดำที่ชอบ
ด้วยกฎหมำยของเด็ก ตลอดจนควบคุม
กำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ที่เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีชว่ ยกำร

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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. วิสำมัญ จำนวน ๑๘ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๘ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๗

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๘ ก
วันที่ ๑ พ.ค. ๕๘
62 คุ ้มครองเด็ก (อุ ้มบุญ).
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๘๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

เจริญพันทำงกำรแพทย์มิให้มีกำรนำไปใช้
ในทำงที่ไม่ถูกต้อง

๖๓

๓๖(ญ)/๕๗
๙ ธ.ค. ๕๗
(ทรงวุฒ)ิ
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัติธรรมนูญ
ศำลทหำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติธรรมนูญศำลทหำร
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

- ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๘
- ครม. มีมติรับทรำบผลกำรดำเนินกำรตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ ที่กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมฯ เสนอ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘
- ค. ๕๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๐ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติธรรมนูญศำล - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ทหำร พ.ศ. ๒๔๘๙ เนื่องจำกมีบทบัญญัติ วำระ ๑๑ ธ.ค. ๕๗
ไม่เหมำะสมกับกำลสมัยและไม่สอดคล้อง - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘
กับประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ธ.ค. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำไปวันที่ ๘ ม.ค. ๕๘)
โดยแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรออกระเบียบ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘
เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ม.ค. ๕๘
กำรกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งตุลำกำร

หมายเหตุ

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๐ ก
วันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๘๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

พระธรรมนูญและอัยกำรทหำร กำหนดคดี
ที่ไม่อยู่ในอำนำจศำลทหำร อำนำจของ
ศำลจังหวัดทหำรในกำรพิจำรณำพิพำกษำ
คดีอำญำ อำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดี
ที่อุทธรณ์คำพิพำกษำหรือคำสั่งโดยตรง
ไปยังศำลทหำรสูงสุด ระเบียบเกี่ยวกับเงิน
รำงวัล ค่ำตอบแทน ค่ำป่วยกำร ค่ำพำหนะ
เดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จำ่ ยอย่ำงใด ๆ
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
กำรควบคุมผู้ต้องหำในกรณีพิเศษ สิทธิของ
ผู้เสียหำยและจำเลย หลักกำรห้ำมศำลทหำร
พิพำกษำเกินคำขอ กำรอุทธรณ์และฎีกำ
และกำรกำหนดวิธีกำรบังคับคดีในกรณี
หญิงมีครรภ์

วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ม.ค. ๕๘
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๖ ก.พ. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรดำเนินกำร
ของกระทรวงกลำโหม
- ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ

หมายเหตุ
63 ธรรมนู ญศาลทหาร
(ฉ. ๘).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๘๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๖๔

๒(ญ)/๕๘
๒๐ ม.ค. ๕๘
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมร่ำงพระรำชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดมำตรกำรเยียวยำให้ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือนหรือเงิน
ประจำตำแหน่งที่เหมำะสมและเป็นธรรม
ตำมที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป
(เพิ่มมำตรำ ๕๐/๑)
(๒) ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำย
พระรำชบัญญัติ
(๓) ปรับเพิ่มเงินเดือนของข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชำกำรระดับปฏิบัติกำรและระดับชำนำญ
กำร และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงำนและระดับชำนำญงำน
ในอัตรำร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๘
- ค. ๑๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ 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 มี.ค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึน้
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และผลกำรดำเนินกำร
ตำมที่สำนักงำน ก.พ. เสนอ และให้กระทรวงกลำโหม

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘
64 ระเบียบขา้ ราชการ
พลเรือน (ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๘๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๖๕

๖(ญ)/๕๘
๒๐ ม.ค. ๕๘
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
รัฐสภำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

กระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
รับข้อสังเกตและผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต
ที่สำนักงำน ก.พ. เสนอไปพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
- ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้ วำระ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๘
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖/๒๕๕๘
(๑) ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่อขั้นสูง
พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘
ของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญท้ำย
วาระที่ ๑
พระรำชบัญญัติ
รับหลักกำร ค. ๖/๒๕๕๘ พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘
(๒) ปรับเพิ่มเงินเดือนของข้ำรำชกำร
ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำ
รัฐสภำสำมัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้ำรำชกำร
วิชำกำรระดับปฏิบัติกำรและระดับชำนำญ
พลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ
กำร และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
ระดับปฏิบัติงำนและระดับชำนำญงำน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
ในอัตรำร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐
ก.พ. ๕๘
- ค. ๑๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘
65 ระเบียบขา้ ราชการ
รฐั สภา (ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๘๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๖๖

๕(ญ)/๕๘
๒๐ ม.ค. ๕๘
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตเิ งินเดือน
เงินวิทยฐำนะ และเงินประจำ
ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทย
ฐำนะ และเงินประจำตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติเงินเดือน
เงินวิทยฐำนะ และเงินประจำตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(๑) ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
แนบท้ำยพระรำชบัญญัติ
(๒) ปรับเพิ่มเงินเดือนข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ ซึ่งได้รับเงินเดือนใน
อันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ.๑ และอันดับ
คศ.๒ ที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่ำขัน้ สูงของ
อันดับ คศ.๒ ในอัตรำร้อยละสี่ของ
เงินเดือนที่ได้รับอยู่

ผลการดาเนินการ
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๘
พฤ. ๑๒ มี.ค. ๕๘ (ค้ำงกำรพิจำรณำ)
- ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐
ก.พ. ๕๘
- ค. ๑๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘
66 เงิน เดือนขา้ ราชการ
ครู (ฉ. ๓).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๘๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๖๗

๔(ญ)/๕๘
๒๐ ม.ค. ๕๘
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตติ ำรวจแห่งชำติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตติ ำรวจ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรได้รับเงินเดือนในแต่ละชั้นยศ
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๖๘)
(๒) ปรับปรุงบัญชีอัตรำเงินเดือน
ข้ำรำชกำรตำรวจท้ำยพระรำชบัญญัติ
(๓) ปรับเพิ่มเงินเดือนข้ำรำชกำรตำรวจ

ผลการดาเนินการ
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๘
พฤ. ๑๒ มี.ค. ๕๘ (ค้ำงกำรพิจำรณำ)
- ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรคลัง สำนักงำน
ก.พ. สำนักงำน ก.พ.ร. และสำนักงบประมำณ
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำสมควรจะดำเนินกำร
ตำมข้อสังเกตได้หรือไม่
- ค. ๗๘/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้ำรำชกำร

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๘๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๖๘

๓(ญ)/๕๘
๒๐ ม.ค. ๕๘
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้ำรำชกำรทหำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
ทหำร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

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 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐
ก.พ. ๕๘
- ค. ๑๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๖/๒๕๕๘
พฤ. ๑๒ มี.ค. ๕๘ (ค้ำงกำรพิจำรณำ)
- ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๘
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖/๒๕๕๘
พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๖/๒๕๕๘ พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรได้รับเงินเดือนในแต่ละชั้นยศ
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๒ ทวิ)
(๒) ปรับปรุงบัญชีอัตรำเงินเดือน

หมายเหตุ
67 ตารวจแห่งชาติ (ฉ.
๓).pdf

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๘๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกองประจำกำร
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลำโหม
ท้ำยพระรำชบัญญัติ
(๓) ปรับเพิ่มเงินเดือนของข้ำรำชกำร
ทหำร ทหำรกองประจำกำร 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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐
ก.พ. ๕๘
- ค. ๑๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘
- ค. ๑๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำจนจบ
ร่ำง และพิจำรณำบัญชีอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร
ทหำรฯ แล้ว คณะ กมธ. วิสำมัญ ขอนำร่ำงกลับไป
พิจำรณำทบทวนก่อนนำมำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง
- ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำต่อในวำระที่ ๒ บัญชีอัตรำเงินเดือน
ข้ำรำชกำรทหำรฯ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘

หมายเหตุ
68 ระเบียบขา้ ราชการ
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๘๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๖๙

๒๔/๕๗
๑๕ ต.ค. ๕๗
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ วนป่ำ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัตสิ วนป่ำ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิ วนป่ำ
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแก้ไขหลักเกณฑ์กำรขึ้น
ทะเบียนสวนป่ำ กำรแปรรูปไม้ในสวนป่ำ
ตลอดจนกำรเก็บหำ ค้ำ มีไว้ในครอบครอง
หรือนำเคลื่อนทีซ่ ึ่งของป่ำในสวนป่ำ กำร
ออกใบสำคัญ รับรองกำรจัดกำรป่ำไม้
อย่ำงยั่งยืน และปรับปรุงมำตรกำร
ในกำรกำกับดูแลและแก้ไขเพิ่มเติม
บทกำหนดโทษให้เหมำะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็น
มำตรกำรในกำรส่งเสริมและจูงใจให้มีกำร
ปลูกสร้ำงสวนป่ำ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๔๕ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๔๕ วัน วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๔ ต.ค. ๕๗)
- ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนดวันที่ ๔ ม.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๗ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๗
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕
ม.ค. ๕๘ (ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนกำรพิจำรณำออกไป
๒ สัปดำห์)
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕
ก.พ. ๕๘
- ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง

- ก.เกษตร / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๐ – ๑)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๔ ก
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘
69 สวนป่ า (ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๙๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๕๘ รับทรำบข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. และให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมรับข้อสังเกตดังกล่ำวไปพิจำรณำ
ก่อนแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้ ครม. ทรำบต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ดำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่กระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
- ค. ๖๔/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
๗๐

๖/๕๘
๑๐ ก.พ. ๕๘
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตยิ กเลิกกฎหมำย
บำงฉบับที่หมดควำมจำเป็นหรือ
ซ้ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติยกเลิกกฎหมำย
บำงฉบับที่หมดควำมจำเป็นหรือ
ซ้ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

ยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมดควำม
จำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น ดังนี้
(๑) พระรำชบัญญัติควบคุมและจัดกำร
กิจกำรหรือทรัพย์สินของคนต่ำงด้ำวบำง
จำพวกในภำวะคับขัน พุทธศักรำช ๒๔๘๔
(๒) พระรำชบัญญัติส่งเสริมสินค้ำขำออก
พ.ศ. ๒๕๐๓
(๓) พระรำชบัญญัติส่งเสริมสินค้ำขำออก
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙
(๔) พระรำชบัญญัติควบคุมกำรเช่ำเคหะ
และที่ดิน พ.ศ. ๒๕๐๔
(๕) พระรำชบัญญัติควบคุมกำรเช่ำเคหะ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๗ ก
วันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘
70 ยกเลิกกฎหมาย
้ ้อน.pdf
จาเป็ นซาซ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๙๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๗๑

๓๖/๕๗
๙ ธ.ค. ๕๗
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตเิ หรียญพิทักษ์
เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
*ครม. ขอเสนอร่าง พ.ร.บ. ที่ได้
ปรับปรุงถ้อยคาในบันทึกหลักการ
และเหตุผล และร่างมาตรา ๓
ของร่าง พ.ร.บ. ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อพิจารณาแทนร่างฉบับเดิม
แก้ไขจาก “หรือปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ
อันเป็นการสนับสนุนการรักษาความ
มั่นคงของประเทศ” เป็น “หรือ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ
และที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙
(๖) พระรำชบัญญัติควบคุมกำรเช่ำเคหะ
และที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๗) พระรำชบัญญัติป้องกันกำรกระทำ
บำงอย่ำงในกำรขนส่งสินค้ำขำออกทำงเรือ
พ.ศ. ๒๕๑๑
(๘) พระรำชบัญญัติสถำนสินเชื่อท้องถิ่น
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
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติเหรียญ
พิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒ ดังต่อไปนี้
(๑) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในกำรพระรำชทำน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน เพื่อให้ครอบคลุม
มำกขึ้นแก่ผู้ที่ทำงรำชกำรมีคำสั่งให้ปฏิบัติ
หน้ำที่เกี่ยวกับกำรป้องกันประเทศหรือ
กำรปฏิบัตหิ น้ำที่อื่นอันเกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมมั่นคงของประเทศ
(เพิ่มมำตรำ ๓ วรรคสอง)
(๒) แก้ไขบทบัญญัตเิ กี่ยวกับกำรพระรำชทำน
เครื่องหมำยของเหรียญพิทักษ์เสรีชน

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ เม.ย. ๕๘

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน

- ก.กำรทหำร / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๗ ก
วันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘
71 เหรียญพิท ักษ เ์ สรีชน
(ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๙๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ อันเกี่ยวกับการ
รักษาความมั่นคงของประเทศ”
“พระรำชบัญญัติเหรียญพิทักษ์
เสรีชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔ วรรคสอง)
(๓) แก้ไขหลักเกณฑ์ในกำรพระรำชทำน
เหรียญพิทกั ษ์เสรีชน และกำรกำหนด
เกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเหรียญ
กำรประดับ และกำรเรียกเหรียญคืน
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕)

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๖ ก.พ. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑)
ออกไปอีก ๓๐ วัน รับวันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๘
- ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๘ มี.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๒)
ออกไปอีก ๓๐ วัน รับวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๘ บันทึก
เสนอประธำน ๒๐ ก.พ. ๕๘
- ค. ๑๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๒๕ ก.พ. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๗ เม.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘ (ส่งให้คณะกรรมกำร
ตรวจพิจำรณำร่ำงฯ พิจำรณำวันที่ ๑๗ มี.ค. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
วันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๙๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๗๒

๒๙/๕๗
๒๑ ต.ค. ๕๗
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ระกันสังคม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ เกี่ยวกับบทนิยำมคำว่ำ “ลูกจ้ำง”
“ทุพพลภำพ” “ว่ำงงำน”และ “ภัยพิบัติ”
หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำซึ่งผู้แทนฝ่ำย
นำยจ้ำงและผู้แทนฝ่ำยผู้ประกันตน
กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำของคณะกรรมกำร
ประกันสังคม คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำมของกรรมกำรประกันสังคม
ที่ปรึกษำ และกรรมกำรกำรแพทย์ และ
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรแพทย์
กำรคำนวณค่ำจ้ำงรำยวันในกำรจ่ำยเงิน
ทดแทนกำรขำดรำยได้ ยกเลิกกำรตัดสิทธิ
ผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสิทธิได้รบั ประโยชน์
ทดแทนในกรณีจงใจหรือยินยอมให้ผู้อื่น
กระทำให้ตนประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย

ผลการดาเนินการ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ เม.ย. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และให้กระทรวงกลำโหม
รับข้อสังเกตดังกล่ำวไปพิจำรณำก่อนแจ้งผลกำร
ดำเนินกำรให้ ครม. ทรำบต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ที่กระทรวงกลำโหมเสนอ
- ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๘ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๔๕ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๘ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๔๕ วัน วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๔ ต.ค. ๕๗)

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๓ ก
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๘
72 ประกันสังคม (ฉ. ๔).
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๙๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ทุพพลภำพ หรือถึงแก่ควำมตำย เพิ่ม
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตรำให้
รัฐบำลออกเงินสมทบสำหรับผูป้ ระกันตน
ตำมมำตรำ ๔๐ และเพิ่มบทบัญญัติให้
ลดหย่อนกำรออกเงินสมทบในกรณีเกิดภัย
พิบัติอย่ำงร้ำยแรงทีส่ ่งผลกระทบต่อ
สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ รวมทั้งกำหนด
โทษทำงอำญำในกรณีนำยจ้ำงไม่ยนื่ แบบ
รำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบ

- ค. ๒๗/๒๕๕๗ พฤ. ๒๗ พ.ย. ๕๗ ที่ประชุม
มีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒) (รับ ๒๒ ธ.ค. ๕๗)
- ค. ๒/๒๕๕๘ ศ. ๙ ม.ค. ๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๓) (รับ ๓ ก.พ. ๕๘)
- ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๓) โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ มี.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๕๘
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘ โดยให้ ก.แรงงำน

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๙๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

และ ก.สำธำรณสุข รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ดำเนินกำรตำมข้อสังเกต ตำมที่กระทรวงแรงงำน
เสนอ
- ค. ๓/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ ม.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
๗๓

๑๓(ญ)/๕๘
๑๐ มี.ค. ๕๘
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจำนองเรือ
และบุรมิ สิทธิทำงทะเล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรจำนองเรือ
และบุรมิ สิทธิทำงทะเล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

กำหนดให้เจ้ำของเรือสำมำรถนำเรือที่อยู่
ระหว่ำงกำรต่อสร้ำงมำทำสัญญำและจด
ทะเบียนจำนองเพื่อเป็นหลักประกันชำระ
หนี้แก่ผู้ให้สินเชื่อได้

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๘

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๐ ก
วันที่ ๙ ก.ค. ๕๘
74 จานองเรือ (ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๙๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน
เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
กระทรวงคมนำคมรับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำสมควร
จะดำเนินกำรตำมข้อสังเกตได้หรือไม่ และให้ สลค.
นำเหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. แก้ไขเป็นเหตุผลของ ร่ำง
พ.ร.บ. ในกำรประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๕๘ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ ที่ ก. คมนำคม เสนอ
- ค. ๗๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๙๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๗๔

๑๓/๕๘
๑๐ มี.ค. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ุณสมบัติ
มำตรฐำนสำหรับกรรมกำรและ
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติคณ
ุ สมบัติ
มำตรฐำนสำหรับกรรมกำรและ
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติคณ
ุ สมบัติ
มำตรฐำนสำหรับกรรมกำรและพนักงำน
รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยแก้ไขเพิ่มเติม
ลักษณะต้องห้ำมของผู้บริหำรและพนักงำน
รัฐวิสำหกิจ กรณีต้องโทษจำคุกตำมคำ
พิพำกษำ และแก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงกำรคลังเป็นผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน
เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ พ.ค. ๕๘

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๐ ก
วันที่ ๙ ก.ค. ๕๘
75 คุณสมบัตม
ิ าตรฐาน
กรรมการ (ฉ. ๗).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๙๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๗๕

๓๓(ญ)/๕๗
๑๘ พ.ย. ๕๗
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรยำง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรยำง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

โดยที่ยำงพำรำและผลิตผลจำกยำงพำรำ
มีควำมสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้นเพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุน
เกษตรกรชำวสวนยำงและผู้ประกอบ
กิจกำรยำง จึงจำเป็นต้องมีกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรยำงแห่งประเทศไทยเพื่อให้มี
องค์กรกลำงรับผิดชอบดูแลกำรบริหำร
จัดกำรเกีย่ วกับยำงพำรำของประเทศทั้ง
ระบบอย่ำงครบวงจร มีเอกภำพและ
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงอิสระคล่องตัว
และใช้ยำงพำรำและผลิตผลจำกยำงพำรำ
ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๙ ม.ค. ๕๘
- ค. ๓๓/๒๕๕๗ ศ. ๑๙ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๘ ก.พ. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒) (รับ ๑๙ ม.ค. ๕๘)
- ค. ๖/๒๕๕๘ พฤ. ๒๒ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๖๐ วัน (ค. ๓) (รับ ๑๓ ก.พ. ๕๘)
บันทึกเสนอประธำน ๑๖ ก.พ. ๕๘
- ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๖๐ วัน

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๓ ก
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘
76 การยาง.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๙๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

(ค. ๓) โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๙ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๘ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับข้อสังเกตดังกล่ำวไปพิจำรณำก่อนแจ้งผลกำร
ดำเนินกำรให้ ครม. ทรำบต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
- ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๐๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๗๖

๙/๕๘
๑๙ ก.พ. ๕๘
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรชุมนุม
สำธำรณะ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรชุมนุม
สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรชุมนุมสำธำรณะ
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้สิทธิชุมนุม
สำธำรณะให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ
กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทำงกำรเมืองที่ประเทศไทยเป็น
ภำคี โดยกำหนดหลักทั่วไปและสถำนที่
ในกำรชุมนุมสำธำรณะ กำรแจ้งกำรชุมนุม
หน้ำที่ของผู้จัดกำรชุมนุมและผู้ชุมนุม
ทั้งนี้เพื่อให้กำรชุมนุมสำธำรณะเป็นไปด้วย
ควำมสงบเรียบร้อยไม่กระทบกระเทือนต่อ
ควำมมั่นคงของชำติ ควำมปลอดภัย
สำธำรณะ ควำมสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนำมัยของ
ประชำชน หรือควำมสะดวกของ
ประชำชนที่จะใช้ที่สำธำรณะและไม่
กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๒ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๒ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ มี.ค. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๙ มี.ค. ๕๘
- บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ
ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘
- ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๘ อยูร่ ะหว่ำงบันทึกเสนอ
ประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
- 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
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๙ – ๔๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๓ ก
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๐๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๗๗

๗/๕๘
๑๐ ก.พ. ๕๘
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติ
เกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง)
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดให้ผู้ค้ำประกันที่เป็นนิติบุคคล
สำมำรถผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่ำงลูกหนี้
ร่วมหรือในฐำนะเป็นลูกหนี้ร่วม และไม่มี
สิทธิตำมที่บัญญัตไิ ว้ในมำตรำ ๖๘๘
มำตรำ ๖๘๙ และมำตรำ ๖๙๐
(๒) กำหนดให้ข้อตกลงที่แตกต่ำงจำกที่
บัญญัตไิ ว้เกี่ยวกับสิทธิ หน้ำที่ของเจ้ำหนี้
และผู้ค้ำประกันตำมมำตรำ ๖๘๖ เป็นโมฆะ
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ค้ำประกันได้รับ
ประโยชน์จำกกำรที่เจ้ำหนี้กระทำกำรใด ๆ
อันมีผลเป็นกำรลดจำนวนหนี้ให้แก่ลูกนี้
และมีกำรชำระหนี้ตำมที่ได้ลดแล้วภำยใน
กำหนดเวลำชำระหนี้ตำมข้อตกลงลดหนี้นั้น
(๔) กำหนดให้ผู้ค้ำประกันที่เป็นสถำบัน
กำรเงินหรือค้ำประกันเพื่อสินจ้ำงเป็นปกติ
ธุระ สำมำรถทำข้อตกลงไว้ล่วงหน้ำยินยอม
ให้มีกำรผ่อนเวลำได้
(๕) กำหนดให้ผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรนิติ
บุคคลซึ่งเป็นผู้จำนองทรัพย์สินของตนเพื่อ
ประกันหนี้ของนิติบุคคลนั้น สำมำรถ
ผูกพันตนอย่ำงผู้ค้ำประกันโดยทำเป็น
สัญญำค้ำประกันต่ำงหำกได้

ผลการดาเนินการ
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑ เม.ย. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
วันที่ ๑ เม.ย. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๓ ก
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๐๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๗๘

๑๔/๕๘
๑๗ มี.ค. ๕๘
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๘ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๘
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วย
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เพื่อให้
วำระ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๘
สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมที่ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖
ได้เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับกำรส่งเสริม มี.ค. ๕๘
ให้มหำวิทยำลัยของรัฐพัฒนำไปสูก่ ำรเป็น วาระที่ ๑
มหำวิทยำลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำร
รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘
แต่อยู่ในกำกับของรัฐเพื่อให้กำรบริหำร
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
จัดกำรเป็นอิสระและมีควำมคล่องตัว
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
สำมำรถจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
ได้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพและประสิทธิภำพมำก วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ยิ่งขึ้นโดยคำนึงถึงควำมเป็นอิสระและ
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๘
- ค. ๒๕/๒๕๕๘ ศ. ๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓

หมายเหตุ

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๘
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๐๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๗๙

๘๐

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

๑๕/๕๘
๑๗ มี.ค. ๕๘
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัย
ขอนแก่น พ.ศ. ....

ผู้เสนอ

ครม.

“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘”

ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๘
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วย
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้องกับ วำระ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๘
สภำพเศรษฐกิจและสังคมทีไ่ ด้
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖
เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับกำรส่งเสริมให้ มี.ค. ๕๘
มหำวิทยำลัยของรัฐพัฒนำไปสู่กำรเป็น
วาระที่ ๑
มหำวิทยำลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำร
รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘
แต่อยู่ในกำกับของรัฐเพื่อให้กำรบริหำร
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
จัดกำรเป็นอิสระและมีควำมคล่องตัว
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
สำมำรถจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
ได้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพและประสิทธิภำพมำก วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ยิ่งขึ้นโดยคำนึงถึงควำมเป็นอิสระและ
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๘
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยมหำวิทยำลัย
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ธรรมศำสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพ
วำระ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๘
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖
ประกอบกับกำรส่งเสริมให้มหำวิทยำลัย มี.ค. ๕๘
ของรัฐพัฒนำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย
วาระที่ ๑
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรแต่อยูใ่ นกำกับ
รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘
ของรัฐเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นอิสระ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน

หมายเหตุ

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๘
81 ม.ขอนแก่น .pdf

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๐๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ
และมีควำมคล่องตัวสำมำรถจัดกำรศึกษำ
ในระดับอุดมศึกษำได้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพและ
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นโดยคำนึงถึงควำม
เป็นอิสระและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร

๘๑

๑๗(ญ)/๕๘
๑๗ มี.ค. ๕๘
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัย
สวนดุสติ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
สวนดุสติ พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

ผลการดาเนินการ

แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๘
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยมหำวิทยำลัยสวนดุสติ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
เพื่อขยำยขอบเขตกำรให้กำรศึกษำ
วำระ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๘
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสติ ซึ่งจัดตั้ง - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖
โดยพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยรำชภัฏ มี.ค. ๕๘
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สำมำรถดำเนินกำรได้
วาระที่ ๑
กว้ำงขวำงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้มีกฎหมำยที่
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
ปรับปรุงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำร
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
ประกอบกับแนวนโยบำยของรัฐบำลได้
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยของรัฐพัฒนำไปสู่ - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
กำรเป็นมหำวิทยำลัยของรัฐทีไ่ ม่เป็นส่วน ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๘

หมายเหตุ
82 ม.ธรรมศาสตร ์.pdf

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๘
83 ม.สวนดุสต
ิ .pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๐๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

รำชกำรแต่อยู่ในกำกับของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรที่คล่องตัว
และมีอัตลักษณ์

๘๒

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

ร่ำงพระรำชบัญญัตภิ ำษีกำรรับมรดก
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติภำษีกำรรับมรดก
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

- ค. ๒๕/๒๕๕๘ ศ. ๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และให้ ก.ศึกษำธิกำร
รับไปพิจำรณำว่ำสมควรจะดำเนินกำรตำมข้อสังเกต
ได้หรือไม่ แล้วแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้ สลค. ทรำบ
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบผล
กำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. ตำมที่
ก.ศึกษำธิกำร เสนอแล้ว
- ค. ๗๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมรับทรำบผลกำร
ดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
โดยที่กำรถ่ำยโอนทรัพย์สินโดยทำงมรดก - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ในปัจจุบันได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภำษี
วำระ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗
ไม่ว่ำทรัพย์สินจะมีจำนวนมำกน้อยเพียงใด - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๙/๒๕๕๗ พฤ. ๔
ก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในสังคม
ธ.ค. ๕๗ (เลื่อนกำรพิจำรณำ ไป พฤ. ๑๘ ธ.ค. ๕๗)
สมควรที่จะจัดเก็บภำษีตำมสมควรจำก
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘
กำรรับมรดกที่มมี ูลค่ำจำนวนมำกเพื่อ
ธ.ค. ๕๗
นำไปพัฒนำประเทศและยกระดับกำร
วาระที่ ๑
ดำรงชีวิตของประชำชนที่ยำกไร้ให้ดีขึ้น
รับหลักกำร ค. ๓๒/๒๕๕๗ พฤ. ๑๘ ธ.ค. ๕๗
ทั้งนี้ โดยมิให้กระทบถึงผู้ทไี่ ด้รับมรดก
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๕ คน
พอสมควรแก่กำรดำรงชีพ จึงจำเป็นต้องมี
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กฎหมำยภำษีกำรรับมรดกเพื่อกำหนด
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๙๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๒ ก
วันที่ ๕ ส.ค. ๕๘
84 ภาษี การรบั มรดก.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๐๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสียภำษีกำรรับ
มรดก โดยให้มผี ลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด
๙๐ วันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำและไม่ใช้บังคับแก่มรดกที่เจ้ำ
มรดกได้ตำยก่อนวันที่ร่ำงพระรำชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ และมรดกที่คสู่ มรสของเจ้ำ
มรดกได้รบั จำกเจ้ำมรดก

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๙๐ วัน วันที่ ๑๗ มี.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญมีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑)
ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึกเสนอ ปธ. ๓ มี.ค. ๕๘
- ค. ๑๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๑๑ มี.ค. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
ออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๑๖ เม.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) 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. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ .. พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๐๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๘๓

๓๕(ญ)/๕๗
๒๕ พ.ย. ๕๗
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๔๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

โดยที่ได้มีกำรร่ำงกฎหมำยเพื่อจัดเก็บภำษี
กำรรับมรดก จึงต้องแก้ไขเพิม่ เติม
ประมวลรัษฎำกรในเรื่องกำรจัดเก็บภำษี
เงินได้บุคคลธรรมดำสำหรับเงินได้ที่ได้รับ
จำกกำรอุปกำระโดยหน้ำที่ธรรมจรรยำ
หรือจำกกำรให้โดยเสน่หำเนื่องในพิธีหรือ
ตำมโอกำสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำสำหรับเงินได้ที่ได้จำกกำรโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
อสังหำริมทรัพย์โดยไม่มีค่ำตอบแทนซึ่งไม่
รวมถึงบุตรบุญธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรจัดเก็บภำษีกำรรับมรดก

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตภิ ำษีกำรรับมรดก
พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๙๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ภำษีกำรรับมรดก พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒
ครบกำหนด ๙๐ วัน วันที่ ๑๗ มี.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญมีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑)
ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึกเสนอ ปธ. ๓ มี.ค. ๕๘
- ค. ๑๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พ. ๑๑ มี.ค. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
ออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๑๖ เม.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓๑ มี.ค. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
วันที่ ๑ เม.ย. ๕๘

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๒ ก
วันที่ ๕ ส.ค. ๕๘
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๐๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๘๔

๑๑/๕๘
๓ มี.ค. ๕๘
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลีย้ ง
ชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ .. พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกองทุน
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
สำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังต่อไปนี้
วำระ วันที่ ๓ มี.ค. ๕๘
(๑) ให้นำยจ้ำงไม่ต้องจ่ำยเงินสมทบเข้ำ
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ
กองทุนในอัตรำไม่ต่ำกว่ำเงินสะสมของ
พ. ๑๑ มี.ค. ๕๘ (ค้ำงกำรพิจำรณำ)
ลูกจ้ำง มำตรำ ๑๐ วรรคหนึ่ง
วาระที่ ๑
(๒) ให้รัฐมนตรีมีอำนำจออกประกำศให้
รับหลักกำร ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ มี.ค. ๕๘
ลูกจ้ำงหรือนำยจ้ำงหยุดหรือเลื่อนกำรส่ง
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
เงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ำกองทุนเป็น
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำรชั่วครำว มำตรำ ๑๐/๑
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนำ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
เงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุน มำตรำ ๑๖ - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีกำรบันทึกรำยได้ของ ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘
กองทุน มำตรำ ๑๗ (๑) วรรคสอง
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
(๕) ให้ลูกจ้ำงที่สิ้นสมำชิกภำพเพรำะออก พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓ เม.ย. ๕๘)

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๔ ก
วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘
้
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๐๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

จำกงำนเมื่อมีอำยุไม่ตำกว่
่ ำห้ำสิบปี
บริบูรณ์สำมำรถขอรับเงินเป็นงวดได้
มำตรำ ๒๓/๒
(๖) ให้ลูกจ้ำงที่สิ้นสมำชิกภำพสำมำรถ
โอนเงินจำกกองทุนไปยังกองทุนรวมหรือ
กองทุนอื่นได้ มำตรำ ๒๓/๔
(๗) แก้ไขเพิ่มเติมกำรจ่ำยเงินกองทุนให้
ลูกจ้ำงและกำหนดโทษผู้จัดกำรกองทุน
ตำมมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง และมำตรำ
๓๕ ให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มมำตรำ ๒๓/๔

- ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน
เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และให้กระทรวง
กำรคลัง กระทรวงแรงงำน และกระทรวงพำณิชย์
รับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ ไปพิจำรณำ
โดยให้กระทรวงกำรคลังเป็นหน่วยงำนกลำงในกำร
รวบรวมและแจ้งผลภำยใน ๓๐ วัน
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๙ รับทรำบผล
กำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. ตำมที่
ก.กำรคลังเสนอแล้ว
- ค. ๑๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๖ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๑๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๘๕

ชื่อร่าง

๒๒/๕๘
ร่ำงพระรำชบัญญัตลิ ้มละลำย
๒๘ เม.ย. ๕๘ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)
“พระรำชบัญญัตลิ ้มละลำย
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตลิ ้มละลำย
พุทธศักรำช ๒๔๘๓ โดยกำหนด
รำยละเอียดของคำขอประนอมหนี้ก่อน
ล้มละลำย และอำนำจของเจ้ำพนักงำน
พิทักษ์ทรัพย์ กำหนดให้เจ้ำหนี้ที่ไม่ได้ยื่น
คำขอรับชำระหนีภ้ ำยในกำหนดเวลำสอง
เดือนนับแต่วันโฆษณำคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขำดสำมำรถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้
ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสัย แก้ไขเพิ่มเติมลำดับ
กำรให้ชำระค่ำใช้จ่ำยและหนีส้ ินจำกกำร
แบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้ำหนี้ รวมทั้งปรับปรุง
บทกำหนดโทษปรับให้เหมำะสมกับสภำพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓ มิ.ย. ๕๘
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ โดยให้ ก.ยุติธรรม
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำก่อนนำเสนอ ครม.
ภำยใน ๓๐ วัน

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๐ ก
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๘
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๑๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๘๖

๑๐/๕๘
๒๕ ก.พ. ๕๘
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตเิ ชื้อโรคและพิษ
จำกสัตว์ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจำก
สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ครม. มีมติรับทรำบผลกำรดำเนินกำรตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ ที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๕๘
- ค. ๔๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๓ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยเชื้อโรคและพิษ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
จำกสัตว์ (ยกเลิกพระรำชบัญญัติเชื้อโรค วำระ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๘
และพิษจำกสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และ
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๘ พฤ. ๕
พระรำชบัญญัตเิ ชื้อโรคและพิษจำกสัตว์
มี.ค. ๕๘
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔) โดยเพิ่มเติม
วาระที่ ๑
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับคณะกรรมกำรเชื้อโรค
รับหลักกำร ค. ๑๔/๒๕๕๘ พฤ. ๕ มี.ค. ๕๘
และพิษจำกสัตว์และกำหนดให้รัฐมนตรี
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๙ คน
ว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดยคำแนะนำ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
ของคณะกรรมกำรมีอำนำจประกำศ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
เพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัยและป้องกัน
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๙ คน พิจำรณำ
อันตรำยต่อสำธำรณชนที่เกิดจำกเชื้อโรค ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๓ พ.ค. ๕๘
และพิษจำกสัตว์ และปรับปรุงกำรควบคุม - คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
เชื้อโรคและพิษจำกสัตว์ให้มีประสิทธิภำพ พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓๑ มี.ค. ๕๘)
เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับควำมรับผิด
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
ทำงแพ่ง และแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ วันที่ ๑ เม.ย. ๕๘
และอัตรำค่ำธรรมเนียมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น - ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๐ ก
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๘
้
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๑๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๘๗

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

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ลังสินค้ำ ไซโล
และห้องเย็น พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติคลังสินค้ำ ไซโล
และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘ โดยให้ ก.สำธำรณสุข รับข้อสังเกต
ไปพิจำรณำก่อนนำเสนอ ครม. ภำยใน ๓๐ วัน
- ครม. มีมติรับทรำบผลกำรดำเนินกำรตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ ที่กระทรวง
สำธำรณสุขเสนอ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘
- ค. ๔๖/๒๕๕๘ พฤ. ๖ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยคลังสินค้ำ ไซโล และ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ห้องเย็นเพื่อกำหนดมำตรกำรในกำรกำกับ วำระ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๘
ดูแลกำรจัดตั้งกำรประกอบธุรกิจ และ
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖
วิธีกำรดำเนินกิจกำรคลังสินค้ำ กิจกำร
มี.ค. ๕๘
ไซโล และกิจกำรห้องเย็นเพื่อให้มี
วาระที่ ๑
หลักประกันและสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อ
รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘
ประชำชนรวมทั้งให้กำรจัดเก็บสินค้ำ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
เป็นไปอย่ำงมีระบบ มีประสิทธิภำพและ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ก
วันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๑๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๘
- ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
กระทรวงพำณิชย์รับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำสมควร
จะดำเนินกำรตำมข้อสังเกตได้หรือไม่
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๘ รับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ ที่กระทรวงพำณิชย์เสนอ
- ค. ๕๔/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

หมายเหตุ
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๑๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๘๘

ชื่อร่าง

๒๓/๕๘
ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ ำตรฐำน
๒๘ เม.ย. ๕๘ ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (ฉบับที่ ..)
(หทัยรัตน์) พ.ศ. ....
(พ.ร.บ.)
“พระรำชบัญญัติมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
โดยเพิ่มบทนิยำมคำว่ำ “เลขำธิกำร”
แก้ไขอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม อำนำจ
ในกำรประกำศกำหนด แก้ไข และยกเลิก
มำตรฐำน แก้ไขอำนำจหน้ำที่ในกำร
พิจำรณำอนุญำตและกำรสั่งเพิกถอนกำร
อนุญำต แก้ไขบทบัญญัติว่ำด้วยกำร
อุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญำต และคำสัง่ พักใช้
และเพิกถอนใบอนุญำตและกำรอนุญำต
แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับควำมรับผิดของ
ผู้แทนนิติบุคคล รวมทั้งกำหนดให้รัฐมนตรี
มีอำนำจออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้น
ค่ำธรรมเนียม

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๓ มิ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระวันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพือ่ นำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบให้กระทรวง
สำธำรณสุขรับข้อสังเกตไปพิจำรณำก่อน และแจ้ง
ผลกำรดำเนินกำรเสนอ ครม. ทรำบ ภำยใน ๓๐ วัน

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ก
วันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๘
90 มาตรฐาน
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๑๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๘๙

๒๐(ญ)/๕๘
๓๑ มี.ค. ๕๘
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ดทะเบียน
เครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติจดทะเบียน
เครื่องจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘ รับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
ที่ ก. อุตสำหกรรมเสนอแล้ว
- ค. ๗๑/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดทะเบียน - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘
เครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังต่อไปนี้
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๘
(๑) กำหนดให้เอกชนเป็นผูต้ รวจสอบ
เครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์แทน พฤ. ๒ เม.ย. ๕๘
วาระที่ ๑
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้โดยมีมำตรกำร
รับหลักกำร ค. ๑๙/๒๕๕๘ พฤ. ๒ เม.ย. ๕๘
ควบคุม เพื่อให้กำรตรวจสอบมีมำตรฐำน
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
(๒) ยกเลิกกำรแจ้งย้ำยเครื่องจักรภำยใน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
บริเวณสถำนที่ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
(๓) ให้อำนำจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมได้
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
(๔) ปรับปรุงบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียม
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๘ เม.ย. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
วันที่ ๘ เม.ย. ๕๘
- บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ
ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘
- ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ก
วันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๘
่ กร
91 จดทะเบียนเครืองจั
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๑๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๙๐

๘/๕๘
๑๙ ก.พ. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดให้เรื่องที่เป็นรำยละเอียด
ทำงด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ

- 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
กระทรวงอุตสำหกรรมรับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำ
สมควรจะดำเนินกำรตำมข้อสังเกตได้หรือไม่
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ที่ ก.อุตสำหกรรม เสนอแล้ว
- ค. ๒๓/๒๕๕๙ ศ. ๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ก
วันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๑๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

คณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศ
กำหนดได้ (เพิ่มมำตรำ ๘ วรรคสอง)
(๒) กำหนดให้เจ้ำของอำคำร ผู้ครอบครอง
อำคำร หรือผูด้ ำเนินกำร สำหรับอำคำร
บำงชนิดหรือประเภท ต้องจัดให้มกี ำร
ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อ
ชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินของ
บุคคลภำยนอก และเพิ่มบทกำหนดโทษ
สำหรับควำมผิดดังกล่ำว (เพิ่มมำตรำ ๓๒
ตรี และแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๖๕ ทวิ)
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนกำรเกี่ยวกับ
กำรแจ้งก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อำคำรโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญำตจำก
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ
๓๙ ทวิ และมำตรำ ๓๙ ตรี)
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษในกรณี
ไม่ปฏิบตั ิตำมบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรแจ้ง
ก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอำคำร
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๖๖)

แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๗ มี.ค. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๘
- บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ
ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘
- ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓ เม.ย. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๘ เม.ย. ๕๘
- บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ
ค. ๒๑/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๒๓ เม.ย. ๕๘
- ค. ๒๑/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๒๓ เม.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
ออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน
เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๘
มิ.ย. ๕๘

หมายเหตุ
92 ควบคุมอาคาร (ฉ. ๕).
pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๑๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๙๑

๑๗/๕๘
๓๑ มี.ค. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ้องกัน
และปรำบปรำมกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรร้ำย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำร
ประกำศรำยชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตำมมติ
ของหรือประกำศภำยใต้คณะมนตรีควำม
มั่นคงแห่งสหประชำชำติ
(๒) ยกเลิกกำรกำหนดเงื่อนไขในกำร
พิจำรณำพฤติกำรณ์ของบุคคลที่เกีย่ วข้อง

- ค. ๓๗/๒๕๕๘ ศ. ๑๙ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๘
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘ โดยให้ ก.มหำดไทย
ก.กำรพัฒนำสังคมฯ และ ก.ทรัพยำกรธรรมชำติฯ
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ โดยให้ ก.มหำดไทย
เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรรวบรวมนำเสนอ ครม.
ทรำบต่อไป ภำยใน ๓๐ วัน
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ที่ ก.มหำดไทย เสนอแล้ว
- ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก
วันที่ ๘ ก.ย. ๕๘
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๑๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

กับกำรก่อกำรร้ำย หรือสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ในกำรประกำศและกำรแจ้งรำยชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด
(๔) ปรับปรุงบทกำหนดโทษกรณีบุคคล
ที่ถูกกำหนดหรือบุคคลที่ครอบครอง
ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือกำร
ดำเนินงำนของนิติบุคคล
(๕) กำหนดให้ควำมผิดตำมมำตรำ ๑๔
มำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๑๖ วรรคสี่ ซึ่งนิติ
บุคคลเป็นผู้กระทำควำมผิดเป็นควำมผิดที่
เปรียบเทียบได้

๙๒

๓/๕๘
๒๐ ม.ค. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตเิ ครื่องสำอำง
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติเครื่องสำอำง
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑ มิ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ พ.ค.
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘
- บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ
ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘
- ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑ ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน
เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑
มิ.ย. ๕๘
- ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๘
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องสำอำง
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
โดยยกเลิกพระรำชบัญญัตเิ ครื่องสำอำง
วำระ วันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๘
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อปรับปรุงระบบกำรกำกับ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙
ควบคุมเครื่องสำอำงให้เป็นระบบเดียวกัน ม.ค. ๕๘
กับประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน คือ
ระบบกำรจดแจ้งรำยละเอียดเครื่องสำอำง

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก
วันที่ ๘ ก.ย. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๒๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ก่อนกำรผลิตหรือนำเข้ำเครื่องสำอำง
ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรเครื่องสำอำง ปรับปรุง
มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยของ
ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง
มำตรฐำนของสถำนทีผ่ ลิตและภำชนะ
บรรจุ มำตรกำรควบคุมเครื่องสำอำง
ฉลำกและกำรโฆษณำ รวมทั้งปรับปรุง
บทกำหนดโทษและอัตรำค่ำธรรมเนียม

วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๙ ม.ค. ๕๘
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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 มี.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๘ เม.ย. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ 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. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
ออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน

หมายเหตุ
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๑๒๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๙๓

๑๔(ญ)/๕๘
๑๗ มี.ค. ๕๘
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตโิ รคติดต่อ
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ปรับปรุงพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๒๓ ทีไ่ ด้ใช้บังคับเป็นเวลำ
นำนแล้ว ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบันซึ่งมีกำรกระจำยของโรคติด
ต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบำด
ผิดปกติกว่ำที่เคยเป็นมำ ประกอบกับ
ประเทศไทยได้ให้กำรรับรองและ
ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของกฎอนำมัย

เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระวันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบให้กระทรวง
สำธำรณสุขรับข้อสังเกตไปพิจำรณำก่อน และแจ้ง
ผลกำรดำเนินกำรเสนอ ครม. ทรำบ ภำยใน ๓๐ วัน
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่กระทรวง
สำธำรณสุขเสนอ
- ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ.
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๘ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก
วันที่ ๘ ก.ย. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๒๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงต้อง
พัฒนำและปรับปรุงมำตรกำรทำง
กฎหมำยที่เกีย่ วกับกำรเฝ้ำระวัง กำร
ป้องกันและกำรควบคุมโรคติดต่อให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

๙๔

๑๖(ญ)/๕๘
๑๗ มี.ค. ๕๘
(พัชรี)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัย
กำฬสินธุ์ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
กำฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
95 โรคติดต่อ.pdf
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๘ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๘
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑
มิ.ย. ๕๘
- ค. ๓๔/๒๕๕๘ พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้
เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๘
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ - ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒
เพื่อรวมมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธุ์
วำระ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๘
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
กับมหำวิทยำลัยรำชมงคลอีสำน วิทยำเขต - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓)
กำฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นสถำบันอุดมศึกษำ
มี.ค. ๕๘
ของรัฐที่จัดกำรศึกษำระดับปริญญำเป็น
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๒๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ
นิติบุคคลดำเนินกิจกำรได้โดยอิสระ
สำมำรถพัฒนำระบบบริหำรและกำร
จัดกำรที่เป็นของตนเองมีควำมคล่องตัว
มีเสรีภำพทำงวิชำกำรอยู่ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของสถำนศึกษำ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

วาระที่ ๑
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
รับหลักกำร ค. ๑๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ มี.ค. ๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
วันที่ ๘ ก.ย. ๕๘
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
96 ม.กาฬสิน ธุ ์.pdf
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๘
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕
มิ.ย. ๕๘
- ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
กระทรวงศึกษำธิกำรรับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำ
สมควรจะดำเนินกำรตำมข้อสังเกตได้หรือไม่
- ค. ๒๑/๒๕๕๙ พฤ. ๓๑ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ.

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๒๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๙๕

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

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ะเบียบบริหำร
รำชกำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(องค์ประกอบคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรศำลยุติธรรม)

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๘ แห่ง
พระรำชบัญญัตริ ะเบียบบริหำรรำชกำร
ศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เนื่องจำก
องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรศำลยุติธรรมตำม (๑) กรรมกำร
โดยตำแหน่งยังไม่มีควำมสอดคล้องกับ
หลักอำวุโส และองค์ประกอบตำม (๓)
ข้ำรำชกำรศำลยุติธรรมซึ่งได้รับเลือกเป็น
กรรมกำรยังไม่มีควำมสอดคล้องกับกำรจัด
ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของ
ข้ำรำชกำรศำลยุติธรรมในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๘
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๕/๒๕๕๘
ศ. ๑๒ มิ.ย. ๕๘
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๓๕/๒๕๕๘ ศ. ๑๒ มิ.ย. ๕๘
มอบหมำยให้ กมธ. กำรกฎหมำย
กระบวนกำรยุติธรรมและกิจกำรตำรวจ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- มอบหมำยให้ กมธ. กำรกฎหมำย กระบวนกำร
ยุติธรรมและกิจกำรตำรวจ พิจำรณำในวำระที่ ๒
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๘

“พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘”

๙๖

๒๗(ญ)/๕๘
๑๐ มิ.ย. ๕๘
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำลแขวง
และวิธีพิจำรณำควำมอำญำในศำล
แขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติจดั ตั้งศำลแขวงและ
วิธีพิจำรณำควำมอำญำในศำลแขวง
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดั ตัง้ ศำล
แขวงและวิธีพิจำรณำควำมอำญำในศำล
แขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อกำหนดให้
พนักงำนอัยกำรผู้มตี ำแหน่งไม่ต่ำกว่ำ
อธิบดีอัยกำรหรืออธิบดีอยั กำรภำคซึ่ง
อัยกำรสูงสุดมอบหมำยมีอำนำจอนุญำต
ให้ฟ้องคดีอำญำที่อยู่ในอำนำจศำลแขวง
ซึ่งไม่สำมำรถยื่นฟ้องต่อศำลได้ทันภำยใน
ระยะเวลำตำมที่กฎหมำยกำหนด และให้
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้อัยกำรสูงสุด
ทรำบ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๙)

หมายเหตุ
- พิจำรณำโดย กมธ.
เต็มสภำ
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก
วันที่ ๘ ก.ย. ๕๘
97 ระเบียบศาลยุตธิ รรม
(ฉ. ๓).pdf

- ก.ยุติธรรม / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก
วันที่ ๘ ก.ย. ๕๘
้
98 จัดตังศาลแขวง
(ฉ.
๗).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๒๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๙๗

๒๘(ญ)/๕๘
๑๐ มิ.ย. ๕๘
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตศิ ำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติศำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่
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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๗ ก.ค. ๕๘
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘ และแจ้งข้อสังเกตดังกล่ำว
ให้สำนักงำนอัยกำรสูงสุดทรำบต่อไปแล้ว
- ค. ๔๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๓ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติศำลเยำวชน - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชน วำระ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๘
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๕/๒๕๕๘
(๑) กำหนดให้ประธำนศำลฎีกำ รัฐมนตรี ศ. ๑๒ มิ.ย. ๕๘
ว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และอัยกำรสูงสุด วาระที่ ๑
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ (แก้ไขเพิ่มเติม
รับหลักกำร ค. ๓๕/๒๕๕๘ ศ. ๑๒ มิ.ย. ๕๘
มำตรำ ๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
มอบหมำยให้ กมธ. กำรกฎหมำย
(๒) ให้พนักงำนอัยกำรผู้มตี ำแหน่งไม่ต่ำ
กระบวนกำรยุติธรรมและกิจกำรตำรวจ
กว่ำอธิบดีอัยกำรหรืออธิบดีอัยกำรภำคซึ่ง
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
อัยกำรสูงสุดมอบหมำย มีอำนำจอนุญำต
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
ให้ฟ้องคดีอำญำที่เด็กหรือเยำวชนเป็น

หมายเหตุ

- ก.ยุติธรรม / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก
วันที่ ๘ ก.ย. ๕๘
99 ศาลเยาวชนและ
ครอบครวั (ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๒๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ผู้ต้องหำซึ่งไม่สำมำรถยื่นฟ้องต่อศำลได้
ทันภำยในระยะเวลำตำมที่กฎหมำย
กำหนด และให้รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ให้อัยกำรสูงสุดทรำบ รวมทั้งกำหนดให้
อัยกำรสูงสุดออกข้อบังคับเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำต (แก้ไขเพิม่ เติม
มำตรำ ๘๐)

๙๘

๒๕/๕๘
๒๖ พ.ค. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตเิ วนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงกิจกำร
รถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี
เขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปรำกำร
ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- มอบหมำยให้ กมธ. กำรกฎหมำย กระบวนกำร
ยุติธรรมและกิจกำรตำรวจ พิจำรณำในวำระที่ ๒
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่
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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๗ ก.ค. ๕๘
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘ และแจ้งข้อสังเกตดังกล่ำว
ให้สำนักงำนอัยกำรสูงสุดทรำบต่อไปแล้ว
- ค. ๔๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๓ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร
เวนคืนอสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงกิจกำร - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุเข้ำ
รถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว ช่วง ระเบียบวำระ
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๒/๒๕๕๘
แบริ่ง – สมุทรปรำกำร ในท้องที่อำเภอ
เมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร พฤ. ๔ มิ.ย. ๕๘
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๓๒/๒๕๕๘ พฤ. ๔ มิ.ย. ๕๘
ส่งให้คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคมพิจำรณำ

หมายเหตุ

- ก.คมนำคม / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก
วันที่ ๘ ก.ย. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๒๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

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

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคมพิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓ ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. กำรคมนำคม พิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ ก.ค. ๕๘
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘ โดยให้ ก.คมนำคม
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ และแจ้งผลกำรดำเนินกำร
ให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่กระทรวง
คมนำคมเสนอ
- ค. ๕๙/๒๕๕๘ พฤ. ๑ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร

หมายเหตุ
100 เวนคืน ฯ สร ้าง
กิจ การรถไฟฟ้ า (สายสีเขียว).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๒๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๙๙

ชื่อร่าง

๒๑/๕๘
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
๒๓ เม.ย. ๕๘ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)
“พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขคำว่ำ “องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น”
เป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
(ร่ำงมำตรำ ๓)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำมคำว่ำ “เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น” และคำว่ำ “องค์กำร
บริหำรส่วนท้องถิ่น” (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔)
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ ระยะเวลำ
กำรดำรงตำแหน่ง กำรพ้นจำกตำแหน่ง
และกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
ของคณะกรรมกำรผังเมือง (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๖ มำตรำ ๙ และมำตรำ ๑๐ และ
เพิ่มมำตรำ ๖/๑ และมำตรำ ๖/๒)
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน ระยะเวลำกำรใช้บังคับ
และกำรแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม (แก้ไขเพิม่ เติมมำตรำ ๑๗
และมำตรำ ๒๖ และเพิม่ มำตรำ ๒๖/๑)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
โดยถือเอำร่ำงของคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก
ในกำรพิจำรณำ
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๘
พิจำรณำรวมกับร่ำงที่คุณหญิงทรงสุดำ ยอดมณี
กับคณะ เป็นผู้เสนอ โดยถือเอำร่ำงของคณะรัฐมนตรี
เป็นหลักในกำรพิจำรณำ
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๐ พ.ค.
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๘
- บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ
ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘
- ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก
วันที่ ๘ ก.ย. ๕๘
101 การผังเมือง (ฉ. ๔).
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๒๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๙๙/๑

๒๐/๕๘
๗ เม.ย. ๕๘
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ ก.ค. ๕๘
- ครม. มีมติรับทรำบข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๕๘ โดยให้ ก.มหำดไทย
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำก่อนนำเสนอ ครม. ทรำบ
ภำยใน ๓๐ วัน
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่
กระทรวงมหำดไทยเสนอ
- ค. ๗๖/๒๕๕๘ ศ. ๒๕ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร
คุณหญิง แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ. (พิจารณารวมกับร่างที่ ครม.
ทรงสุดำ พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังต่อไปนี้
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ เสนอ นับรวมเป็น ๑ ฉบับ)
ยอดมณี (๑) แก้ไขคำว่ำ “องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น” ที่สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติหรือสภำปฏิรูป
กับคณะ เป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
แห่งชำติเป็นผู้เสนอ เพื่อตรวจพิจำรณำ วันที่ ๑๐
(รวม ๓๘ คน) (ร่ำงมำตรำ ๓)
เม.ย. ๕๘
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำมคำว่ำ “เจ้ำ
- คณะอนุกรรมกำรฯ (ค. ๒/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓
พนักงำนท้องถิ่น” และคำว่ำ “องค์กำร
เม.ย. ๕๘) พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว
บริหำรส่วนท้องถิ่น” (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔) ไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๓๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ ระยะเวลำ
กำรดำรงตำแหน่ง กำรพ้นจำกตำแหน่ง
และกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
ของคณะกรรมกำรผังเมือง (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๖ มำตรำ ๙ และมำตรำ ๑๐ และ
เพิ่มมำตรำ ๖/๑ และมำตรำ ๖/๒)
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน ระยะเวลำกำรใช้บังคับ
และกำรแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวม (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๗ และ
มำตรำ ๒๖ และเพิม่ มำตรำ ๒๖/๑)

๑๐๐

๗(ญ)/๕๘
๒๙ ม.ค. ๕๘
(พัชรี)
(ญัตติ)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำว่ำร่ำง พ.ร.บ.
ดังกล่ำวไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน และ
พิจำรณำบรรจุเข้ำระเบียบวำระ วันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๘
(ประธำนวินิจฉัยว่ำไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วย
กำรเงินและพิจำรณำอนุญำตให้บรรจุเข้ำระเบียบ
วำระพร้อมด้วยร่ำงที่คณะรัฐมนตรีเสนอ)
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ 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 (ลำดับที่ ๙๙)
ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
น.ส.จินตนันท์ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำเพื่อ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..)
ชญำต์ร กำหนดบทนิยำมคำว่ำ สื่อลำมกอนำจำร เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่
พ.ศ. ....
ศุภมิตร เด็ก และกำหนดให้กำรกระทำ และ
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๘
(ควำมผิดเกี่ยวกับสื่อลำมก
กับคณะ กำหนดให้กำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำร - ประธำนวินิจฉัยว่ำไม่เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติ
อนำจำรเด็ก)
(รวม ๕๑ คน) มีไว้ในครอบครองสื่อลำมกอนำจำรเด็ก
เกี่ยวด้วยกำรเงิน บรรจุเข้ำระเบียบวำระ
โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้อื่นหรือประชำชนรวมทั้งกำหนดควำมผิด - ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๔)
เกี่ยวกับกำรครอบครองสื่อลำมกอนำจำร พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้คณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘”
เด็กโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรค้ำ เพื่อกำร รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ
แจกจ่ำยหรือเพื่อกำรแสดงอวดแก่
ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยให้รอ
ประชำชน ผลิต มีไว้ นำเข้ำ ใน
กำรพิจำรณำไว้ ๒๐ วัน
รำชอำณำจักรหรือส่งออกไปนอก
- คณะรัฐมนตรีพิจำรณำเสร็จแล้ว ส่งคืนร่ำง วันที่
รำชอำณำจักร
๑๐ มี.ค. ๕๘ พร้อมแจ้งข้อสังเกตของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของ สนช.

หมายเหตุ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก
วันที่ ๘ ก.ย. ๕๘
่ ม ป.
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๑๓๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙
มี.ค. ๕๘
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๑๗/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ มี.ค. ๕๘
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘
- ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๘ พ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ร่ำง พ.ร.บ. ที่สภำเห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำยมีข้อบกพร่องบำงประกำร บรรจุเพิ่มเติม
เข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ มิ.ย. ๕๘
เพื่อขอพิจำรณำทบทวนร่ำง ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๓๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๐๑

๔/๕๘
๒๘ ม.ค. ๕๘
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมกำรอุทธรณ์ฎีกำ)
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

การพิจารณาทบทวนร่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒
- ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ ประธำนขอ
ปรึกษำในที่ประชุมให้นำร่ำง พรบ. กลับมำพิจำรณำ
ทบทวนอีกครั้ง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ตำมข้อบังคับ
ข้อ ๑๓๒ โดยมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในมำตรำ ๔
(เป็นมำตรำคลุม) และแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในมำตรำ
๒๘๗/๒ (๑) และ (๒) ซึ่งเพิ่มควำมโดยมำตรำ ๔
และลงมติเห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
กระทรวงยุติธรรมและสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำสมควรจะดำเนินกำร
ตำมข้อสังเกตได้หรือไม่
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธพี ิจำรณำ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ควำมแพ่ง ดังต่อไปนี้
วำระ วันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๘
(๑) ยกเลิกกำรขออนุญำตยื่นอุทธรณ์
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕
เฉพำะในปัญหำข้อกฎหมำยโดยตรง
ก.พ. ๕๘ (เลื่อนกำรพิจำรณำไป พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘)
ต่อศำลฎีกำ (ยกเลิกมำตรำ ๒๒๓ ทวิ)
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙
(๒) กำหนดให้คำพิพำกษำหรือคำสั่งของ ก.พ. ๕๘
ศำลอุทธรณ์เป็นที่สุด (เพิ่มมำตรำ ๒๔๔/๑) วาระที่ ๑
(๓) กำหนดให้กำรฎีกำกระทำได้เมื่อได้รับ
รับหลักกำร ค. ๑๑/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ ก.พ. ๕๘
อนุญำตจำกศำลฎีกำ (แก้ไขเพิ่มเติม
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน
มำตรำ ๒๔๗)
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
(๔) กำหนดให้มีองค์คณะผู้พิจำรณำคำร้อง
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก
วันที่ ๘ ก.ย. ๕๘
่ ม ป.วิ.
103 แก ้ไขเพิมเติ
แพ่ง (ฉ. ๒๗) (ฎีกา).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๓๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ขออนุญำตฎีกำ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๔๘)
(๕) กำหนดเหตุที่ศำลฎีกำจะอนุญำตให้ฎีกำ
ต่อศำลฎีกำ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๔๙)
(๖) กำหนดให้กำรยื่นคำร้องขออนุญำตฎีกำ
กำรพิจำรณำวินิจฉัยและระยะเวลำในกำร
พิจำรณำคำร้องขออนุญำตฎีกำ รวมทั้ง
กำรตรวจรับฎีกำ กำรแก้ฎีกำ กำรพิจำรณำ
และกำรพิพำกษำคดี รวมทั้งกำรสัง่ คืนค่ำ
ฤชำธรรมเนียม เป็นไปตำมข้อกำหนดของ
ประธำนศำลฎีกำ (เพิ่มมำตรำ ๒๕๐ และ
แก้ไขเพิม่ เติมมำตรำ ๒๕๑ และมำตรำ ๒๕๒)

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๖ พ.ค. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘
- ค. ๒๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๔ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๘
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๘
มิ.ย. ๕๘
- ค. ๓๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๘ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๓๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๐๒

๒๘/๕๘
๑๐ มิ.ย. ๕๘
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรส่งออก
ไปนอกและกำรนำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอก
และกำรนำเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ซึ่งสินค้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และให้สำนักงบประมำณ
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ แล้วแจ้งผลกำรดำเนินกำร
ให้ สลค. ทรำบภำยใน ๓๐ วัน เพือ่ นำเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่สำนัก
งบประมำณเสนอ
- ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ.
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรส่งออก - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ไปนอกและกำรนำเข้ำมำในรำชอำณำจักร วำระ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๘
ซึ่งสินค้ำ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๘
(๑) กำหนดบทนิยำมคำว่ำ “นำผ่ำน”
มิ.ย. ๕๘
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔)
วาระที่ ๑
(๒) กำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
รับหลักกำร ค. ๓๗/๒๕๕๘ ศ. ๑๙ มิ.ย. ๕๘
พำณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมี
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
อำนำจประกำศกำหนดสินค้ำที่อยูภ่ ำยใต้
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
บังคับมำตรกำรกำกับดูแลสินค้ำที่นำผ่ำน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
รำชอำณำจักรและบทกำหนดโทษสำหรับ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
กำรฝ่ำฝืนมำตรกำรดังกล่ำว (เพิ่มมำตรำ - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
๕/๑ มำตรำ ๗/๑ และมำตรำ ๒๐/๑)
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๘
(๓) เพิ่มเติมอำนำจของรัฐมนตรีวำ่ กำร
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กระทรวงกำรคลังในกำรประกำศกำหนด กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๖
ท่ำหรือที่แห่งใดในรำชอำณำจักรเป็นที่
ก.ค. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๖ ก.ค. ๕๘ **คณะ

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๙ ก
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๘
104 ส่งออกไปนอก (ฉ.
๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๓๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ทีจ่ ะต้องนำผ่ำนตำมพระรำชบัญญัตินี้
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๕)
(๔) เพิ่มเติมกำรนำบทกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ศุลกำกรและอำนำจของพนักงำนศุลกำกร
มำใช้บังคับกับกำรนำผ่ำนสินค้ำ
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๖)
(๕) เพิ่มเติมอำนำจหน้ำที่ของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้
ครอบคลุมกรณีกำรนำผ่ำนสินค้ำ (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๑๗ (๑) และ (๒))
(๖) กำหนดบทกำหนดโทษสำหรับผู้นำ
ผ่ำนสินค้ำโดยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ำม
ประกำศของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรคลังที่กำหนดท่ำหรือที่สำหรับกำรนำ
ผ่ำนตำมพระรำชบัญญัตินี้ (เพิ่มมำตรำ ๒๒/๑)
(๗) กำหนดให้อธิบดีกรมศุลกำกรหรือ
คณะกรรมกำรเปรียบเทียบตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยศุลกำกรมีอำนำจเปรียบเทียบ
บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้
(เพิ่มมำตรำ ๒๓/๑)
(๘) กำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
และหนังสือรับรองที่เกี่ยวข้องกับกำรนำ
ผ่ำนสินค้ำ (แก้ไขเพิ่มเติม (๒) และ (๓)
ของอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติ)

กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอถอนกำรขอขยำยเวลำ
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘บรรจุ
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
กระทรวงกำรคลังรับข้อสังเกตไปพิจำรณำและ
สรุปผลกำรพิจำรณำ แจ้งคณะรัฐมนตรีต่อไป
ภำยใน ๓๐ วัน
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของ
คณะ กมธ. วิสำมัญ ที่ ก.กำรคลังเสนอแล้ว
- ค. ๗๖/๒๕๕๘ ศ. ๒๕ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำรค.

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๓๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๐๓

๑๐๔

๓๗/๕๘
๑๑ ส.ค. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

๒๔/๕๘
๑๔ พ.ค. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ร่ำงพระรำชบัญญัตโิ อนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. ....

ครม.

ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น เป็นบำง
รำยกำร ไปตั้งจ่ำยเป็นงบกลำง รำยกำร
เงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เป็นจำนวนไม่เกิน ๗,๙๑๗,๐๗๗,๗๐๐ บำท

“พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. ๒๕๕๘”

ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
“พระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

ผลการดาเนินการ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๘
ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจำนวนไม่เกิน
วำระ วันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘
๒,๗๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท สำหรับ
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑
เป็นค่ำใช้จ่ำยของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ พ.ค. ๕๘
และหน่วยงำนอื่น เป็นจำนวน
วาระที่ ๑
๒,๗๐๖,๔๖๓,๘๙๖,๐๐๐ บำท
รับหลักกำร ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ พ.ค. ๕๘
และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง เป็นจำนวน
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๕๐ คน
๑๓,๕๓๖,๑๐๔,๐๐๐ บำท ทั้งนี้ เพื่อให้
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๙๐ วัน
อื่น ได้มีงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับใช้
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๕๐ คน พิจำรณำ
เป็นหลักในกำรจ่ำยเงินแผ่นดิน และเพื่อ ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๙๐ วัน วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๘
ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินคงคลัง
- ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมได้
ที่กำหนดให้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อ
ลงมติตั้งพลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
ชดใช้เงินคงคลังตำมที่ได้จำ่ ยไปแล้ว
เป็นกรรมำธิกำรวิสำมัญแทนตำแหน่งที่ว่ำง

หมายเหตุ
- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๑ ก
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๘
105 โอนงบประมาณ
2558.pdf

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๑ ก
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๘
106 งบประมาณ
2559.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๓๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

เนื่องจำกพลตำรวจโท บุญเรือง ผลพำณิชย์ พ้นจำก
ตำแหน่งกรรมำธิกำรเพรำะลำออก
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒ ก.ย. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และแจ้งข้อสังเกตให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ และมอบหมำยให้สำนัก
งบประมำณรับข้อสังเกตไปพิจำรณำ และสรุปผล
กำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน
เพื่อเสนอ ครม.
- สนง. ศำลยุติธรรม เสนอสรุปผลกำรดำเนินกำร
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘
- ค. ๒๗/๒๕๕๘ ศ. ๒๕ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ดำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่ สนง. ศำลยุติธรรมเสนอ
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำร
และหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของ
คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำมที่
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๓๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๐๕

๑๙(ญ)/๕๘
๓๑ มี.ค. ๕๘
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

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

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้อำนำจ
กระทรวงกำรคลังรวมหรือยุบเลิกทุน
หมุนเวียน โดยยกเลิกพระรำชบัญญัติให้
อำนำจกระทรวงกำรคลังรวมหรือยุบเลิก
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำกับและบริหำร
ทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภำพ

ผลการดาเนินการ
สำนักงบประมำณเสนอแล้ว
- ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฯ ตำมที่
สำนักงบประมำณเสนอแล้ว
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๘
107 การบริหารทุน
หมุน เวียน.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๓๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๗
มิ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๗ มิ.ย. ๕๘ บรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘
- ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพือ่ นำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
กระทรวงกำรคลังรับข้อสังเกตไปพิจำรณำว่ำสมควร
จะดำเนินกำรตำมข้อสังเกตได้หรือไม่
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ที่ ก. กำรคลังเสนอ
- ค. ๗๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๔๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๐๖

๒๖(ญ)/๕๘
๑๐ มิ.ย. ๕๘
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรให้สิทธิ
แก่ผู้สมัครเป็นสมำชิกของกองทุน
กำรออมแห่งชำติบำงกรณีและกำร
โอนเงินจำกกองทุนประกันสังคม
ในกรณีชรำภำพไปยังกองทุน
กำรออมแห่งชำติ พ.ศ. ....

ครม.

ปรับปรุงระบบกำรออมเพื่อกำรดำรงชีพ
ยำมชรำภำพ โดยให้อยูภ่ ำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของหน่วยงำนเดียวกัน และเปิด
โอกำสให้ผสู้ มัครเป็นสมำชิกของกองทุน
กำรออมแห่งชำติที่มีอำยุห้ำสิบปีบริบูรณ์
ขึ้นไปในวันที่สมัครเป็นสมำชิกมีสทิ ธิเป็น
สมำชิกต่อไปได้อีกสิบปีนับแต่วันดังกล่ำว

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๖ ก.ค. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๗ ก.ค. ๕๘
- ค. ๔๒/๒๕๕๘ พฤ. ๙ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๙ ส.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)

“พระรำชบัญญัติกำรให้สิทธิ
แก่ผู้สมัครเป็นสมำชิกของกองทุน
กำรออมแห่งชำติบำงกรณีและกำร
โอนเงินจำกกองทุนประกันสังคม
ในกรณีชรำภำพไปยังกองทุน
กำรออมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๘
108 การให ้สิทธิเป็ น
สมาชิกกองทุน การออม.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๔๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๐๗

๑/๕๘
๖ ม.ค. ๕๘
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดนิ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรจัดสรร
ที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขชื่อตำแหน่งกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินกลำงและ
คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัด (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๑๓ วรรคหนึ่ง)
(๒) กำหนดให้มีกำรจดแจ้งลงในโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองกำรทำประโยชน์
ว่ำที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดินอันเป็น
สำธำรณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริกำร
สำธำรณะ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๘)
(๓) กำหนดห้ำมกำรโอนที่ดินอันเป็น
สำธำรณูปโภค (เพิ่มมำตรำ ๔๓/๑)
(๔) แก้ไขหลักเกณฑ์กำรพ้นจำกหน้ำที่
บำรุงรักษำสำธำรณูปโภคของผู้จัดสรร
ที่ดินและกำหนดให้ทรัพย์สินอันเป็น
สำธำรณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคล
หมู่บ้ำนจัดสรร (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๔)
(๕) แก้ไขระยะเวลำกำรค้ำงชำระค่ำ
บำรุงรักษำและกำรจัดกำรสำธำรณูปโภค
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕๐ วรรคสอง)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑)
ออกไปอีก ๓๐ วัน รับวันที่ ๔ ก.พ. ๕๘
- ค. ๙/๒๕๕๘ พฤ. ๕ ก.พ. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๒ มี.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)

“พระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๘
่ น (ฉ.
109 การจัดสรรทีดิ
๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๔๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ภำยในกำหนดเวลำ ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำทบทวน (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับวันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๘) บันทึกเสนอประธำน
วันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๘
- บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ
ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘
- ค. ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑
มิ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำทบทวน (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘) บันทึกเสนอประธำน
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘
- บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ
ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘
- ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑ ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำทบทวน (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอประธำน
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘
- ค. ๓๙/๒๕๕๘ ศ. ๒๖ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๓) โดยงดเว้นข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๔๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ชั่วครำวเฉพำะกรณี ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๑
ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำทบทวนเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ
ประธำนวันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
กระทรวงมหำดไทยรับไปพิจำรณำและสรุปผลกำร
พิจำรณำ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ภำยใน ๓๐ วัน
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๕๙ รับทรำบผลกำร
ดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ที่ ก. มหำดไทย เสนอ
- ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๔๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๐๘

๑๘/๕๘
๓๑ มี.ค. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกีย่ วกับ
ควำมผิดมูลฐำน สถำนบันกำรเงิน
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิด
และกำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำ
ลักษณะกำรกระทำควำมผิดฐำนฟอกเงิน
กำรรำยงำนกำรทำธุรกรรมที่มเี หตุอันควร
สงสัย กำรคุ้มครองสิทธิผู้เสียหำยใน
ควำมผิดมูลฐำน เพิ่มอำนำจให้สำนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชน
เพื่อป้องกันและต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ให้เลขำธิกำร
มีหน้ำที่ควบคุมดูแลรำชกำรของสำนักงำน
โดยขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี ดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรอำพรำง กำรมีและ
ใช้อำวุธปืนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ปรับปรุง
องค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงินและคณะกรรมกำรธุรกรรม
และปรับปรุงบทกำหนดโทษ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๘
พฤ. ๒ เม.ย. ๕๘
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘
ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ้องกันและปรำบปรำม
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑ มิ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ พ.ค.
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘
- บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ
ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘
- ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑ ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๕ มิ.ย.
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๘ บรรจุเข้ำ

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒)

“พระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๘ ก
วันที่ ๘ ต.ค. ๕๘
110 ฟอกเงิน (ฉ. ๕).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๔๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘
- ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๓ ก.ค. ๕๘)
- ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไป
อีก ๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะ เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้งครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๖ ส.ค. ๕๘ (คณะ กมธ. ขอนำร่ำง
กลับไปพิจำรณำทบทวนใหม่ ก่อนเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ) บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑ ก.ย. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และแจ้งข้อสังเกตให้
สำนักงำน กกต. ทรำบ และมอบหมำยให้สำนักงำน
ป.ป.ช. รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ และสรุปผลกำร
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๔๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๐๙

๓๖/๕๘
๑๑ ส.ค. ๕๘
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตโิ รงเรียนนำยร้อย
ตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติโรงเรียนนำยร้อย
ตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

พิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนสรุปผลกำรพิจำรณำแนวทำงกำรดำเนินกำร
ตำมข้อสังเกตทีส่ ำนักงำน ป.ป.ช. เสนอ
- ค. ๗๒/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติโรงเรียน
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
นำยร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อแก้ไข
วำระ วันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๘
เพิ่มเติมกำรกำหนดวำระกำรดำรง
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๘/๒๕๕๘
ตำแหน่งของผู้บัญชำกำรโรงเรียนนำยร้อย พฤ. ๑๓ ส.ค. ๕๘
ตำรวจ และยกเลิกกำรกำหนดเงื่อนไขกำร วาระที่ ๑
แต่งตั้งและโยกย้ำยผู้บัญชำกำรโรงเรียน
รับหลักกำร ค. ๔๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๓ ส.ค. ๕๘
นำยร้อยตำรวจ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๔
ส่งให้คณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย
วรรคสำม และยกเลิกมำตรำ ๑๔ วรรคสี่)
กระบวนกำรยุติธรรมและกิจกำรตำรวจ
พิจำรณำในวำระที่ ๒
แปรญัตติภำยใน ๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กระบวนกำร
ยุติธรรมและกิจกำรตำรวจ พิจำรณำในวำระที่ ๒
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่
๒ ก.ย. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุ
ระเบียบวำระ วันที่ ๒ ก.ย. ๕๘
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๔/๒๕๕๘
พฤ. ๓ ก.ย. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.ยุติธรรม / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๘ ก
วันที่ ๘ ต.ค. ๕๘
111 โรงเรียนนายร ้อย
ตารวจ (ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๔๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๑๐

ชื่อร่าง

๒๑(ญ)/๕๘ ร่ำงพระรำชบัญญัติแรงงำนทำงทะเล
๒๓ เม.ย. ๕๘ พ.ศ. ....
(ญัตติ)
“พระรำชบัญญัติแรงงำนทำงทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนทำงทะเล
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญำว่ำด้วย
แรงงำนทำงทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙
เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
แรงงำนไม่อำจให้ควำมคุ้มครองแก่ลูกจ้ำง
และคนประจำเรือได้

ผลการดาเนินการ
- ค. ๕๔/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ ก.ย. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร และมอบให้ สนง.
ตำรวจแห่งชำติรับข้อสังเกตไปพิจำรณำศึกษำ
และสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน
เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. ตำมที่ สนง. ตำรวจแห่งชำติเสนอแล้ว
- ค. ๔๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๗ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.กำรแรงงำน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๘ ก
วันที่ ๘ ต.ค. ๕๘
112 แรงงานทางทะเล.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๔๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ 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 มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่
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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบหมำยให้
ก.แรงงำน เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไป
พิจำรณำร่วมกับ ก.กำรต่ำงประเทศ ก.คมนำคม
และ ก.สำธำรณสุข เพื่อพิจำรณำและสรุปผลกำร
พิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๔๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๑๑

๒๙(ญ)/๕๘
๑๐ มิ.ย. ๕๘
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
แพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กำรโอนคดีจำกศำลชั้นต้นไปยังศำล
แพ่ง กำรส่งคำคู่ควำมโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และกำรส่งคำคู่ควำม
ไปยังต่ำงประเทศ)
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
แพ่ง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ ที่ ก.แรงงำนเสนอ
- ค. ๑๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธี
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
พิจำรณำควำมแพ่ง ดังต่อไปนี้
วำระ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๘
(๑) กำหนดเรื่องกำรโอนคดีที่มผี ลกระทบ - บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๕/๒๕๕๘
ต่อประโยชน์สำธำรณะทีส่ ำคัญจำกศำล
ศ. ๑๒ มิ.ย. ๕๘
ชั้นต้นไปยังศำลแพ่ง และกำหนดอำนำจ วาระที่ ๑
ศำลแพ่งในกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำ
รับหลักกำร ค. ๓๕/๒๕๕๘ ศ. ๑๒ มิ.ย. ๕๘
นอกเขตศำล (เพิ่มมำตรำ ๖/๑ และ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
มำตรำ ๑๕ วรรคสำม และแก้ไขเพิ่มเติม
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
มำตรำ ๗)
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
(๒) กำหนดให้ประธำนศำลฎีกำโดยควำม วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำมี
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
อำนำจออกข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรดำเนิน ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๘
กระบวนพิจำรณำในคดีแพ่ง (เพิ่มมำตรำ - คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
๓๔/๑)
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓
(๓) กำหนดให้กำรจัดทำสำรบบควำม
ก.ค. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ ก.ค. ๕๘ บรรจุ
สำรบบคำพิพำกษำ และกำรเก็บรักษำ
เข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๒/๒๕๕๘ พฤ. ๙ ก.ค. ๕๘
ข้อมูลในสำนวนคดีอำจทำในรูปข้อมูล
- ค. ๔๒/๒๕๕๘ พฤ. ๙ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
อิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มมำตรำ ๕๑ วรรคสอง คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
และมำตรำ ๖๗ วรรคสำม และแก้ไข
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘
เพิ่มเติมมำตรำ ๖๘ และมำตรำ ๗๓ ทวิ)

หมายเหตุ

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๘ ก
วันที่ ๘ ต.ค. ๕๘
113 ป.วิแพ่ง (ฉ. ๒๘)
(โอนคดีไปศาลแพ่ง).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๕๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรส่งคำคู่ควำมและเอกสำร
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๘๓ สัตต และ
มำตรำ ๘๓ อัฏฐ วรรคหนึ่ง)

๑๑๒

๒๗/๒๕๕๘
๑๐ มิ.ย. ๕๘
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๗ ส.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และให้ ก.ยุติธรรมรับไป
พิจำรณำและสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค.
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบผล
กำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. ตำมที่
ก.ยุติธรรมเสนอแล้ว
- ค. ๗๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมรับทรำบผลกำร
ดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนยุติธรรม โดย - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
กำหนดให้กองทุนมีฐำนะเป็นนิตบิ คุ คล
วำระ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๘
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับช่วยเหลือ
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๕/๒๕๕๘
ประชำชนในกำรดำเนินคดี กำรขอปล่อย ศ. ๑๒ มิ.ย. ๕๘
ชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจำเลย กำรถูกละเมิด วาระที่ ๑
สิทธิมนุษยชน และกำรให้ควำมรูท้ ำง
รับหลักกำร ค. ๓๕/๒๕๕๘ ศ. ๑๒ มิ.ย. ๕๘
กฎหมำยแก่ประชำชน เนื่องจำกกองทุน
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๒ ก
วันที่ ๒๗ ต.ค. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๕๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ยุติธรรมตำมระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมว่ำ
ด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ มี
งบประมำณที่จำกัด และไม่มีควำม
คล่องตัวในกำรปฏิบตั ิงำน

แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๖
ก.ค. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๖ ก.ค. ๕๘
- ค. ๔๒/๒๕๕๘ พฤ. ๙ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๗
ส.ค. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๗ ส.ค. ๕๘
- ค. ๔๗/๒๕๕๘ ศ. ๗ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๙ ก.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร

หมายเหตุ
114 กองทุน ยุตธิ รรม.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๕๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๑๓

๙(ญ)/๕๘
๑๙ ก.พ. ๕๘
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตหิ ลักประกัน
ทำงธุรกิจ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติหลักประกัน
ทำงธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ ก.ย. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบหมำยให้
ก. ยุติธรรม รับไปพิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำร
พิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ
คณะรัฐมนตรี
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. ตำมที่ ก.
ยุติธรรมเสนอ
- ค. ๓/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ ม.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันทำงธุรกิจ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
เพื่อรองรับกำรนำทรัพย์สินที่มมี ูลค่ำทำง วำระ วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๘
เศรษฐกิจมำใช้เป็นประกันกำรชำระหนี้ใน - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ
ลักษณะทีไ่ ม่ต้องส่งมอบกำรครอบครองแก่ พ. ๒๕ ก.พ. ๕๘
เจ้ำหนี้ และสร้ำงระบบกำรบังคับ
วาระที่ ๑
หลักประกันที่มีควำมรวดเร็ว มี
รับหลักกำร ค. ๑๓/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ ก.พ. ๕๘
ประสิทธิภำพและเป็นธรรมอันจะเป็น
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๖ คน
ประโยชน์ต่อกำรประกอบธุรกิจ
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๖ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๑)

หมายเหตุ

- ก.ทหำร / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๔ ก
วันที่ ๕ พ.ย. ๕๘
115 หลักประกันทาง
ธุรกิจ .pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๕๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒) บรรจุเข้ำระเบียบ
วำระ ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ พ.ค. ๕๘
- ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ มิ.ย. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๘ บรรจุเพิ่มเติม
เข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘
- ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมลงมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๓) โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ วรรคสอง
เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณี ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่
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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๕๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๑๔

ชื่อร่าง

๒๒(ญ)/๕๘ ร่ำงพระรำชบัญญัติธรุ กิจรักษำ
๒๘ เม.ย. ๕๘ ควำมปลอดภัย พ.ศ. ....
(ผบ.วิบูลย์)
(ญัตติ)
“พระรำชบัญญัติธุรกิจรักษำ
ควำมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบให้ ก.พำณิชย์
เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ
ก.กำรคลัง และ ก.ยุติธรรม เพื่อพิจำรณำและ
สรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน
เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. ตำมที่ ก.พำณิชย์เสนอแล้ว
- ค. ๗๓/๒๕๕๘ ที่ประชุมรับทรำบผลกำร
ดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจรักษำควำม
ปลอดภัย เพื่อกำหนดมำตรฐำนของธุรกิจ วำระ วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๘
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๔/๒๕๕๘ พฤ. ๗
รักษำควำมปลอดภัยและมำตรฐำนของ
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเพื่อเป็นกำร พ.ค. ๕๘
วาระที่ ๑
ยกระดับมำตรฐำนธุรกิจรักษำควำม
รับหลักกำร ค. ๒๔/๒๕๕๘ พฤ. ๗ พ.ค. ๕๘
ปลอดภัยและเสริมสร้ำงศักยภำพของ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๒
พ.ค. ๕๘) บันทึกเสนอประธำน ๒๕ พ.ค. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๔ ก
วันที่ ๕ พ.ย. ๕๘
116 ธุรกิจ รกั ษาความ
ปลอดภัย.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๕๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ
ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘
- ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒ ก.ค. ๕๘)
- ค. ๔๑/๒๕๕๘ ศ. ๓ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ ส.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน
วันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และให้ สนง.
ตำรวจแห่งชำติ รับข้อสังเกตไปพิจำรณำ แล้วแจ้งผล
กำรดำเนินกำรให้ สลค. ทรำบภำยใน ๓๐ วัน
เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๕๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๑๕

๓๔/๕๘
๑๔ ก.ค. ๕๘
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ุ้มครอง
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนวิจัย
เศรษฐกิจมหภำคของภูมภิ ำค
อำเซียน+๓ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติคมุ้ ครอง
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนวิจัย
เศรษฐกิจมหภำคของภูมภิ ำค
อำเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ที่ สนง. ตำรวจแห่งชำติ เสนอ
- ค. ๗๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองกำร
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘
ดำเนินงำนของสำนักงำนวิจัยเศรษฐกิจ
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๕/๒๕๕๘
มหภำคของภูมภิ ำคอำเซียน+๓ เพื่อ
กำหนดให้สำนักงำนวิจัยเศรษฐกิจมหภำค พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘
ของภูมิภำคอำเซียน+๓ ผู้อำนวยกำรและ วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘
เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน และผู้เชียวชำญที่
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
ปฏิบัติงำนให้แก่สำนักงำน รวมทั้งที่
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
ปรึกษำ ผู้แทนของสมำชิกและผู้แทน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
สำรองในคณะกรรมกำรบริหำร ได้รับเอก
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
สิทธิ์และควำมคุ้มกันในกำรดำเนินงำน
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
และกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนใน
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๘
ประเทศไทย
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๔ ก
วันที่ ๕ พ.ย. ๕๘
117 อาเซียน+๓.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๕๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๑๖

๓๒/๕๘
๑๔ ก.ค. ๕๘
(กมลศักดิ์)
(กระทู้ถำม)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัตยิ กเลิก
พระรำชบัญญัติกำรซื้อขำยสินค้ำ
เกษตรล่วงหน้ำ พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ....

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

ยกเลิกกฎหมำยว่ำด้วยกำรซื้อขำยสินค้ำ
เกษตรล่วงหน้ำ โดยยกเลิกพระรำชบัญญัติ
กำรซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ พ.ศ. ๒๕๔๒
และพระรำชบัญญัติกำรซื้อขำยสินค้ำเกษตร
ล่วงหน้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ยุบเลิก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกำรซื้อขำย
สินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ (สำนักงำน) และ
ตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศ
ไทย (ตลำด) กำหนดกระบวนกำรซื้อขำย
สินค้ำเกษตร เพื่อให้มีกำรซื้อขำยสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วย
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพียงตลำดเดียว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับกำร
ซื้อขำยล่วงหน้ำของประเทศไทย

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุเข้ำ
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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๘
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตหิ ลักประกันทำงธุรกิจ
พ.ศ. .... พิจำรณำ แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)

“พระรำชบัญญัติยกเลิก
พระรำชบัญญัติกำรซื้อขำยสินค้ำ
เกษตรล่วงหน้ำ พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๘”

๑๑๗

๑๐(ญ)/๕๘
๑๙ ก.พ. ๕๘
(พัชรี)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ โดยกำหนดให้หลักประกันทำง
ธุรกิจเหนือสิทธิเรียกร้องตกเป็นของผู้รับ
โอนเมื่อมีกำรโอนสิทธิเรียกร้องนัน้ ไป
เช่นเดียวกับกรณีของสิทธิจำนอง จำนำ
หรือค้ำประกัน

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๔ ก
วันที่ ๕ พ.ย. ๕๘
้
118 ซือขายสิ
น ค ้า
เกษตรล่วงหน้า.pdf

- ก.ทหำร / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๔ ก
วันที่ ๕ พ.ย. ๕๘
119 ปพพ. (ฉ ๒๒)
(หลักประกันทางธุรกิจ ).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๕๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
หลักประกันทำงธุรกิจ พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒
ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๑)
- ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒)
- บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ
ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ พ.ค. ๕๘
- ค. ๒๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๑ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ มิ.ย.
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๘ บรรจุ
เพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕
มิ.ย. ๕๘
- ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมลงมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๓) โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ วรรคสอง
เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณี ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๘

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๕๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๑๘

๑๙/๕๘
๓๑ มี.ค. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ รับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่
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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
วำระ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘
เพื่อกำหนดให้สำนักงำนป้องกันและ
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๘
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินเป็นหน่วยงำน
พฤ. ๒ เม.ย. ๕๘
ที่อยู่ในบังคับบัญชำของนำยกรัฐมนตรี
วาระที่ ๑
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๖) เนื่องจำกมีกำร
รับหลักกำร ค. ๒๐/๒๕๕๘ ศ. ๓ เม.ย. ๕๘
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ้องกันและปรำบปรำม
กำหนดให้เลขำธิกำรเป็นผู้บังคับบัญชำ
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำงใน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ แปรญัตติ
สำนักงำน โดยขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี
ภำยใน ๑๕ วัน กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑ มิ.ย. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๔ ก
วันที่ ๕ พ.ย. ๕๘
120 ปรบั ปรุงกระทรวง
(ฉ.๑๕) (สนง.ปปง.).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๖๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ พ.ค.
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘
- บรรจุเรื่องขอขยำยเวลำเข้ำระเบียบวำระ
ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘
- ค. ๓๐/๒๕๕๘ พฤ. ๒๘ พ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑ ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๕ มิ.ย.
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๘ บรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘
- ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๓ ก.ค. ๕๘)
- ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไป
อีก ๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะ เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้งครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๖ ส.ค. ๕๘ (ชะลอกำรบรรจุระเบียบ
วำระ) บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๘

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๖๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๑๙

๓๑/๕๘
๑ ก.ค. ๕๘
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กำรขำยทอดตลำดห้องชุดในอำคำร
ชุดและที่ดินจัดสรร)
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑ ก.ย. ๕๘
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธพี ิจำรณำ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ควำมแพ่ง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์กำรขำย ระเบียบวำระ วันที่ ๑ ก.ค. ๕๘
ทอดตลำดห้องชุดในอำคำรชุดตำมกฎหมำย - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๒/๒๕๕๘ พฤ. ๙
ว่ำด้วยอำคำรชุดและที่ดินจัดสรรตำม
ก.ค. ๕๘ (เลื่อนกำรพิจำรณำ)
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรทีด่ ิน
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘
(เพิ่มมำตรำ ๓๐๙ จัตวำ)
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๖ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๖ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๕
ส.ค. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๖ ส.ค. ๕๘
- ค. ๔๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๓ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๑๐ ก
วันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๘
121 ป.วิแพ่ง (ฉ. ๒๙)
(ขายทอดตลาดห ้องชุด).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๖๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๒ ก.ย. ๕๘) บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ
ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
- ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด
๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
บรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๗ ต.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบให้ ก.ยุติธรรม
รับไปพิจำรณำศึกษำ และสรุปผลกำรพิจำรณำ
แจ้งให้ สลค. ทรำบภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบผลกำร
ดำเนินกำรตำมข้อสังเกต ที่ ก.ยุตธิ รรมเสนอ
- ค. ๓/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ ม.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๖๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๒๐

๔๒/๕๘
๒๒ ก.ย. ๕๘
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ุ้มครองกำร
ดำเนินงำนของสมำคมประชำชำติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองกำร
ดำเนินงำนของสมำคมประชำชำติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครอง
กำรดำเนินงำนของสมำคมประชำชำติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อขยำยขอบเขตควำมคุ้มครองกำร
ดำเนินงำนของสมำคมประชำชำติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยกเลิกมำตรำ ๔
และแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. กำรต่ำงประเทศ พิจำรณำใน
วำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. กำรต่ำงประเทศ พิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๕ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.
เพื่อบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๕ ต.ค. ๕๘
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๑/๒๕๕๘ ศ. ๙ ต.ค. ๕๘
- ค. ๖๑/๒๕๕๘ ศ. ๙ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. กำรต่ำงประเทศ และ
มอบหมำยให้ ก.กำรต่ำงประเทศ รับข้อสังเกตไป
พิจำรณำ และสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค.
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ ครม.

- ก.ต่ำงประเทศ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๑๓ ก
วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๘
122 เอเชียตะวัน ออก
เฉี ยงใต ้ (ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๖๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๒๑

๓๑(ญ)/๕๘
๑๔ ก.ค. ๕๘
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำล
อุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติจดั ตั้งศำลอุทธรณ์
คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๕๙ รับทรำบผล
กำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
กำรต่ำงประเทศ ที่ ก. กำรต่ำงประเทศเสนอแล้ว
- ค. ๑๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๖ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. กำรต่ำงประเทศ
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลอุทธรณ์ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุเข้ำ
คดีชำนัญพิเศษ โดยจัดตั้งศำลอุทธรณ์คดี ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘
ชำนัญพิเศษขึ้นเป็นศำลอุทธรณ์ มีอำนำจ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘
พิจำรณำพิพำกษำคดีที่อุทธรณ์คำพิพำกษำ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘
หรือคำสั่งของศำลทรัพย์สินทำงปัญญำ
วาระที่ ๑
และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ศำลภำษี
รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘
อำกร ศำลแรงงำน ศำลล้มละลำย และ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๓ คน
ศำลเยำวชนและครอบครัว เพื่อให้มีกำร
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
พิจำรณำพิพำกษำคดีในชั้นอุทธรณ์โดย
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
องค์คณะผู้พิพำกษำที่มคี วำมรู้และควำม วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
เชี่ยวชำญพิเศษในด้ำนนั้น ๆ
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๓ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ ก.ย. ๕๘
บรรจุเพิม่ เติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
- ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด
๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘
้
123 จัดตังศาลอุ
ทธรณ์.
pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๖๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๒๒

๓๒(ญ)/๕๘
๑๔ ก.ค. ๕๘
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระธรรมนูญศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.
เพื่อบรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และให้ สนง.ศำล
ยุติธรรมเป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ
ก.ยุติธรรม เพื่อพิจำรณำศึกษำ และสรุปผลกำร
พิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ
ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรตำมที่ สนง.ศำลยุติธรรมเสนอ
- ค. ๑๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศำลยุตธิ รรม
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุเข้ำ
- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๑) แก้ไขคำว่ำ “ศำลอุทธรณ์” เป็น “ศำล - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
ชั้นอุทธรณ์” และกำหนดให้ศำลยุติธรรม ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘
อื่นที่มีกฎหมำยกำหนดให้เป็นศำลชั้น
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๖๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระ
ธรรมนูญศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ
อุทธรณ์ เป็นศำลชั้นอุทธรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๑ มำตรำ ๓ และมำตรำ ๑๐
วรรคหนึ่ง) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดตั้ง
ศำลอุทธรณ์คดีชำนำญพิเศษ
(๒) กำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำร
ศำลยุติธรรมมีอำนำจประกำศกำหนด
กำรจัดตั้งและเปิดทำกำรสำขำของศำล
ในท้องที่อื่นในเขตอำนำจของศำลชั้นต้น
และให้คณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม
มีอำนำจออกประกำศเพื่อกำหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงสถำนที่ตั้งของศำลในท้องที่
ที่อยู่ในเขตอำนำจศำล (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๔)
(๓) กำหนดกำรรับพิจำรณำและกำรโอน
คดีในกรณีที่คดีในศำลชั้นต้นเป็นคดีที่อยู่
ในอำนำจของศำลแขวง (ยกเลิกมำตรำ
๑๖ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๘ และ
เพิ่มมำตรำ ๑๙/๑)

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

วาระที่ ๑
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก
ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำ
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘
ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำลอุทธรณ์
คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ
124 แก ้ไขพระธรรมนู ญ
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
(ฉ.๕).pdf
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ ก.ย. ๕๘
บรรจุเพิม่ เติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
- ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด
๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.
เพื่อบรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๖๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๒๓

๓๓(ญ)/๕๘
๑๔ ก.ค. ๕๘
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และให้ สนง.ศำล
ยุติธรรมเป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ
ก.ยุติธรรม เพื่อพิจำรณำศึกษำ และสรุปผลกำร
พิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ
ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรตำมที่ สนง.ศำลยุติธรรมเสนอ
- ค. ๑๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติให้ใช้
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘
พุทธศักรำช ๒๔๗๗ โดยให้อำนำจ
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘
ประธำนศำลฎีกำโดยควำมเห็นชอบของ
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘
คณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรมออก
วาระที่ ๑
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรกำหนดจำนวน
รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘
ค่ำป่วยกำร ค่ำพำหนะเดินทำง และค่ำเช่ำ
ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำ
ที่พัก ของพยำนที่ศำลเรียกมำ (เพิม่ เติม
ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำลอุทธรณ์
มำตรำ ๖ (๑/๑))
คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘
125 ให ้ใช ้ ป.วิแพ่ง (ฉ.๓).
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๖๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ ก.ย. ๕๘
บรรจุเพิม่ เติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
- ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด
๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.
เพื่อบรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๖๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๒๔

๓๔(ญ)/๕๘
๑๔ ก.ค. ๕๘
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำล
แรงงำนและวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์
และฎีกำ)

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดั ตัง้ ศำล
แรงงำนและวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน
พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้
(๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์คดี
ที่อยู่ในอำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำล
แรงงำนให้สอดคล้องกับกำรจัดตั้งศำล
อุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ รวมทั้งแก้ไข
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศำลอุทธรณ์คดี
ชำนัญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓
มำตรำ ๙ มำตรำ ๓๓ วรรคสำม มำตรำ
๔๗ มำตรำ ๕๔ มำตรำ ๕๕ มำตรำ ๕๖
และมำตรำ ๕๗)
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์กำรฎีกำคำพิพำกษำ
หรือคำสั่งของศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
ให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงกำรฎีกำตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
(เพิ่มมำตรำ ๕๗/๑ และมำตรำ ๕๗/๒)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุเข้ำ
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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำลอุทธรณ์
คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ ก.ย. ๕๘
บรรจุเพิม่ เติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
- ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด
๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.
เพื่อบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๘

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

“พระรำชบัญญัติจดั ตั้งศำลแรงงำน
และวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘
้
126 จัดตังศาลแรงงาน
(ฉ.๓).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๗๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๒๕

๓๕(ญ)/๕๘
๑๔ ก.ค. ๕๘
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำล
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศและวิธีพิจำรณำคดี
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์
และฎีกำ)
“พระรำชบัญญัติจดั ตั้งศำลทรัพย์สิน
ทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศและวิธีพิจำรณำคดีทรัพย์สิน
ทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดั ตัง้ ศำล
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุเข้ำ
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำง
ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘
ประเทศและวิธีพิจำรณำคดีทรัพย์สิน
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘
ทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘
พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑
(๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์คดี
รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำง
ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำ
ประเทศให้สอดคล้องกับกำรจัดตั้งศำล
ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำลอุทธรณ์
อุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ รวมทั้งแก้ไข
คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศำลอุทธรณ์คดี
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
ชำนัญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
มำตรำ ๙ มำตรำ ๓๘ และมำตรำ ๓๙
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
และยกเลิกมำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๓ มำตรำ - ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
๔๔ และมำตรำ ๔๕)
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
(๒) ปรับปรุงอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรี
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘
ว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมให้เป็นอำนำจ
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
หน้ำที่ของประธำนศำลฎีกำและ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
คณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม (แก้ไข (รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ ก.ย. ๕๘
เพิ่มเติมมำตรำ ๓ มำตรำ ๔ มำตรำ ๑๒ บรรจุเพิม่ เติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘
มำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๕)
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘
127 ศาลทรพ
ั ย ์สิน (ฉ.๒).
pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๗๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๒๖

๓๖(ญ)/๕๘
๑๔ ก.ค. ๕๘
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำล
ล้มละลำยและวิธีพิจำรณำคดี
ล้มละลำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์
และฎีกำ)
“พระรำชบัญญัติจดั ตั้งศำล
ล้มละลำยและวิธีพิจำรณำคดี
ล้มละลำย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์กำรฎีกำคำ
พิพำกษำหรือคำสั่งของศำลอุทธรณ์คดี
ชำนัญพิเศษให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุง
กำรฎีกำตำมประมวลกฎหมำยวิธพี ิจำรณำ
ควำมแพ่ง (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๐ และ
มำตรำ ๔๑)

- ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด
๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.
เพื่อบรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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 เพือ่ นำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดั ตัง้ ศำล
ล้มละลำยและวิธีพิจำรณำคดีล้มละลำย
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้
(๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์คดี
ที่อยู่ในอำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำล
ล้มละลำยให้สอดคล้องกับกำรจัดตั้งศำล
อุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ รวมทั้งแก้ไข
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศำลอุทธรณ์คดี
ชำนัญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓
มำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๒๑ มำตรำ
๒๔ มำตรำ ๒๕ มำตรำ ๒๖ มำตรำ ๒๗
มำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๒๘/๑)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุเข้ำ
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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำลอุทธรณ์
คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๗๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์กำรฎีกำคำพิพำกษำ
หรือคำสั่งของศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
ในคดีล้มละลำยที่มิใช่คดีอำญำให้สอดคล้อง
กับกำรปรับปรุงกำรฎีกำตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (เพิ่มมำตรำ
๒๘/๒ มำตรำ ๒๘/๓ มำตรำ ๒๘/๔ และ
มำตรำ ๒๘/๕)

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ ก.ย. ๕๘
บรรจุเพิม่ เติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
- ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด
๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.
เพื่อบรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๗๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๒๗

๓๗(ญ)/๕๘
๑๔ ก.ค. ๕๘
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำลภำษี
อำกรและวิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์
และฎีกำ)

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดั ตัง้ ศำล
ภำษีอำกรและวิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร
พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังต่อไปนี้
(๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์คดี
ภำษีอำกรให้สอดคล้องกับกำรจัดตั้งศำล
อุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ รวมทั้งแก้ไข
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศำลอุทธรณ์คดี
ชำนัญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓
มำตรำ ๑๐ วรรคสอง มำตรำ ๒๔ และ
มำตรำ ๒๕ และยกเลิกมำตรำ ๒๘ และ
มำตรำ ๒๙)
(๒) ปรับปรุงอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมให้เป็นอำนำจ
หน้ำที่ของประธำนศำลฎีกำและ
คณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๔ มำตรำ ๑๓ วรรคหนึ่ง
และมำตรำ ๒๓)
(๓) แก้ไขศำลที่มีอำนำจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชำญมำให้ควำมเห็น (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๒๑ วรรคหนึ่ง)
(๔) กำหนดหลักเกณฑ์กำรฎีกำคำพิพำกษำ
หรือคำสั่งของศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
ให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงกำรฎีกำตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๖ และมำตรำ ๒๗)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุเข้ำ
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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำลอุทธรณ์
คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ ก.ย. ๕๘
บรรจุเพิม่ เติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
- ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด
๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.
เพื่อบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๘

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

“พระรำชบัญญัติจดั ตั้งศำลภำษี
อำกรและวิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๗๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๒๘

๓๘(ญ)/๕๘
๑๔ ก.ค. ๕๘
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตศิ ำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์
และฎีกำ)
“พระรำชบัญญัติศำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดั ตัง้ ศำล
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุเข้ำ
เยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี ระเบียบวำระ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘
เยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๔/๒๕๕๘
ดังต่อไปนี้
ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘
(๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์คดี
วาระที่ ๑
เยำวชนและครอบครัวให้สอดคล้องกับกำร
รับหลักกำร ค. ๔๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๗ ก.ค. ๕๘
จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ รวมทั้ง
ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำ
แก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศำลอุทธรณ์
ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำลอุทธรณ์
คดีชำนัญพิเศษ (แก้ไขเพิม่ เติมมำตรำ ๔
คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ
มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๘๐
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
มำตรำ ๑๘๑ และมำตรำ ๑๘๒)
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์กำรฎีกำคำพิพำกษำ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
หรือคำสั่งของศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ - ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ในคดีเยำวชนและครอบครัวที่มิใช่คดีอำญำ จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
ให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงกำรฎีกำตำม ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
(เพิ่มมำตรำ ๑๘๒/๑ มำตรำ ๑๘๒/๒ และ กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
มำตรำ ๑๘๒/๓ และยกเลิกหมวด ๑๗
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ ก.ย. ๕๘
ฎีกำ มำตรำ ๑๘๓ และมำตรำ ๑๘๔)
บรรจุเพิม่ เติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘
130 ศาลเยาวชน (ฉ.๓).
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๗๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด
๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.
เพื่อบรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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 เพือ่ นำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘
๑๒๙

๓๙(ญ)/๕๘
๑๔ ก.ค. ๕๘
(พัชรี)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดี
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์
และฎีกำ)
“พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดี
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติวิธีพจิ ำรณำ
คดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดให้คำพิพำกษำหรือคำสั่งของ
ศำลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศำล
อุทธรณ์ภำคแผนกคดีผู้บริโภคให้เป็นที่สุด
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๙ วรรคสอง)
(๒) กำหนดให้กำรฎีกำคำพิพำกษำหรือ
คำสั่งของศำลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภค
หรือศำลอุทธรณ์ภำคแผนกคดีผู้บริโภค
ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญำตจำกศำลฎีกำ
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕๑)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุเข้ำ
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. วิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำลอุทธรณ์
คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... เป็นผู้พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘
131 วิ.ผู บ
้ ริโ ภค (ฉ.๓).
pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๗๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

(๓) ยกเลิกเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีกำร วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ในกำรฎีกำคำพิพำกษำหรือคำสั่ง (ยกเลิก - ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
มำตรำ ๕๒ มำตรำ ๕๓ และมำตรำ ๕๔) จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๓ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ ก.ย. ๕๘
บรรจุเพิม่ เติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
- ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด
๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ.
เพื่อบรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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 เพือ่ นำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๗๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๓๐

๓๕/๕๘
๔ ส.ค. ๕๘
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตำมตัวผู้ที่ถูก
ปล่อยชั่วครำว หลักเกณฑ์กำรบังคับ
คดีผู้ประกัน และกำรอุทธรณ์คำสัง่
ศำลที่ไม่อนุญำตให้ปล่อยชั่วครำว)

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์อื่นใดทีส่ ำมำรถใช้ตรวจสอบ
หรือจำกัดกำรเดินทำงของผู้ถูกปล่อย
ชั่วครำว และกำหนดบทสันนิษฐำนกรณีผู้
ถูกปล่อยชั่วครำวหนีหรือจะหลบหนี
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๐๘ วรรคสำม
และเพิ่มมำตรำ ๑๑๗ วรรคสอง)
(๒) กำหนดมิให้เรียกประกันหรือ
หลักประกันเกินสมควรโดยต้องคำนึงถึง
เงื่อนไขและมำตรกำรป้องกันที่ใช้กับผู้ถูก
ปล่อยชั่วครำวประกอบด้วย (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๑๑๐ วรรคสำม)
(๓) กำหนดให้มีกำรสั่งงดกำรบังคับตำม
สัญญำประกันหรือลดจำนวนเงินทีต่ ้องใช้
ตำมสัญญำประกัน และแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์กำรบังคับตำมสัญญำประกันใน
กรณีที่ต้องมีกำรบังคับคดีโดยเจ้ำพนักงำน
บังคับคดี กรมบังคับคดี (แก้ไขเพิม่ เติม
มำตรำ ๑๑๙)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุเข้ำ
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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ ก.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๔
ส.ค. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุ
ระเบียบวำระ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๘
- ค. ๕๔/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ (ค. ๑)
ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔
ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)

“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๗ ก
วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๘
132 แก ้ไข ป.วิอาญา (ฉ.
๓๐).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๗๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

วันที่ ๓ พ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๗ ต.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระวันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบให้ ก.ยุติธรรม
รับไปพิจำรณำและสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค.
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๙ รับทรำบผล
กำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. ตำมที่
ก.ยุติธรรมเสนอแล้ว
- ค. ๑๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๖ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๗๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๓๑

๓๓/๕๘
๑๔ ก.ค. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำลังพลสำรอง
พ.ศ. ....

ครม.

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำลังพลสำรอง เพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิภำรกิจตำมอำนำจ
หน้ำที่ของกระทรวงกลำโหม โดยกำหนด
ประเภทบุคคลที่จะเป็นกำลังพลสำรอง
กำรดำเนินกำรทั้งหลำยเกี่ยวกับกิจกำร
กำลังพลสำรอง กำหนดให้มีคณะกรรมกำร
กำลังพลสำรอง รวมถึงกำรกำหนดหน้ำที่
และสิทธิของกำลังพลสำรองในกำรเข้ำรับ
รำชกำรทหำรให้ชัดเจน กำรเรียกกำลังพล
สำรองและกำรระดมพล เพื่อเป็นกำรพัฒนำ
กิจกำรกำลังพลสำรองให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุเข้ำ
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 จำนวน ๑๙ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๙ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด 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 บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๘
เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
- ค. ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ อ. ๘ ก.ย. ๕๘
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด
๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๒)
ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๙ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ
ปธ. วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๘ บรรจุเข้ำระเบียบวำระ
ค. ๖๐/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ต.ค. ๕๘
- ค. ๖๐/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ (ค. ๒)
ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๓
พ.ย. ๕๘

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

“พระรำชบัญญัติกำลังพลสำรอง
พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๗ ก
วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๘
133 กาลังพลสารอง.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๘๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๓๒

๕๖/๕๘
๖ ต.ค. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัตเิ กี่ยวกับ
กำรกักขังตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรกักขังตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ พ.ศ. ๒๕๐๖ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้เครื่อง
พันธนำกำรแก่ผู้ต้องกักขังและประเภท

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๕ พ.ย. ๕๘ (รับวันที่ ๖ พ.ย. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
วันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร และมอบให้ ก.กลำโหม รับไป
พิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค.
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๕๙ รับทรำบผลกำร
ดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ที่กระทรวงกลำโหมเสนอแล้ว
- ค. ๑๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ - ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
วำระ วันที่ ๗ ต.ค. ๕๘
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ (๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
ต.ค. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๘๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง
“พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
กำรกักขังตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ
ของเครื่องพันธนำกำร (เพิ่มมำตรำ ๕/๑)
(๒) กำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีม่ ีอำนำจ
ตรวจสอบจดหมำย เอกสำร พัสดุภัณฑ์
หรือสิ่งสื่อสำรอื่น หรือสกัดกั้นกำรติดต่อ
สื่อสำรทำงโทรคมนำคมหรือโดยทำงใด ๆ
ซึ่งมีถึงหรือจำกผูต้ ้องกักขัง (เพิ่มมำตรำ ๕/๒)
(๓) กำหนดให้ผตู้ ้องกักขังหญิงที่ตั้งครรภ์
ทำรก เด็ก และมำรดำที่ให้นมบุตรต้องได้รับ
กำรช่วยเหลือและกำรดูแลทำงกำรแพทย์
และด้ำนโภชนำกำรที่เหมำะสม (เพิ่มมำตรำ
๘/๑ และแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๐)
(๔) ปรับปรุงอัตรำโทษเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง และกำรกระทำ
ควำมผิดต่อสถำนที่กักขังให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
(แก้ไขเพิ่มเติมวรรคสองของมำตรำ ๙
และแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๐)
(๕) กำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีผ่ ู้เป็น
หัวหน้ำบังคับบัญชำสถำนที่กักขังมีอำนำจ
ลงโทษฐำนผิดวินยั แก่ผู้ต้องกักขังแทน
ค่ำปรับซึ่งได้กระทำควำมผิดลหุโทษใน
สถำนที่กักขังนั้น และเมื่อลงโทษฐำนผิด
วินัยดังกล่ำวแล้วให้คดีอำญำเป็นอันเลิกกัน
(เพิ่มมำตรำ ๑๐/๑)

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

วาระที่ ๑
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
รับหลักกำร ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖ ก
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
วันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๙
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
่
134 วิธ ป
ี ฏิบตั เิ กียวกับ
วาระที่ ๒ และวารที่ ๓
การกักขัง (ฉ.๒).pdf
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ (ค. ๑)
ออกไปอีก ๓๐ วัน รับวันที่ ๙ พ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอ
ประธำนวันที่ ๙ พ.ย. ๕๘
- ค. ๖๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน
วันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร และมอบให้ ก.ยุติธรรม รับไป
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๘๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

พิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค.
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของ
คณะ กมธ. วิสำมัญ ที่ ก.ยุติธรรม เสนอแล้ว
- ค. ๒๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
๑๓๓

๔๔(ญ)/๕๘
๑๓ ต.ค. ๕๘
(พัชรี)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ำชวิทยำลัย
จุฬำภรณ์ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติรำชวิทยำลัย
จุฬำภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์
เพื่อจัดตั้งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ให้เป็น
สถำบันกำรวิจยั และวิชำกำรชั้นสูง จัด
กำรศึกษำทำงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
กำรแพทย์ และกำรสำธำรณสุข ชั้นนำของ
ภูมิภำค มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและเป็น
หน่วยงำนในกำกับของรัฐ แบ่งส่วนงำน
เป็นสำนักงำนเลขำธิกำรรำชวิทยำลัย
สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ สถำบัน
บัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ และวิทยำลัย
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๘
- บรรจุเพิ่มเติม เข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๒/๒๕๕๘
พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก
วันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๙
135 ราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๘๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๓๔

๔๘/๕๘
๒๗ ต.ค. ๕๘
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
ธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ค. ๗๒/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๘
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรประกอบ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อ
วำระ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๘
กำหนดให้คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูล
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๖/๒๕๕๘
เครดิตปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อไปได้ ในกรณีที่
พฤ. ๕ พ.ย. ๕๘
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
วาระที่ ๑
แต่งตั้ง พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระหรือ
รับหลักกำร ค. ๖๖/๒๕๕๘ พฤ. ๕ พ.ย. ๕๘
พ้นจำกตำแหน่งก่อนวำระ (เพิ่มมำตรำ ๓๑/
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
๑)
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ .. ธ.ค. ๕๘
- บรรจุเพิ่มเติม เข้ำระเบียบวำระ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก
วันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๙
136 ธุรกิจ ขอ้ มูลเครดิต
(ฉ.๔).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๘๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๓๕

๔๙/๕๘
๒๗ ต.ค. ๕๘
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ุ้มครองกำร
ดำเนินงำนของทบวงกำรพลังงำน
หมุนเวียนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ....

ครม.

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
กำรดำเนินงำนของทบวงกำรพลังงำน
หมุนเวียนระหว่ำงประเทศ เนื่องจำก
ประเทศไทยจะเข้ำเป็นสมำชิกของทบวง
กำรพลังงำนหมุนเวียนระหว่ำงประเทศ
อันเป็นองค์กำรระหว่ำงประเทศทีจ่ ัดตั้งขึ้น
ตำมธรรมนูญของทบวงกำรพลังงำน
หมุนเวียนระหว่ำงประเทศ โดยธรรมนูญ
ดังกล่ำวกำหนดให้ทบวงกำรพลังงำน
หมุนเวียนระหว่ำงประเทศมีสภำพ
นิติบุคคลระหว่ำงประเทศ และให้มี
ควำมสำมำรถทำงกฎหมำยเท่ำที่อำจ
จำเป็นในดินแดนของแต่ละสมำชิก และ
ตำมกฎหมำยภำยในของแต่ละสมำชิก
เพื่อกำรปฏิบัตหิ น้ำที่และเพื่อให้บรรลุตำม
ควำมมุ่งประสงค์ของทบวงกำรพลังงำน
หมุนเวียนระหว่ำงประเทศ โดยกำหนดให้
สมำชิกตัดสินใจเกี่ยวกับควำมตกลงว่ำด้วย
เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันแยกต่ำงหำก

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๘
- บรรจุเพิ่มเติม เข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๒/๒๕๕๘
พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘
- ค. ๗๒/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบหมำยให้
ก.พลังงำน เป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ
ก.กำรต่ำงประเทศ และ ก.ยุติธรรม เพื่อศึกษำและ

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)

“พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองกำร
ดำเนินงำนของทบวงกำรพลังงำน
หมุนเวียนระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก
วันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๙
137 ทบวงพลังงาน
หมุน เวียน.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๘๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๓๖

๔๔/๕๘
๓๐ ก.ย. ๕๘
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตศิ ำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติศำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

สรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน
เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ที่ ก.พลังงำน เสนอแล้ว
- ค. ๒๓/๒๕๕๙ ศ. ๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติศำลเยำวชน - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชน วำระ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๘
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๐/๒๕๕๘ พฤ. ๘
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผูพ้ ิพำกษำ ต.ค. ๕๘
สมทบ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๕ (๑))
วาระที่ ๑
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมวำระกำรดำรงตำแหน่ง
รับหลักกำร ค. ๖๐/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ต.ค. ๕๘
ของผู้พิพำกษำสมทบ (เพิ่มมำตรำ ๒๕/๑)
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิ กี่ยวกับกำร
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
พ้นจำกตำแหน่งของผู้พิพำกษำสมทบ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที
่
๒ และวาระที่ ๓
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๗)
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๖ พ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓ พ.ย. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ พ.ย. ๕๘
- ค. ๖๖/๒๕๕๘ พฤ. ๕ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๘

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๙
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๘๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๓๗

๔๐/๕๘
๘ ก.ย. ๕๘
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำน
เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๘ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และให้นำเหตุผลของร่ำง
พ.ร.บ. ตำมข้อสังเกตเป็นเหตุผลของ ร่ำง พ.ร.บ. ใน
กำรประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ พร้อมทั้งมอบหมำย
ให้ สนง.ศำลยุติธรรมรับไปพิจำรณำศึกษำและ
สรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน
เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติองค์กำร
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
มหำชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้
วำระ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๘
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำมคำว่ำ
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔
“คณะกรรมกำร” และบทบัญญัตเิ กี่ยวกับ ก.ย. ๕๘
คณะกรรมกำรบริหำรหรือคณะกรรมกำร วาระที่ ๑
ที่ทำหน้ำที่บริหำรของแต่ละองค์กำรมหำชน
รับหลักกำร ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ก.ย. ๕๘
(๒) กำหนดให้มีคณะกรรมกำรพัฒนำและ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
ส่งเสริมองค์กำรมหำชน และกำหนด
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับอำนำจหน้ำที่
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม วำระกำร

หมายเหตุ

- ก.กิจกำรวุฒิสภำ /กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๙ – ๔๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๓ ก
วันที่ ๘ ก.พ. ๕๙
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๘๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ดำรงตำแหน่ง กำรพ้นจำกตำแหน่ง และ
กำรประชุมของคณะกรรมกำรดังกล่ำว
(๓) กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนของ
องค์กำรมหำชนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
(๔) กำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกีย่ วกับกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในของแต่
ละองค์กำรมหำชน
(๕) กำหนดระยะเวลำกำรแต่งตั้ง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม และกำร
พ้นจำกตำแหน่งของผู้อำนวยกำรของ
องค์กำรมหำชน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
อำนำจบังคับบัญชำของผู้อำนวยกำรของ
องค์กำรมหำชน
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรมหำชน
และกำหนดเรื่องกำรรวมกลุ่มของ
เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงขององค์กำรมหำชน
(๗) กำหนดให้กำรพ้นจำกตำแหน่งของ
ผู้อำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร
มหำชนในกรณีที่มีอำยุครบตำมทีก่ ฎหมำย
กำหนด เป็นกำรพ้นจำกตำแหน่งตำม
กำหนดเวลำในสัญญำจ้ำง

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๒ ต.ค. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๒ ต.ค. ๕๘
- ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
สำนักงำน ก.พ.ร. รับไปพิจำรณำและสรุปผลกำร
พิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ
ครม. ต่อไป

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๘๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๓๘

๔๖(ญ)/๕๘
๒๗ ต.ค. ๕๘
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมผิด
ทำงอำญำ)
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๔๑)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ทีส่ ำนักงำน ก.พ.ร. เสนอแล้ว
- ค. ๑๔/๒๕๕๙ พฤ. ๓ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร ดังต่อไปนี้ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดโทษสำหรับกรณี วำระ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๘
ไม่ยื่นบัญชีที่มีกำรรับรองตำมมำตรำ ๖๙ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๖/๒๕๕๘
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๕)
พฤ. ๕ พ.ย. ๕๘
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษตำม
วาระที่ ๑
มำตรำ ๓๗ ให้ครอบคลุมถึงกำรกระทำ
รับหลักกำร ค. ๖๖/๒๕๕๘ พฤ. ๕ พ.ย. ๕๘
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรขอคืนภำษีอำกร
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๗)
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษสำหรับ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
กรณีไม่ยื่นรำยกำรเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเสีย วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ภำษีอำกร (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๗ ทวิ) - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมควำมผิดเกี่ยวกับ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘
ภำษีมูลค่ำเพิ่มให้ครอบคลุมถึงกรณีกำรขอ - คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
คืนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๖
๙๐/๔ (๖))
พ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ 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. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๔๕ วัน
(ค. ๑) โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี ครบกำหนด ๔๕ วัน ๑๘ ม.ค. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๗ ก
วันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๙
่ ม
140 แก ้ไขเพิมเติ
ประมวลรษ
ั ฎากร (ฉ.๔๑).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๘๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๓๙

๓๘/๕๘
๑๘ ส.ค. ๕๘
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมและ
รักษำมรดกภูมิปญ
ั ญำทำงวัฒนธรรม
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษำ
มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ .. ธ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๘
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม เพือ่
วำระ วันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๘
ส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปญ
ั ญำทำง
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๓/๒๕๕๘ ศ. ๒๘
วัฒนธรรมที่มลี ักษณะเป็นวรรณกรรม
ส.ค. ๕๘
พื้นบ้ำนและภำษำ ศิลปะกำรแสดง แนว วาระที่ ๑
ปฏิบัติทำงสังคม พิธีกรรม ประเพณี และ
รับหลักกำร ค. ๕๓/๒๕๕๘ ศ. ๒๘ ส.ค. ๕๘
เทศกำล ควำมรู้และกำรปฏิบัติเกีย่ วกับ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
ธรรมชำติและจักรวำล งำนช่ำงฝีมือดั้งเดิม
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำรเล่นพื้นบ้ำน กีฬำพื้นบ้ำน และศิลปะ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
กำรต่อสู้ป้องกันตัว และลักษณะอืน่ ที่
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
กำหนดในกฎกระทรวง ให้มีควำมสืบเนื่อง - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
และยั่งยืน
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๒ ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ ก.ย. ๕๘
- ค. ๕๖/๒๕๕๘ พฤ. ๑๗ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๙ ก
วันที่ ๑ มี.ค. ๕๙
141 มรดกภูมป
ิ ญ
ั ญา.
pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๙๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่
๒๖ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๖
พ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๘
- ค. ๗๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ
(ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน โดยงดเว้นข้อบังคับ
ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณี ครบกำหนด
๓๐ วัน วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๘ บันทึกเสนอประธำนเพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 ชื่อร่ำงพระรำชบัญญัติ และ
คณะ กมธ. ขอถอนร่ำงเพื่อปรับปรุงใหม่ให้
สอดคล้องกับชื่อร่ำงพระรำชบัญญัติ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๙๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนที่ทบทวนแล้ววันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๘ บันทึก
เสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๘
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
ก.วัฒนธรรมรับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ไปพิจำรณำและสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค.
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ที่ ก.วัฒนธรรม เสนอแล้ว
- ค. ๒๓/๒๕๕๙ ศ. ๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๙๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๔๐

๕๓(ญ)/๕๘
๑๕ ธ.ค. ๕๘
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติธนำคำร
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย พุทธศักรำช ๒๔๘๕
ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมกำรนโยบำย
กำรเงิน คณะกรรมกำรนโยบำยสถำบัน
กำรเงิน และคณะกรรมกำรระบบกำร
ชำระเงินกรณีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้น
จำกตำแหน่งตำมวำระหรือพ้นจำก
ตำแหน่งก่อนครบวำระ (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๑๙ และยกเลิกมำตรำ ๒๘ วรรคสอง)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรคัดเลือก
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๘/๑)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. กำรเศรษฐกิจ กำรเงินและ
กำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓ วัน
วันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่
๒๖ ม.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
บรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๙

- ก.กำรเงิน กำรคลัง/กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๑ ก
วันที่ ๔ มี.ค. ๕๙
142 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ฉ. ๕).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๙๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๔๑

๑(ญ)/๕๙
๑๙ ม.ค. ๕๙
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(มำตรกำรปรับลดอัตรำภำษีเงินได้
นิติบุคคลเป็นกำรถำวร)

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร เพือ่ ลด
อัตรำภำษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้ำง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภำษีจำกกำไรสุทธิ
(แก้ไขเพิ่มเติม (๒) (ก) ของบัญชีอัตรำภำษี
เงินได้ท้ำยหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่ง
ประมวลรัษฎำกร)

“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๔๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

๑๔๒

๖/๕๙
๙ ก.พ. ๕๙
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยเพิ่มเติมประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
เพิ่มเติมประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

ผลการดาเนินการ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๙
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพิม่ เติมประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจำนวนไม่ วำระ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๙
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘
เกิน ๕๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท สำหรับ
เป็นค่ำใช้จ่ำยของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ก.พ. ๕๙
วาระที่ ๑
และหน่วยงำนอื่น เป็นจำนวนไม่เกิน
รับหลักกำร ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ก.พ. ๕๙
๔๗,๖๖๑,๐๒๗,๓๐๐ บำท และเพื่อชดใช้
เงินคงคลัง เป็นจำนวน ๘,๓๓๘,๙๗๒,๗๐๐ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ก.พ. ๕๙ พิจำรณำ
บำท
ในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธิกำรเต็มสภำ
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๙

หมายเหตุ
- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๑ ก
วันที่ ๔ มี.ค. ๕๙
่ ม
143 แก ้ไขเพิมเติ
ประมวลรษ
ั ฎากร (ฉ. ๔๒).pdf

- พิจำรณำโดย กมธ. เต็มสภำ
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๓ ก
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๙
่ ม
144 งปม. เพิมเติ
59.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๙๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๔๓

๕๔/๕๘
๒ ธ.ค. ๕๘
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๖ เกีย่ วกับ
กำรโอนคดี)

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธพี ิจำรณำ
ควำมอำญำ เพื่อกำหนดให้ประธำนศำล
ฎีกำมีอำนำจสั่งโอนคดีไปศำลอื่นในกรณีที่
อำจเกิดผลกระทบต่อประโยชน์ทสี่ ำคัญ
อื่นของรัฐได้ (แก้ไขเพิ่เมิตมมำตรำ ๒๖)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 และกิจกำรตำรวจ พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๔๕ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. กำรกฎหมำย กระบวนกำร
ยุติธรรม และกิจกำรตำรวจ พิจำรณำในวำระที่ ๒
ครบกำหนด ๔๕ วัน วันที่ ๓๑ ม.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่
๒๖ ม.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
บรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓ ก.พ. ๕๙

- ก.ยุติธรรม / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ – ๗,
๙๑๗๓)

“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (ฉบับที่ ๓๑)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๓ ก
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๙
145 ป.วิอาญา (ฉ. ๓๑)
(ม. ๒๖ โอนคดี).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๙๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๔๔

๔๗/๕๘
๖ ต.ค. ๕๘
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ....

ครม.

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยกำหนด
กลไกให้สถำนศึกษำ สถำนบริกำรสำธำรณสุข
และสถำนประกอบกิจกำรต้องจัดให้มีข้อมูล
และข่ำวสำร กำรจัดบริกำรสวัสดิกำรสังคม
เกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กำรจัดบริกำรอนำมัย
เจริญพันธุส์ ำหรับวัยรุ่น กำหนดให้มี
คณะกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีอำนำจหน้ำที่ในกำร
เสนอนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
กำหนดแนวทำงปฏิบัตสิ ำหรับหน่วยงำน
ของรัฐและหน่วยงำนของเอกชน เพื่อป้องกัน
ช่วยเหลือ แก้ไข และเยียวยำปัญหำกำร
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหำอนำมัยกำรเจริญ
พันธุ์ของวัยรุ่น กำรใช้ควำมรุนแรงทำงเพศ
และกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศ
กำหนดมำตรกำรบังคับ และบทกำหนดโทษ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
(พิจำรณำรวมกับร่ำงทีส่ มำชิก สนช. เสนอ
โดยถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอ เป็นหลักในกำร
พิจำรณำ)
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ (พิจำรณำรวมกับร่ำงที่สมำชิก สนช.
เสนอ โดยถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอ เป็นหลักในกำร
พิจำรณำ) ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำ
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๙ ธ.ค. ๕๘) บันทึก
เสนอ ปธ. วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๕๘
- ค. ๗๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๗ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน ๒๖ ม.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่
๒๖ ม.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
บรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๙

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕)

“พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๐ ก
วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๙
147 ตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น .
pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๙๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๔๔/๑

๒๖/๕๘
๔ มิ.ย. ๕๘
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ 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. วิสำมัญ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๙
นำยเจตน์ ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและแก้ไข - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
ศิรธรำนนท์ ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อกำหนด ส่งร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำร่ำง
กับคณะ มำตรกำรและกลไกที่เป็นระบบมี
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
(รวม ๕๕ คน) ประสิทธิภำพ และมีเอกภำพ เพื่อป้องกัน แห่งชำติหรือสภำปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ
ช่วยเหลือ แก้ไข และเยียวยำผลกระทบที่ วันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘
เกิดจำกปัญหำเกี่ยวกับสุขภำวะทำงเพศ
- คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว เห็นว่ำ
เพื่อให้วัยรุ่นได้รับกำรส่งเสริมและคุ้มครอง ไม่เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน
ให้มีสุขภำวะทำงเพศที่ดี
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ
เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ วันที่ ๘
ก.ค. ๕๘
- ประธำนวินิจฉัยว่ำไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วย
กำรเงิน จึงมีสิทธิเสนอให้สภำนิตบิ ัญญัแห่งชำติ
พิจำรณำติต่อไปได้
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๕/๒๕๕๘
พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘
- ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้คณะรัฐมนตรี
รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ
ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยให้รอ
กำรพิจำรณำไว้ ๒๐ วัน ครบวันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘

หมายเหตุ

(พิจารณารวมกับร่างที่ ครม.
เสนอในลาดับที่ ๑๔๔
นับรวมเป็น ๑ ฉบับ)

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๙๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ครม. มีหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำ
ร่ำง พ.ร.บ. ที่ขอรับมำพิจำรณำก่อนรับหลักกำร
ออกไปอีก ๖๐ วัน
- ค. ๔๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๓ ส.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้ ครม. ขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.
ก่อนรับหลักกำร ออกไปอีก ๖๐ วัน ครบวันที่ ๑๐
ต.ค. ๕๘
- ครม. ส่งคืนร่ำง พ.ร.บ. ที่ขอรับมำพิจำรณำก่อน
รับหลักกำร สำนักงำนได้รับเมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๕๘
โดยมีข้อสังเกตว่ำ ร่ำง พ.ร.บ. ที่สมำชิกเสนอมี
หลักกำรส่วนใหญ่เช่นเดียวกับร่ำง พ.ร.บ. ที่ ครม.
เสนอ และเห็นควรนำร่ำงที่สมำชิกเสนอพิจำรณำไป
พร้อมกับร่ำง พ.ร.บ. ที่ ครม. เสนอ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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
โดยถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอ เป็นหลัก
ในกำรพิจำรณำ)

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๙๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๔๕

๕๑/๕๘
๑๐ พ.ย. ๕๘
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัตสิ ถำนประกอบกำร
เพื่อสุขภำพ พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยสถำนประกอบกำร
เพื่อสุขภำพ เพื่อกำกับดูแลกำรประกอบ
กิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพขึ้น
เป็นกำรเฉพำะ เพื่อให้กำรดำเนินกิจกำร
ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำนอันเป็น
กำรส่งเสริมสุขภำพของประชำชนและ
คุ้มครองผู้บริโภค

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๗ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๗ ม.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๕ ธ.ค.
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๘
- ค. ๗๖/๒๕๕๘ ศ. ๒๕ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ 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. วิสำมัญ

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๐ ก
วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๙
148 สถานประกอบการ
เพือสุ
่ ขภาพ.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๑๙๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๔๖

๓๙/๕๘
๘ ก.ย. ๕๘
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(กำรบังคับโทษปรับ กำรรอกำร
กำหนดโทษและรอกำรลงโทษ และ
แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้
และผู้ถูกใช้)
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ
ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดวิธีกำรยึดทรัพย์สินหรืออำยัด
สิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่ำปรับ
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๙ และเพิม่ มำตรำ
๒๙/๑)
(๒) ปรับปรุงอัตรำเงินในกำรกักขังแทน
ค่ำปรับ และปรับปรุงจำนวนค่ำปรับ
ที่อำจขอทำงำนบริกำรสังคมหรือทำงำน
สำธำรณประโยชน์แทนค่ำปรับ (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๓๐ และมำตรำ ๓๐/๑
วรรคหนึ่ง)
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรให้ศำล
อำจรอกำรกำหนดโทษหรือรอกำรลงโทษ

- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้ ก.
สำธำรณสุข เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไป
พิจำรณำร่วมกับ ก.มหำดไทย และสนง. ก.พ.ร. และ
สรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. เพื่อนำเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ ตำมที่ ก.สำธำรณสุข เสนอ
- ค. ๔๙/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙
ที่ประชุมรับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๒ ต.ค. ๕๘)

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๑ ก
วันที่ ๗ เม.ย. ๕๙
149 แก ้ไข ป.อาญา
(ฉ.๒๕) การกาหนดโทษปรั บ .pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๐๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

สำหรับผู้กระทำควำมผิดซึ่งจะถูกลงโทษ
จำคุกหรือปรับ และเพิม่ เงื่อนไขในกำรคุม
ประพฤติ (แก้ไขเพิม่ เติมมำตรำ ๕๖)
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ใช้เด็กหรือเยำวขน
อำยุไม่เกินสิบแปดปี ผู้พิกำรหรือป่วยเจ็บ
ลูกจ้ำงหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชำ ผู้ที่มี
ฐำนะยำกจน หรือผู้ต้องพึ่งพำผู้ใช้ไม่ว่ำ
ทำงใด ต้องระวำงโทษเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับควำมผิดนั้น
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๘๔)
(๕) กำหนดให้ศำลมีอำนำจลงโทษผู้ถูกใช้
หรือผู้กระทำตำมคำโฆษณำหรือประกำศ
แก่บุคคลทั่วไปให้กระทำควำมผิดที่ได้
เปิดเผยข้อมูลสำคัญจนสำมำรถดำเนินคดี
กับผู้ใช้หรือผู้โฆษณำหรือประกำศดังกล่ำว
น้อยกว่ำอัตรำโทษขั้นต่ำที่กฎหมำย
กำหนดไว้ได้ (เพิ่มมำตรำ ๘๕/๑)

บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๒ ต.ค. ๕๘
- ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๒ พ.ย.
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๘
- ค. ๗๐/๒๕๕๘ พฤ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๘ ธ.ค. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๘
- ค. ๗๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๗ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๑
ม.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๒ ม.ค.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๙
- ค. ๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ม.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐
วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๙

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๐๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่
๑๑ ก.พ. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
บรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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. วิสำมัญ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อ ๑๕ มี.ค. ๕๙ รับทรำบข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. และมอบให้ ก.ยุตธิ รรมเป็น
หน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ ก.พัฒนำสังคมฯ
และ สนง.ศำลยุติธรรม เพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำง
และควำมเหมำะสม และสรุปผลกำรพิจำรณำแล้ว
ส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำตำมข้อสังเกตของ
คณะ กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.ยุติธรรมเสนอ
- ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๐๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๔๗

๔๓/๕๘
๓๐ ก.ย. ๕๘
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ วำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้อัยกำรสูงสุดร่วม
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมเจ้ำหน้ำที่ผมู้ ีอำนำจ
ดำเนินกำรตำมคำร้องขอควำมช่วยเหลือ
จำกต่ำงประเทศ
(๓) กำหนดให้ผู้ประสำนงำนกลำงมี
อำนำจส่งข้อมูลเกีย่ วกับกำรกระทำ
ควำมผิดหรือทรัพย์สินใดไปให้ต่ำงประเทศ
เพื่อประโยชน์ในกำรสืบสวนสอบสวน
กำรฟ้องคดี หรือกำรพิจำรณำคดีในศำล
แม้ประเทศนั้นยังมิได้ร้องขอ
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมให้ศำลส่งบันทึกคำเบิก
ควำมของพยำนรวมทั้งพยำนหลักฐำนอื่น
ในสำนวนไปยังพนักงำนอัยกำรเพือ่
ดำเนินกำรต่อไป
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนกำรค้น อำยัด
หรือยึดทรัพย์สิน
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมกำรโอนบุคคลซึง่ ถูก
คุมขังให้ครอบคลุมถึงกำรโอนบุคคลซึ่งถูก
คุมขังเพื่อช่วยเหลือในกำรดำเนินคดีทั้งชั้น
เจ้ำพนักงำนและชั้นศำล
(๗) กำหนดหลักเกณฑ์กำรดำเนินกำรกรณี
ที่ได้รับคำร้องขอควำมช่วยเหลือจำก
ต่ำงประเทศ ให้บุคคลซึ่งถูกควบคุมโดย

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน (รับ ๒๖
พ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๘
- ค. ๗๒/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐
วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๙
- คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่
๑๐ ก.พ. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
บรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๓ ก
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๙
150 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๐๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ประเทศผู้ร้องขอหรือประเทศที่สำมเดิน
ทำงผ่ำนประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือในกำร
ดำเนินคดีชั้นเจ้ำพนักงำนหรือชั้นศำลใน
ประเทศผู้ร้องขอ
(๘) แก้ไขเพิ่มเติมกำรริบหรือยึดทรัพย์สิน
ให้ครอบคลุมกำรอำยัดทรัพย์สินและกำร
บังคับชำระเงินแทนกำรริบทรัพย์สินตำม
คำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำลต่ำงประเทศ
(๙) กำหนดกรณีที่ให้มีกำรเจรจำตกลง
เพื่อให้มีกำรรับรองว่ำจะไม่มีกำรประหำร
ชีวิตและผลของกำรรับรองดังกล่ำว
(๑๐) กำหนดให้กำรรับฟังพยำนหลักฐำน
ที่ได้มำจำกต่ำงประเทศ ให้นำประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำใช้
บังคับโดยอนุโลม
๑๔๘

๕๔(ญ)/๕๘
๑๕ ธ.ค. ๕๘
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบให้ ก.ยุติธรรม
เป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ ก.กลำโหม
ก.กำรต่ำงประเทศ สนง.ตำรวจแห่งชำติ สนง.ศำล
ยุติธรรม และ สนง.อัยกำรสูงสุด เพื่อพิจำรณำศึกษำ
แนวทำงและควำมเหมำะสมและสรุปผลกำรพิจำรณำ
แล้วส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
ตำมที่ ก.ยุติธรรมเสนอ (รอแจ้งทีป่ ระชุมทรำบ)
- ค. ๓๘/๒๕๕๙ พฤ. ๒๓ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ปรับปรุงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยศรีนคริน - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ทรวิโรฒเพื่อให้สอดคล้องกับกำร
วำระ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๘
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม โดย - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔
กำรส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยของรัฐพัฒนำ ธ.ค. ๕๘
ไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยของรัฐที่ไม่เป็น วาระที่ ๑
ส่วนรำชกำรแต่อยู่ในกำกับของรัฐ เพื่อ
รับหลักกำร ค. ๗๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ธ.ค. ๕๘
ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นอิสระ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
และมีควำมคล่องตัว
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ

หมายเหตุ

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๓ ก
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๙
151 มศว..pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๐๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๔๙

๑๐(ญ)/๕๙
๑๕ มี.ค. ๕๙
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรออกเสียง
ประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
**ที่ประชุมมีมติแก้ไขชื่อร่ำงเป็น
ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำร
ออกเสียงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ให้มีกฎหมำยกำรออกเสียงประชำมติ
ร่ำงรัฐธรรมนูญ

ผลการดาเนินการ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๑ ก.พ. ๕๙
- ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้ ก.
ศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำ
ร่วมกับ ก.กำรคลัง และสำนักงบประมำณ เพื่อ
พิจำรณำศึกษำ และสรุปผลกำรพิจำรณำในภำพรวม
แล้วส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.ศึกษำธิกำร เสนอ
- ค. ๑๐/๒๕๖๐ ศ. ๑๗ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ .. มี.ค. ๕๙
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๙
ศ. ๑๘ มี.ค. ๕๙
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๑๙/๒๕๕๙ ศ. ๑๘ มี.ค. ๕๙
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๕ วัน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๔ ก
วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๐๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

“พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรออก
เสียงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙”

๑๕๐

๕๒(ญ)/๕๘
๒ ธ.ค. ๕๘
(พัชรี)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำล
ปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรบังคับคดี
ปกครอง)
“พระรำชบัญญัติจดั ตั้งศำลปกครอง
และวิธีพิจำรณำคดีปกครอง
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

กำหนดเวลำพิจำรณำ ๒๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๒๐ วัน วันที่ ๖ เม.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑ เม.ย. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนวันที่
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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๙
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. จัดตั้งศำลปกครอง - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
และวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ วำระ วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๘
ดังต่อไปนี้
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๔/๒๕๕๘
(๑) กำหนดให้ต้องส่งระเบียบของที่
ศ. ๑๘ ธ.ค. ๕๘
ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด วาระที่ ๑
ที่กำหนดเกี่ยวกับกำรบังคับคดีปกครองให้
รับหลักกำร ค. ๗๔/๒๕๕๘ ศ. ๑๘ ธ.ค. ๕๘
สภำผู้แทนรำษฎรตรวจสอบ (แก้ไข
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
เพิ่มเติมมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง)
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
(๒) กำหนดให้ในกรณีทมี่ ีกำรอุทธรณ์คำ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
พิพำกษำของศำลปกครองชั้นต้น คู่กรณี วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ฝ่ำยชนะคดีอำจยื่นคำขอต่อศำลปกครอง - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ชั้นต้นหรือศำลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๙
เพื่อให้มีกำรปฏิบตั ิตำมคำบังคับได้ (แก้ไข - คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่

หมายเหตุ
152 ออกเสียงประชามติ
รธน..pdf

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๖ ก
วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๙
้
153 จัดตังศาลปกครอง
(ฉ. ๘).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๐๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

เพิม่ เติมมำตรำ ๗๐ วรรคสอง)
(๓) กำหนดกำรดำเนินกำรบังคับคดี
รวมถึงมำตรกำรในกำรบังคับคดีปกครอง
โดยกำหนดให้ศำลปกครองอำจมีคำสั่งให้
หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องชำระค่ำปรับต่อศำล หำก
หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐมิได้ปฏิบตั ิตำมคำบังคับของศำล
ปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติ
ล่ำช้ำเกินสมควร (ยกเลิกมำตรำ ๗๒ วรรค
สี่ วรรคห้ำและวรรคหก และเพิ่มมำตรำ
๗๒/๑ มำตรำ ๗๕/๑ มำตรำ ๗๕/๒
มำตรำ ๗๕/๓ และมำตรำ ๗๕/๔)

๑๕๑

๕๕/๕๘
๑๕ ธ.ค. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
กำรขอทำน พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติควบคุม
กำรขอทำน พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

๑๕ ก.พ. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
บรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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. วิสำมัญ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑ มี.ค. ๕๙
- ครม. มีมติวันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๙ มอบหมำยให้ สนง.
ศำลปกครองรับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ไปพิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำ ส่งให้
สลค. เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๙ รับทรำบรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ตำมที่ สนง. ศำลปกครองเสนอแล้ว
- ค. ๓๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญแล้ว
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำร - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ขอทำน เพื่อจัดระเบียบเกี่ยวกับกำร
วำระ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๘
สงเครำะห์ผซู้ ึ่งทำกำรขอทำน กำรควบคุม - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔
กำรขอทำน และแยกผู้ซึ่งแสดง
ธ.ค. ๕๘
ควำมสำมำรถออกจำกกำรเป็นผูซ้ งึ่ ทำกำร วาระที่ ๑
ขอทำน เพื่อเป็นกำรแก้ปัญหำสังคมและ
รับหลักกำร ค. ๗๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ธ.ค. ๕๘
คุ้มครองสวัสดิภำพของบุคคลให้เหมำะสม
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๐๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ยิ่งขึ้น และกำหนดควำมผิดทำงอำญำแก่ผู้
ซึ่งหำประโยชน์จำกควำมไม่สมประกอบ
ทำงร่ำงกำย ควำมอ่อนด้อยทำงสติปัญญำ
หรือสภำพจิตใจของบุคคลอื่น

แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
(พิจำรณำรวมกับร่ำงทีส่ มำชิก สนช. เสนอ
โดยถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอ เป็นหลัก
ในกำรพิจำรณำ)
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ (พิจำรณำรวมกับร่ำงที่สมำชิก สนช.
เสนอ โดยถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอ เป็นหลักในกำร
พิจำรณำ) ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๑ ก.พ. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๒
ก.พ. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๙
- ค. ๑๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน ๒๒ มี.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๙ บันทึกเสนอ
ประธำนวันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๙
- ค. ๑๕/๒๕๕๙ ศ. ๔ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ มี.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ โดยให้ สลค. นำ

หมายเหตุ
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๐๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๕๑/๑

๑๒/๕๘
๓ มี.ค. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
กำรขอทำน พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

นำยมณเฑียร
บุญตัน
กับคณะ
(รวม ๓๑ คน)

สาระสาคัญ

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำร
ขอทำน โดยยกเลิกพระรำชบัญญัติควบคุม
กำรขอทำน พุทธศักรำช ๒๔๘๔ เนื่องจำก
ใช้บังคับเป็นเวลำนำน และมีบทบัญญัติ
ไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ปจั จุบนั
จึงกำหนดให้มีกำรจัดระเบียบเกี่ยวกับกำร
สงเครำะห์และกำรควบคุมกำรขอทำน
ให้ชัดเจนและเหมำะสม รวมทั้งกำหนดให้
บุคคลซึ่งกระทำกำรใด ๆ ให้ผู้อื่นกระทำ
กำรขอทำนตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ได้รับโทษ
ทำงอำญำ เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ
ของบุคคลดังกล่ำวมิให้ตกเป็นเครือ่ งมือ
ในกำรแสวงหำประโยชน์ของผู้อื่น

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

เหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ที่คณะ กมธ. วิสำมัญแก้ไข
เป็นเหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ในกำรประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำ และมอบหมำยให้ ก.กำรพัฒนำสังคมฯ
เป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ ก.มหำดไทย
และกรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำง
และสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน
เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.กำรพัฒนำสังคมฯ เสนอแล้ว
**รอแจ้งที่ประชุมทรำบ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ.
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่
เสนอโดยสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติหรือสภำ
ปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ วันที่ ๙ มี.ค. ๕๘
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตฯิ พิจำรณำ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ
เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘
- ประธำนวินิจฉัยว่ำไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วย
กำรเงิน และมีสำระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยำวชน
ผู้สูงอำยุ หรือคนพิกำรหรือทุพพลภำพตำมข้อบังคับ
ข้อ ๘๙ โดยให้บรรจุเข้ำระเบียบวำระในโอกำสเมื่อ
คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติทำนอง
เดียวกันต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพื่อพิจำรณำ
ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำง

(พิจารณารวมกับร่างที่
ครม. เสนอ ในลาดับที่ ๑๕๑
โดยถือเอาร่างที่ ครม. เสนอ
เป็นหลักในการพิจารณา
นับรวมเป็น ๑ ฉบับ)

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๐๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

พระรำชบัญญัตฯิ ต่อไป
- ผู้เสนอมีหนังสือขอให้บรรจุระเบียบวำระ โดยไม่
ต้องรอบรรจุพร้อมกับร่ำงที่ ครม. เสนอ ซึ่งประธำน
พิจำรณำอนุญำตบรรจุเข้ำระเบียบวำระ เมื่อวันที่
๑๒ พ.ย. ๕๘
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๑/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖
พ.ย. ๕๘
- ค. ๗๑/๒๕๕๘ พฤ. ๒๖ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้คณะรัฐมนตรี
รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ
ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยให้รอ
กำรพิจำรณำไว้ ๒๐ วัน ครบวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๘
- ครม. ส่งคืนร่ำง พ.ร.บ. ที่ขอรับมำพิจำรณำก่อน
รับหลักกำร สำนักงำนได้รับเมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๘
โดยมีข้อสังเกตว่ำ ร่ำง พ.ร.บ. ที่สมำชิกเสนอมี
หลักกำรส่วนใหญ่เช่นเดียวกับร่ำง พ.ร.บ. ที่ ครม.
เสนอ และเห็นควรนำร่ำงที่สมำชิกเสนอพิจำรณำไป
พร้อมกับร่ำง พ.ร.บ. ที่ ครม. เสนอ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๘
- 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
โดยถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอ เป็นหลัก
ในกำรพิจำรณำ)
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๑๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๕๒

๔๑/๕๘
๑๕ ก.ย. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ดังต่อไปนี้
(๑) เพิ่มบทนิยำมคำว่ำ “คชก. อำเภอ”
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕)
(๒) กำหนดให้มี คชก. อำเภอ และ
ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่
ของ คชก. จังหวัด และ คชก. ตำบล
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 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) กำหนดมิให้พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
กับกำรเช่ำที่ผู้เช่ำเป็นนิติบุคคล (เพิ่ม
มำตรำ ๕/๑)
(๔) กำหนดห้ำมคนต่ำงด้ำวเช่ำที่ดนิ เพื่อ
ประกอบเกษตรกรรม (เพิ่มมำตรำ ๕/๒ )
(๕) ปรับปรุงระยะเวลำกำรเช่ำนำ (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๒๖ และยกเลิกมำตรำ ๒๗)
(๖) กำหนดวิธีดำเนินกำรกรณีผู้ให้เช่ำนำ
ไม่ประสงค์จะให้เช่ำนำต่อเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลำกำรเช่ำนำ (แก้ไขเพิม่ เติม
มำตรำ ๓๗ และยกเลิกมำตรำ ๓๘)
(๗) กำหนดให้ คชก. ตำบล ประกำศ
กำหนดอัตรำค่ำเช่ำนำขั้นสูง ผลผลิตขั้นสูง

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๗ ต.ค. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๗ ต.ค. ๕๘
- ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๖
พ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๗ พ.ย. ๕๘
- ค. ๖๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ พ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไป
อีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๖

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖)

“พระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๙
่ น เพือ่
155 เช่าทีดิ
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๑๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ของผลิตผลเกษตรกรรมซึ่งเป็นพืชหลักที่
นิยมปลูกในพื้นที่ กำหนดเวลำที่ผใู้ ห้เช่ำนำ
อำจเรียกเก็บค่ำเช่ำนำในแต่ละปีตำม
ควำมเหมำะสมแห่งท้องที่ และประเภท
ของพืชหลัก (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๐)
(๘) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำ
ค่ำเช่ำนำขั้นสูง (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๑)
(๙) กำหนดให้นำยอำเภอมีหน้ำทีส่ ำรวจ
นำที่ทิ้งว่ำงไว้โดยไม่ให้เช่ำ (เพิ่มมำตรำ
๕๕ วรรคห้ำ)
(๑๐) กำหนดบทกำหนดโทษสำหรับกรณี
ที่คนต่ำงด้ำวเช่ำที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรม (เพิ่มหมวด ๔ บทกำหนดโทษ
มำตรำ ๖๕/๑ มำตรำ ๖๕/๒ และมำตรำ
๖๕/๓)

พ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๘
- ค. ๗๒/๒๕๕๘ พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๔๕
วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี ครบกำหนด ๔๕ วัน วันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙
ม.ค. ๕๙)
- ค. ๔/๒๕๕๙ ศ. ๒๒ ม.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐
วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๙ บันทึกเสนอประธำน
เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๙
- ค. ๑๔/๒๕๕๙ พฤ. ๓ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ มี.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบหมำยให้
ก.มหำดไทย เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไป
พิจำรณำร่วมกับ ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.พำณิชย์
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำศึกษำ และ
สรุปผลกำรดำเนินกำรในภำพรวมแล้วส่งให้ สลค.

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๑๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๕๓

๒/๕๙
๑๒ ม.ค. ๕๙
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตเิ วนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงกิจกำร
รถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีมว่ ง
บำงใหญ่ – รำษฎร์บรู ณะ ช่วงบำงใหญ่
– บำงซื่อ ในท้องที่อำเภอบำงบัวทอง
อำเภอบำงใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี และเขตบำงซื่อ
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติเวนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงกิจกำร
รถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีมว่ ง
บำงใหญ่ – รำษฎร์บรู ณะ ช่วงบำงใหญ่
– บำงซื่อ ในท้องที่อำเภอบำงบัวทอง
อำเภอบำงใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี และเขตบำงซื่อ
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ทรำบภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของ
คณะ กมธ. วิสำมัญ ที่ ก.มหำดไทย เสนอ
- ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
เวนคืนอสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงกิจกำร - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
รถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีมว่ ง
วำระ วันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๙
บำงใหญ่ – รำษฎร์บรู ณะ ช่วงบำงใหญ่ – - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑
บำงซื่อ ในท้องที่อำเภอบำงบัวทอง อำเภอ ม.ค. ๕๙
บำงใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
วาระที่ ๑
นนทบุรี และเขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร
รับหลักกำร ค. ๓/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ ม.ค. ๕๙
ส่งให้คณะ กมธ. กำรคมนำคม พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. กำรคมนำคม พิจำรณำในวำระ
ที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๙
- คณะ กมธ. กำรคมนำคม พิจำรณำเสร็จเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๙ บันทึกเสนอ
ประธำนวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๙
- ค. ๑๔/๒๕๕๙ พฤ. ๓ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ

หมายเหตุ

- ก.คมนำคม / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๙
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๑๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๕๔

๕๐/๕๘
๓ พ.ย. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตเิ ครื่องหมำย
กำรค้ำ (ฉบับ ..) พ.ศ. ....
(กำรเข้ำเป็นภำคีพิธีสำรมำดริด
(Madrid Protocol) และกำรขยำย
ขอบเขตควำมคุ้มครอง กำรปรับปรุง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลำ
กำรจดทะเบียน กำรปรับปรุง
ค่ำธรรมเนียม)
“พระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ
(ฉบับ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำย
กำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อขยำยขอบเขต
กำรให้ควำมคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำ
และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับพิธีสำรมำดริด

ผลการดาเนินการ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ มี.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบหมำยให้ ก.คมนำคม
เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ
ก.กำรคลัง เพื่อพิจำรณำศึกษำ และสรุปผลกำร
ดำเนินกำรในภำพรวมแล้วส่งให้ สลค. ทรำบภำยใน
๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๙ รับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
ที่ ก.คมนำคม เสนอ
- ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. สำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๔ พ.ย. ๕๘
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๘/๒๕๕๘
พฤ. ๑๒ พ.ย. ๕๘
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๖๘/๒๕๕๘ พฤ. ๑๒ พ.ย. ๕๘
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๙
่
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๑๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๔ ธ.ค. ๕๘)
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘
- ค. ๗๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๗ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๙ ก.พ. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๕ ม.ค.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๙
- ค. ๔/๒๕๕๙ ศ. ๒๒ ม.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำนวันที่
๑๐ ก.พ. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
บรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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. วิสำมัญ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบหมำยให้
ก.พำณิชย์ ไปพิจำรณำร่วมกับ ก.ยุติธรรม และ สนง.
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อพิจำรณำศึกษำ และ
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๑๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๕๕

๔๐(ญ)/๕๘
๑๕ ก.ย. ๕๘
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ ำตรกำรของ
ฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติมำตรกำรของ
ฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

สรุปผลกำรดำเนินกำรในภำพรวมแล้วส่งให้ สลค.
ทรำบภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ที่ ก.พำณิชย์ เสนอ
- ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ มิ.ย. ๕๙ ทีป่ ระชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติมำตรกำร
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและ
วำระ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๘
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔
ดังต่อไปนี้
ก.ย. ๕๘
(๑) กำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็น
- ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุม
ผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
พิจำรณำแล้วมีมติตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญขึ้น
และแก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับอำนำจ
คณะหนึ่งเพื่อพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. ก่อนรับหลักกำร
ในกำรออกระเบียบให้สอดคล้องกัน
โดยกำหนดเวลำพิจำรณำให้เสร็จภำยใน ๓๐ วัน
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔ วรรคหนึ่ง
นับแต่วันที่ร่ำง พ.ร.บ. ถึงคณะกรรมำธิกำร
มำตรำ ๓๔ วรรคสำม และมำตรำ ๖๑)
(วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๘)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่ำด้วย
- คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำ
คณะกรรมกำร ป.ป.ท. ในส่วนที่เกีย่ วกับ ร่ำง พ.ร.บ. ก่อนรับหลักกำรออกไปอีก ๖๐ วัน
กำรได้มำ องค์ประกอบ คุณสมบัตแิ ละ
(บันทึกเสนอ ปธ. ๙ ต.ค. ๕๘)
ลักษณะต้องห้ำม และกำรพ้นจำกตำแหน่ง - ค. ๖๒/๒๕๕๘ พฤ. ๑๕ ต.ค. ๕๘ ที่ประชุม
ของคณะกรรมกำรดังกล่ำว (แก้ไขเพิ่มเติม มีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำกำรพิจำรณำ
มำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๗ วรรคสอง ก่อนรับหลักกำร ออกไปอีก ๖๐ วัน ครบกำหนด
มำตรำ ๙ และมำตรำ ๑๐ และเพิม่
๖๐ วัน วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๘
มำตรำ ๕/๑)
- คณะ กมธ. พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
(๓) กำหนดให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ก่อนรับหลักกำร เสนอรำยงำนที่คณะกรรมำธิกำร

หมายเหตุ

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๙
158 มาตรการของฝ่ าย
บริหาร (ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๑๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
มีอำนำจไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นเบือ้ งต้น
แทนคณะกรรมกำร ป.ป.ท. และสำมำรถ
เข้ำถึงช้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่ำวหำ (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๑๙ และเพิ่มมำตรำ ๒๓/๒)
(๔) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรรับเรื่อง
ไว้พิจำรณำของคณะกรรมกำร ป.ป.ท.
เหตุต้องห้ำมในกำรไต่สวนข้อเท็จจริง
กำรดำเนินกำรสั่งฟ้องของอัยกำร และกำร
ดำเนินคดีอำญำในศำลทหำร (เพิม่ มำตรำ
๒๓/๑ และมำตรำ ๓๐ วรรคสำม และ
แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๕ (๑) มำตรำ ๔๕
วรรคสำม และมำตรำ ๔๗)
(๕) กำหนดให้พนักงำน ป.ป.ท. มีอำนำจ
ในกำรปล่อยชั่วครำว (เพิ่มมำตรำ ๓๐/๑)
(๖) ยกเลิกบทบัญญัตเิ กี่ยวกับกำรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรไต่สวน
ข้อเท็จจริงแทนและกำรมอบหมำยให้
พนักงำน ป.ป.ท. หรือเจ้ำหน้ำที่ ป.ป.ท.
ดำเนินกำร (ยกเลิกมำตรำ ๓๒ และ
มำตรำ ๓๓)
(๗) กำหนดให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
ภำครัฐเป็นส่วนรำชกำรระดับกรมที่ไม่
สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ
ทบวง (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕๑ วรรคหนึ่ง)
(๘) ปรับปรุงบทบัญญัติเกีย่ วกับกำรได้มำ

พิจำรณำเสร็จแล้ว ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๘ (บันทึก
เสนอ ปธ ๑๖ ธ.ค. ๕๘)
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ม.ค. ๕๙
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ม.ค. ๕๙
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑ ก.พ.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑ ก.พ. ๕๙
- ค. ๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน ๑๓ มี.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๗ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนวันที่
๘ มี.ค. ๕๙
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ๑๗/๒๕๕๙
ศ. ๑๑ มี.ค. ๕๙
- ค. ๑๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๑ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๑๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๕๖

๔๑(ญ)/๕๘
๑๕ ก.ย. ๕๘
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ รับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ
ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำบกำรทุจริตในภำครัฐ กำรได้รับ
เงินเพิ่มของพนักงำน ป.ป.ท. เจ้ำหน้ำที่
ป.ป.ท. และข้ำรำชกำรของสำนักงำน
และคุณสมบัติของพนักงำน ป.ป.ท.
(เพิ่มมำตรำ ๕๑/๑ และมำตรำ ๕๒/๑
และแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕๒)
(๙) กำหนดให้มีมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต
ในภำครัฐ (เพิ่มหมวด ๓/๑ มำตรกำร
ป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ มำตรำ ๕๘/๑
มำตรำ ๕๘/๒ และมำตรำ ๕๘/๓)
(๑๐) กำหนดมิให้นำระยะเวลำที่ผถู้ ูก
กล่ำวหำหรือจำเลยหลบหนีมำรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของอำยุควำมและระยะเวลำกำร
ดำเนินกำรลงโทษตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ (เพิ่มมำตรำ ๖๑/๑)
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
เพื่อกำหนดให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
ภำครัฐเป็นส่วนรำชกำรไม่สังกัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
ที่อยู่ในบังคับบัญชำของนำยกรัฐมนตรี
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕๖)

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และแจ้งให้ ก.
ยุติธรรมทรำบต่อไปแล้ว
- ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๘
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔
ก.ย. ๕๘
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๘
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔
ก.ย. ๕๘
- ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมีมติตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญขึ้น
คณะหนึ่งเพื่อพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. ก่อนรับหลักกำร

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๙
159 ปรบั ปรุงกระทรวง
(ฉ. ๑๖) ปปท..pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๑๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

โดยกำหนดเวลำพิจำรณำให้เสร็จภำยใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ร่ำง พ.ร.บ. ถึงคณะกรรมำธิกำร
(วันที่ 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 วัน ครบกำหนด
๖๐ วัน วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
ก่อนรับหลักกำร เสนอรำยงำนที่คณะกรรมำธิกำร
พิจำรณำเสร็จแล้ว ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๘ (บันทึก
เสนอ ปธ ๑๖ ธ.ค. ๕๘)
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔
ม.ค. ๕๙
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ม.ค. ๕๙
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ ำตรกำรของฝ่ำยบริหำร
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๑๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตมิ ำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... พิจำรณำพิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบกำหนด
๓๐ วัน วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๑ ก.พ. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑ ก.พ. ๕๙
- ค. ๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน ๑๓ มี.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๗ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนวันที่
๘ มี.ค. ๕๙
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ๑๗/๒๕๕๙
ศ. ๑๑ มี.ค. ๕๙
- ค. ๑๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๑ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๙

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๒๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๕๗

๕(ญ)/๕๙
๓ ก.พ. ๕๙
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติให้อำนำจ
ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับธนำคำรเพื่อกำร
ลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเอเชีย
พ.ศ. ....

ครม.

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้อำนำจ
ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับธนำคำรเพื่อกำรลงทุน
ในโครงสร้ำงพื้นฐำนเอเชีย เพื่อดำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมข้อผูกพันจำกกำรเข้ำเป็น
ภำคีสมำชิกข้อบทของควำมตกลงว่ำด้วย
ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
เอเชีย (Articles of Agreement of the
Asian Infrastructure Investment
Bank) เพื่อร่วมจัดตั้งธนำคำรเพื่อกำร
ลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเอเชีย (Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB))

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวารที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำน
วันที่ ๑๔ มี.ค. ๕๙
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ๑๘/๒๕๕๙
พฤ. ๑๗ มี.ค. ๕๙
- ค. ๑๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ที่ ก.กำรคลังเสนอ

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗)

“พระรำชบัญญัติให้อำนำจ
ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับธนำคำรเพื่อกำร
ลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเอเชีย
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๔ ก
วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๙
่
160 ธนาคารเพือการ
ลงทุน .pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๒๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๕๘

๔/๕๙
๒๖ ม.ค. ๕๙
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติวิชำชีพทันตกรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติวิชำชีพทันตกรรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ค. ๕๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๕ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติวิชำชีพ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังต่อไปนี้
วำระ วันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๙
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมอำนำจหน้ำที่ของ
วาระที่ ๑
คณะกรรมกำรทันตแพทยสภำในกำรออก
รับหลักกำร ค. ๘/๒๕๕๙ ศ. ๕ ก.พ. ๕๙
ข้อบังคับทันตแพทยสภำ เรื่อง อำยุ
ส่งให้คณะ กมธ. กำรสำธำรณสุข พิจำรณำ
ใบอนุญำต และกำรต่ออำยุใบอนุญำต
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๓ (๔) (ฌ))
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
(๒) กำหนดอำยุใบอนุญำตและกำรต่ออำยุ วาระที่ ๒ และวาระที่สาม
ใบอนุญำต (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๑)
- ส่งให้คณะ กมธ. กำรสำธำรณสุข พิจำรณำ
(๓) เพิ่มเติมอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ มี.ค. ๕๙
ใบอนุญำต (เพิ่ม (๑/๑) ของอัตรำ
- คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ
ค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัต)ิ
(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
ครบกำหนด ๓๐ วัน ๔ เม.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำน
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๙
- ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.สำธำรณสุข / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๙ – ๒๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๔ ก
วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๙
161 วิชาชีพทันตกรรม
(ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๒๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบหมำยให้ ก.
สำธำรณสุข รับข้อสังเกตไปพิจำรณำศึกษำ และ
สรุปผลกำรดำเนินกำรในภำพรวมแล้วส่งให้ สลค.
ทรำบภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป
๑๕๙

๓(ญ)/๕๙
๒๖ ม.ค. ๕๙
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดี
ค้ำมนุษย์ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดี
ค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีค้ำมนุษย์
เพื่อให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำ
มนุษย์ดำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และคดีควำมที่เกี่ยวข้องทั้งหลำยได้รับ
กำรพิจำรณำพิพำกษำอย่ำงรวดเร็วและ
เป็นธรรม

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙
ก.พ. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๙
- ค. ๑๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๖ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน ๒๘ มี.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๘ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำนวันที่
๙ มี.ค. ๕๙

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๖ ก
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๙
162 ค ้ามนุ ษย ์.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๒๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ๑๗/๒๕๕๙
ศ. ๑๑ มี.ค. ๕๙
- ค. ๑๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๑ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๙
- ในกำรประชุม กมธ.วิสำมัญกิจกำรสภำนิติบญ
ั ญัติ
แห่งชำติ ค. ๑๐/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มมี ติให้นำร่ำง
พระรำชบัญญัติฉบับนี้กลับมำทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒
- ทำหนังสือถึงเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ชะลอ
กำรนำส่งร่ำงพระรำชบัญญัตไิ ปยังนำยกรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๙
การพิจารณาทบทวนร่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒
- ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเห็นสมควรขอ
ปรึกษำที่ประชุมให้นำร่ำง พ.ร.บ. นี้มำทบทวนอีก
ครั้ง เพื่อแก้ไขบทบัญญัตริ ่ำงมำตรำ ๘ บรรจุเพิ่มเติม
เข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ มี.ค. ๕๙
- ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ มี.ค. ๕๙ ประธำนขอ
ปรึกษำในที่ประชุมให้นำร่ำง พรบ. กลับมำพิจำรณำ
ทบทวนอีกครั้ง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ตำมข้อบังคับ
ข้อ ๑๓๒ โดยมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ร่ำงมำตรำ ๘ โดยนำควำมวรรคสองมำบัญญัตไิ ว้เป็น
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๒๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๖๐

๕๒/๕๘
๑๐ พ.ย. ๕๘
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ่ำสงวนแห่งชำติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

วรรคหนึ่งต่อจำกควำมเดิม ทำให้รำ่ งมำตรำ ๘
ที่แก้ไขใหม่มีสองวรรค ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน
และไม่ก่อให้เกิดปัญหำในกำรตีควำม และลงมติ
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบหมำยให้
ก.ยุติธรรม เป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ
ก.กำรคลัง สำนักงบประมำณ สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ สำนักงำนอัยกำรสูงสุด สำนักงำนศำล
ยุติธรรม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำ
ศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำแล้วส่งให้ สลค.
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.ยุติธรรม เสนอ
- ค. ๒๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ อ. ๔ เม.ย. ๖๐
ที่ประชุมรับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม.
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป่ำสงวน
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังต่อไปนี้
วำระ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๘
(๑) กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดให้มหี ลักเขต - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๐/๒๕๕๘
และป้ำยหรือเครื่องหมำยอื่นแสดงเขตป่ำ พฤ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ (เลื่อนกำรพิจำรณำ)
สงวนแห่งชำติ
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๒/๒๕๕๘
(๒) กำหนดให้มีคณะกรรมกำรควบคุมและ พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘ (เลื่อนกำรพิจำรณำ)
รักษำป่ำสงวนแห่งชำติประจำจังหวัด

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๖ ก
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๒๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

(๓) กำหนดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
(๔) กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรเก็บ
ค่ำบริกำรหรือค่ำตอบแทนกำรให้บริกำร
หรือควำมสะดวกในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
(๕) กำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีม่ ีอำนำจ
ยึดหรืออำยัดบรรดำทรัพย์สินที่บคุ คล
ได้มำหรือได้ใช้ในกำรกระทำควำมผิด
(๖) กำหนดบทกำหนดโทษสำหรับผู้ไม่
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในกำรอนุญำต และ
ปรับปรุงอัตรำโทษให้สอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ในปัจจุบัน
(๗) ปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนียม
ค่ำภำคหลวง และค่ำบำรุงป่ำ

- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๓/๒๕๕๘
พฤ. ๑๗ ธ.ค. ๕๘
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๗๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๗ ธ.ค. ๕๘
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓ ก.พ. ๕๙)
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๔ ก.พ. ๕๙
- ค. ๙/๒๕๕๙ พฤ. ๑๑ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน ๑๕ มี.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๗ มี.ค.
๕๙) ซึ่งประธำนสภำได้พิจำรณำบรรจุในระเบียบ
วำระกำรประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจำรณำ แต่คณะ
กมธ. วิสำมัญได้มีหนังสือขอถอนกำรขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำดังกล่ำว โดยที่ประชุมได้ลงมติให้ถอน
กำรขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำในครำวประชุม
ค. ๑๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๑ มี.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำน
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๙

หมายเหตุ
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๒๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๖๑

๑/๕๙
๑๒ ม.ค. ๕๙
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตลิ ้มละลำย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กำรฟื้นฟูกิจกำร)
“พระรำชบัญญัตลิ ้มละลำย
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔
มี.ค. ๕๙
- ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตลิ ้มละลำย
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
พุทธศักรำช ๒๔๘๓ เพื่อกำหนดกระบวน วำระ วันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๙
พิจำรณำเกี่ยวกับกำรฟื้นฟูกิจกำรของ
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑
ลูกหนี้ที่เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด ม.ค. ๕๙
ย่อม และกำหนดโทษอำญำทีเ่ กี่ยวข้อง
วาระที่ ๑
(เพิ่มหมวด ๓/๒ กระบวนพิจำรณำ
รับหลักกำร ค. ๓/๒๕๕๙ พฤ. ๒๑ ม.ค. ๕๙
เกี่ยวกับกำรฟื้นฟูกิจกำรของลูกหนี้ที่เป็น
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มำตรำ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
๙๐/๙๑ ถึงมำตรำ ๙๐/๑๒๘)
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอประธำน
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๙
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔
มี.ค. ๕๙
- ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๖ ก
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๙
164 ล ้มละลาย (ฉ. ๙).
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๒๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๖๒

๓/๕๙
๒๖ ม.ค. ๕๙
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัย
ศิลปำกร พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบหมำยให้
ก.ยุติธรรม เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไป
พิจำรณำร่วมกับ ก.กำรคลัง สำนักงบประมำณ สนง.
ศำลยุติธรรม สนง.ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำ
ศึกษำ และสรุปผลกำรดำเนินกำรในภำพรวม
แล้วส่งให้ สลค. ทรำบภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ
ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของ
คณะ กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.ยุติธรรมเสนอ
- ค. ๕๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยมหำวิทยำลัย
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ศิลปำกร เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
วำระ วันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๙
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม และ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔
พัฒนำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยของรัฐที่ ก.พ. ๕๙ (เลื่อนกำรพิจำรณำ)
ไม่เป็นส่วนรำชกำรแต่อยู่ในกำกับของรัฐ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๙/๒๕๕๙ พฤ. ๑๑
ทำให้กำรบริหำรจัดกำรที่เป็นอิสระและมี ก.พ. ๕๙
ควำมคล่องตัว
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๙/๒๕๕๙ พฤ. ๑๑ ก.พ. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๙ ก
วันที่ ๒ มิ.ย. ๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๒๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัตน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๙ ก.พ. ๕๙) บันทึก
เสนอ ปธ. วันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๙
- ค. ๑๔/๒๕๕๙ พฤ. ๓ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน ๑๐ เม.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๔ มี.ค. ๕๙) บันทึก
เสนอ ปธ. วันที่ ๒๔ มี.ค. ๕๙
- ค. ๒๑/๒๕๕๙ พฤ. ๓๑ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน ๑๐ พ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. เพือ่
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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. วิสำมัญ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

หมายเหตุ
165 ศิลปากร.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๒๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๖๓

๗(ญ)/๕๙
๒ มี.ค. ๕๙
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
ก.ศึกษำธิกำร รับข้อสังเกตไปพิจำรณำศึกษำและ
สรุปผลกำรพิจำรณำในภำพรวม แล้วส่งให้ สลค.
ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต
ที่ ก.ศึกษำธิกำรเสนอ
- ค. ๙/๒๕๖๐ ศ. ๑๐ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยมหำวิทยำลัย
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
สงขลำนครินทร์ เพื่อปรับปรุงกำรบริหำร วำระ วันที่ ๒ มี.ค. ๕๙
ให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลงทำง
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๕/๒๕๕๙
เศรษฐกิจและสังคม สู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย ศ. ๔ มี.ค. ๕๙
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรแต่อยูใ่ นกำกับ วาระที่ ๑
ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำร
รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๕๙ ศ. ๔ มี.ค. ๕๙
ทีเ่ ป็นอิสระและมีควำมคล่องตัว
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒ พ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๓ ก
วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๙
166 ม.สงขลา.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๓๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๖๔

๖(ญ)/๕๙
๒ มี.ค. ๕๙
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

๒๒ เม.ย. ๕๙
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘
เม.ย. ๕๙
- ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓ พ.ค. ๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตริ ะเบียบ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ วำระ วันที่ ๒ มี.ค. ๕๙
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๕/๒๕๕๙
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมกำรพิจำรณำวินจิ ฉัย
ศ. ๔ มี.ค. ๕๙
อุทธรณ์และร้องทุกข์โดยกำหนดให้มี
วาระที่ ๑
คณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์
รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๕๙ ศ. ๔ มี.ค. ๕๙
และร้องทุกข์ เพื่อทำหน้ำที่พิจำรณำ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ รวมทั้งออก
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำร
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
ร้องทุกข์
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมกำรตั้งคณะอนุกรรมกำร - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
โดยกำหนดให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒ เม.ย. ๕๙
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำมีอำนำจ
- คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ
กำหนดหลักเกณฑ์กำรดำเนินกำรของ
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๔ มี.ค. ๕๙) บันทึก
คณะอนุกรรมกำร (แก้ไขเพิ่มเติม ม. ๑๖)
เสนอ ปธ. วันที่ ๑๔ มี.ค. ๕๙
(๓) แก้ไขถ้อยคำคำว่ำ “เลื่อนขั้น
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔
เงินเดือน” และคำว่ำ “ลดขั้นเงินเดือน” มี.ค. ๕๙
เป็นคำว่ำ “เลื่อนเงินเดือน” และคำว่ำ
- ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
“ลดเงินเดือน” ให้สอดคล้องกับระบบกำร ให้คณะ กมธ. ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๓ ก
วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๙
167 ระเบียบขา้ ราชการ
พลเรือน (ฉ. ๓).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๓๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

เลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ

ครบกำหนด ๓๐ วัน ๒ พ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓ พ.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้ ก.
ศึกษำธิกำรรับข้อสังเกตไปพิจำรณำศึกษำ และ
สรุปผลกำรพิจำรณำแล้วส่งให้ สลค. เพื่อนำเสนอ
ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ ตำมที่ ก.ศึกษำธิกำรเสนอ
- ค. ๘๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๓๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๖๕

๑๖๖

๒๐/๕๙
๑๑ พ.ค. ๕๙
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

๘/๕๙
๒ มี.ค. ๕๙
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

ร่ำงพระรำชบัญญัตโิ อนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. ....

ครม.

“พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. ๒๕๕๙”

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ถำบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัตสิ ถำบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

สาระสาคัญ
ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น
เป็นบำงรำยกำร ไปตั้งเป็นงบประมำณ
รำยจ่ำยสำหรับงบกลำง รำยงำนเงิน
สำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
หน่วยงำนของรัฐสภำ และกองทุน
และเงินทุนหมุนเวียน เป็นจำนวน
๒๒,๑๐๖,๕๕๕,๐๐๐ บำท

ผลการดาเนินการ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิ ถำบัน
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังต่อไปนี้ วำระ วันที่ ๒ มี.ค. ๕๙
(๑) แก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของสถำบัน - บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๕๙
บัณฑิตพัฒนศิลป์ให้จัดกำรศึกษำรวมถึง
พฤ. ๓ มี.ค. ๕๙
ด้ำนทัศนศิลป์ (แก้ไขเพิ่มเติม ม. ๘)
วาระที่ ๑
(๒) เพิ่มอำนำจหน้ำที่ของสถำบันบัณฑิต
รับหลักกำร ค. ๑๔/๒๕๕๙ พฤ. ๓ มี.ค. ๕๙
พัฒนศิลป์ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำหรือ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
ดำเนินกำรวิจยั ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
ชั้นสูงหรือสถำบันอื่นได้ รวมทั้งกำรให้
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
ปริญญำในกำรจัดกำรศึกษำ และให้สภำ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
สถำบันมีอำนำจอนุมตั ิกำรจัดกำรศึกษำ
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
หรือดำเนินกำรวิจัยร่วมและกำกับ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑ เม.ย. ๕๙
มำตรฐำนกำรศึกษำให้เป็นไปตำมเกณฑ์ - คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ
มำตรฐำนกำรศึกษำที่กฎหมำยกำหนด
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๑ มี.ค. ๕๙) บันทึก

หมายเหตุ
- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก
วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๕๙
168 โอนงบประมาณ
๕๙.pdf

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๗ ก
วันที่ ๕ ก.ค. ๕๙
169 สถาบัน บัณฑิต
พัฒนศิลป์ (ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๓๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมอำนำจหน้ำที่ของ
อธิกำรบดีให้มีอำนำจแต่งตั้งและถอดถอน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดีและ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำเขต (แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๒๖ (๔))
(๔) เพิ่มบทบัญญัติให้สำนักงำนอธิกำรบดี
สำนักงำนวิทยำเขต สำนักงำนคณบดี
สำนักงำนผู้อำนวยกำร กอง หรือส่วน
รำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำกอง มีผู้บังคับบัญชำเป็นผู้มีอำ
หน้ำที่รับผิดชอบงำนของส่วนรำชกำร
(เพิม่ ม. ๓๘/๑)

เสนอ ปธ. วันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๙
- ค. ๒๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน ๑ พ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๕ เม.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่
๒๕ เม.ย. ๕๙
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒
พ.ค. ๕๙
- ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
ก.วัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกต
ไปพิจำรณำร่วมกับ ก.ศึกษำธิกำรและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำ
ในภำพรวม แล้วส่งให้ สลค. เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ ตำมที่ ก.วัฒนธรรมเสนอ
- ค. ๖๑/๒๕๕๙ พฤ. ๒๙ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๓๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๖๗

๑๓/๕๙
๒๙ มี.ค. ๕๙
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ุ้มครอง
กำรดำเนินกำรงำนขององค์กำร
โทรคมนำคมทำงดำวเทียมระหว่ำง
ประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครอง
กำรดำเนินงำนขององค์กำรโทรคมนำคม
ทำงดำวเทียมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔
เพื่อกำหนดกำรได้รับเอกสิทธิ์ สิทธิยกเว้น
และควำมคุ้มกันให้แก่องค์กำรโทรคมนำคม
ทำงดำวเทียมระหว่ำงประเทศ ทรัพย์สิน
และบรรณสำรขององค์กำร รวมทัง้ ผู้แทน
ของภำคีองค์กำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กำร (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔ (๒))

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
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.

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖)

“พระรำชบัญญัติคมุ้ ครอง
กำรดำเนินกำรงำนขององค์กำร
โทรคมนำคมทำงดำวเทียมระหว่ำง
ประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๗ ก
วันที่ ๕ ก.ค. ๕๙
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๓๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๖๘

๕๑(ญ)/๕๘
๑๐ พ.ย. ๕๘
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์ พ.ศ. ....
แก้ไขชื่อร่ำงเป็น “ร่ำงพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ....”
“พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

โดยทีพ่ ระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพื่อ
สันติ พ.ศ ๒๕๐๔ ใช้บังคับมำเป็น
เวลำนำนมีบทบัญญัติบำงประกำรไม่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะ
กำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี ทำงรังสี
และนิวเคลียร์ จึงต้องมีกำรกำหนด
กฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยและ
ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และ
รังสี และเพื่อคุ้มครองประชำชนและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ในทำงสำกลที่เกี่ยวกับพลังงำน
นิวเคลียร์

ผลการดาเนินการ
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๙ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
ที่ ก.เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ เสนอ
- ค. ๔๙/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙
ที่ประชุมรับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๙ มี.ค. ๕๙) บันทึก
เสนอ ปธ. วันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๙
- ค. ๒๓/๒๕๕๙ ศ. ๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน ๑๐ พ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๐ เม.ย.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๗ ก
วันที่ ๕ ส.ค. ๕๙
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๓๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน ๙ มิ.ย. ๕๙
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๙
พ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๙
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๙
พ.ค. ๕๙
- ค. ๓๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๙ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
** และได้ลงมติเห็นชอบให้แก้ไขชื่อร่ำงเป็น
“ร่ำงพระรำชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ....”
- เนื่องจำกได้ปรำกฏควำมผิดพลำดของข้อควำมใน
ร่ำงมำตรำ ๖๗ วรรคหนึ่ง ประธำนสภำได้พิจำรณำ
แล้วเห็นสมควรขอปรึกษำที่ประชุมสภำนำร่ำง
ดังกล่ำวมำทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแก้ไขบทบัญญัติ
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
เห็นชอบด้วยที่จะให้นำร่ำง พ.ร.บ. นี้ กลับมำ
ทบทวนอีกครั้ง ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒ โดยมีมติ
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๓๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ให้แก้ไขถ้อยคำในมำตรำ ๖๗ วรรคหนึ่ง โดย
เพิ่มเติมคำว่ำ “กำร” ในคำว่ำ “สถำนประกอบทำง
นิวเคลียร์” เป็น “สถำนประกอบการทำงนิวเคลียร์”
และลงมติเห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
ก.วิทยำศำสตร์ฯ เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกต
ไปพิจำรณำร่วมกับ ก.กลำโหม ก.กำรคลัง
ก.ทรัพยำกรธรรมชำติฯ ก.พลังงำน ก.ยุติธรรม
สน.งบประมำณ สนง.กฤษฎีกำ สนง.ก.พ. และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำศึกษำและ
สรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. เพื่อนำเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ที่ ก.วิทยำศำสตร์ฯ เสนอ
- ค. ๗๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมรับทรำบผลกำรดำเนินกำร
ของ ครม. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ
๑๖๙

๑๘(ญ)/๕๙
๓ พ.ค. ๕๙
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ุ้มครอง
กำรดำเนินงำนของสำนักเลขำนุกำร
องค์กรสำรองข้ำวฉุกเฉินของ
อำเซียนบวกสำม พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติคมุ้ ครอง
กำรดำเนินงำนของสำนักเลขำนุกำร

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองกำร
ดำเนินงำนของสำนักเลขำนุกำรองค์กร
สำรองข้ำวฉุกเฉินของอำเซียนบวกสำม
ในประเทศไทยไทย ตำมควำมตกลงกำร
สำรองข้ำวฉุกเฉินของอำเซียนบวกสำม
ซึ่งรัฐบำลไทยได้ร่วมลงนำม โดยให้สำนัก
เลขำนุกำรเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๗ ก
วันที่ ๕ ส.ค. ๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๓๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง
องค์กรสำรองข้ำวฉุกเฉินของ
อำเซียนบวกสำม พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

และให้สำนักเลขำนุกำรและเจ้ำหน้ำที่ซึ่ง
มิได้มีสญ
ั ชำติไทย ได้รับเอกสิทธิ์และกำร
อำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำมำ
ปฏิบัติงำนในประเทศไทย

แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวารที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่ สลค. เสนอแล้ว
- ค. ๔๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของคณะรัฐมนตรีตำม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ

หมายเหตุ
172 องค ์กรสารองขา้ ว
ฉุ กเฉิ น .pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๓๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๗๐

๔๒(ญ)/๕๘
๓๐ ก.ย. ๕๘
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรให้บริกำร
ด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรให้บริกำรด้ำน
นิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้บริกำรด้ำน
นิติวิทยำศำสตร์เพือ่ ให้บริกำรในด้ำนนิติ
วิทยำศำสตร์ให้แก่ผู้ที่เกีย่ วข้องเป็นกำร
ทั่วไป รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนำงำน
ด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ให้ได้มำตรฐำนสำกล

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน (รับ ๒๗
พ.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ 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. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๖๐ วัน
(ค. ๑) โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี ครบกำหนด ๖๐ วัน ๑๑ ก.พ. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๙
ม.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๙
- ค. ๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน ๑๒ มี.ค. ๕๙

- ก.ธรรมำภิบำล / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๗ ก
วันที่ ๕ ส.ค. ๕๙
173 นิ ตวิ ท
ิ ยาศาสตร ์.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๔๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.
เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ วันที่ 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 ทีป่ ระชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ
ถึงมำตรำ ๕ (๔) และใน ค. ๓๕/๒๕๕๙ ศ. ๑๐ มิ.ย.
๕๙ ที่ประชุมได้พิจำรณำต่อจนจบร่ำงและลงมติใน
วำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และ
เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และ ๑๑ ต.ค. ๕๙
รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ ตำมที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ (บันทึก ๑๗ ต.ค. ๕๙)
- ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๔๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๗๑

๑๑/๕๙
๑๕ มี.ค. ๕๙
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติพัฒนำระบบ
มำตรวิทยำแห่งชำติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติพัฒนำระบบมำตร
วิทยำแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติพัฒนำ
ระบบมำตรวิทยำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๐
โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้ระบบ
มำตรวิทยำของประเทศสำมำรถรองรับ
มำตรวิทยำเคมีและชีวภำพให้เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรมำตรวิทยำแห่งชำติ
ปรับปรุงสถำนะ วัตถุประสงค์ และอำนำจ
หน้ำที่ของสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ
กำรได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่นและคุณสมบัติของผู้อำนวยกำรสถำบัน
มำตรวิทยำแห่งชำติ รวมทั้งปรับปรุง
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับกองทุนเพื่อกำรพัฒนำ
ระบบมำตรวิทยำและระบบบัญชี

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๙
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๕๙
ศ. ๑๘ มี.ค. ๕๙
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๑๙/๒๕๕๙ ศ. ๑๘ มี.ค. ๕๙
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๙ เม.ย.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๙)
- ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๓ มิ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓
มิ.ย. ๕๙
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๕/๒๕๕๙
ศ. ๑๐ มิ.ย. ๕๙ (ค้ำงกำรพิจำรณำ)
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖
มิ.ย. ๕๙
- ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๗ ก
วันที่ ๕ ส.ค. ๕๙
174 มาตรวิทยาแห่งชาติ
(ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๔๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๗๒

๕๕(ญ)/๕๘
๒๙ ธ.ค. ๕๘
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำลอำญำ
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติจดั ตั้งศำลอำญำ
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ให้มีกำรจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและ
ประพฤติชอบ เป็นศำลชั้นต้นตำมพระ
ธรรมนูญศำลยุติธรรมได้แก่ ศำลอำญำคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลำงและศำล
อำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภำค
โดยมีอำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบและคดีที่มีกฎหมำย
กำหนดให้อยู่ในอำนำจของศำลอำญำคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดาเนินการ
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบหมำยให้
ก.วิทยำศำสตร์ฯ รับข้อสังเกตไปพิจำรณำและ
สรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. เพื่อนำเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. ตำมที่ ก.วิทยำศำสตร์ฯ เสนอ
- ค. ๖๙/๒๕๕๙ ศ. ๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกตของ
คณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๑ ก
วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๙
้
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๔๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓ มี.ค.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙
- ค. ๑๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน ๑๒ เม.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน ๑๒ พ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓ พ.ค.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ พ.ค. ๕๙
- ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่
๒๓ พ.ค. ๕๙
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๕/๒๕๕๙ ศ. ๑๐
มิ.ย. ๕๙ (ค้ำงกำรพิจำรณำ)
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖
มิ.ย. ๕๙
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๔๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๗๓

ชื่อร่าง

๑๖/๕๙
ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก
๑๙ เม.ย. ๕๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(พัชรี)
(เพิ่มช่องทำงชำระค่ำปรับ)
(พ.ร.บ.)
“พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจรำจรทำง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยยกเลิกบทนิยำมคำ
ว่ำ “อธิบดี” (ยกเลิกมำตรำ ๔ (๓๖))
และแก้ไขคำว่ำ “อธิบดี” เป็นคำว่ำ
“ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ” ทุกแห่ง
เพิ่มวิธีกำรและสถำนที่ชำระค่ำปรับ
ตำมใบสั่งสำหรับผู้ขับขี่หรือเจ้ำของรถ

ผลการดาเนินการ
- ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้ สนง.
ศำลยุติธรรมเป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไป
พิจำรณำร่วมกับ ก.ยุติธรรม สนง.คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำ
ศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. เพื่อ
นำเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ที่ สนง.ศำลยุติธรรมเสนอ
- ค. ๖๙/๒๕๕๙ ศ. ๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกตของ
คณะ กมธ. วิสำมัญ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน

หมายเหตุ

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๑ ก
วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๔๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

โดยวิธีกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
บัตรเครดิต หรือวิธีกำรอื่น โดยผ่ำน
ธนำคำรหรือหน่วยบริกำรรับชำระเงินได้
ในกรณีที่ไม่มีกำรเรียกเก็บใบอนุญำตขับขี่
โดยเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ ตำมวิธีกำรและสถำนที่
ที่ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนด
(เพิ่มมำตรำ ๑๔๑ (๓))

แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวารที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึกเสนอ
ปธ. วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๙
- ค. ๓๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๙ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้ สนง.
ตำรวจแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำ
ร่วมกับ ก.กำรคลัง ก.คมนำคม และหน่วยงำนที่

หมายเหตุ
176 จราจรทางบก (ฉ.
่ องทางชาระค่าปรบั .pdf
๑๑) เพิมช่

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๔๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๗๔

ชื่อร่าง

๑๙/๕๙
ร่ำงพระรำชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนำญ
๒๖ เม.ย. ๕๙ ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
(เทวินทร์) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(พ.ร.บ.)
“พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำและสรุปผลกำรพิจำรณำ
ส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติบำเหน็จ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
บำนำญข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
วำระ วันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๙
พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อกำหนดให้กรุงเทพมหำนคร - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒
สำมำรถจัดสรรเงินงบประมำณเพิม่ เติม
พ.ค. ๕๙
ให้เพียงพอกับกำรใช้จ่ำยสำหรับบำเหน็จ วาระที่ ๑
บำนำญข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
รับหลักกำร ค. ๒๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๒ พ.ค. ๕๙
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔)
ส่งให้คณะ กมธ. กำรปกครองท้องถิ่น
พิจำรณำในวำระที่ ๒
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. กำรปกครองท้องถิ่น พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. กำรปกครองท้องถิ่น พิจำรณำเสร็จ
แล้ว เสนอรำยงำนวันที่ ๘ มิ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ
ปธ. วันที่ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพือ่ นำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.องค์กร / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๘ – ๙)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๑ ก
วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๙
177 บาเหน็ จบานาญ
กทม. (ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๔๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๗๕

๑๒(ญ)/๕๙
๒๙ มี.ค. ๕๙
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ่ำตอบแทน
ผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและ
ค่ำใช้จ่ำยแก่จำเลยในคดีอำญำ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทน
ผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและ
ค่ำใช้จ่ำยแก่จำเลยในคดีอำญำ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. และมอบให้ ก.มหำดไทย
เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ
ก.กำรคลัง สน.งบประมำณ สนง. ก.พ. สนง.
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติและหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง เพื่อพิจำรณำ
ศึกษำ และสรุปผลกำรพิจำรณำในภำพรวม
แล้วส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอ ครม.
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทน - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่ วำระ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๙
จำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๙
(๑) กำหนดให้มีกำรแจ้งสิทธิกำรได้รับ
พฤ. ๓๑ มี.ค. ๕๙
ค่ำตอบแทน หรือค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย วาระที่ ๑
ตำมพระรำชบัญญัตินี้แก่ผู้เสียหำยหรือ
รับหลักกำร ค. ๒๑/๒๕๕๙ พฤ. ๓๑ มี.ค. ๕๙
ทำยำทซึ่งได้รับควำมเสียหำย หรือแก่
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
จำเลยที่ศำลมีคำสั่งอนุญำตให้ถอนฟ้อง
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
หรือศำลมีคำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำจำเลย
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
มิได้เป็นผู้กระทำควำมผิดหรือกำรกระทำ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ของจำเลยไม่เป็นควำมผิด
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๙
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ กำร
ผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย แก่ พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๗ พ.ค.
จำเลยในคดีอำญำ
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๙
(๓) เพิม่ อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร - ค. ๓๑/๒๕๕๙ พฤ. ๒๖ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ในกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๙
และค่ำใช้จ่ำยแก่จำเลยในคดีอำญำ

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๔ ก
วันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๙
178 ค่าตอบแทน
ผู เ้ สียหาย (ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๔๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

รวมทั้งกำหนดอำนำจหน้ำที่และกำร
ดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรดังกล่ำว
(๔) กำหนดวิธีกำรยื่นคำขอต่อ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย
แก่จำเลยในคดีอำญำ
(๕) กำหนดสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย
แก่จำเลยในคดีอำญำ
(๖) ปรับปรุงรำยกำรท้ำยพระรำชบัญญัติ
เฉพำะควำมผิดบำงลักษณะตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ ภำค ๒

- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
ก.ยุติธรรมเป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ
ก.กำรพัฒนำสังคมฯ ก.แรงงำน ก.ศึกษำธิกำร
ก.สำธำรณสุข สนง.ตำรวจแห่งชำติ และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำร
พิจำรณำส่งให้ สลค. เพื่อนำเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.ยุติธรรมเสนอ
- ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๔๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๗๖

๑๐/๕๙
๙ มี.ค. ๕๙
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติธรุ กิจนำเที่ยว
และมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในกำรกำกับดูแลธุรกิจ
นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แก้ไของค์ประกอบ
ของคณะกรรมกำรธุรกิจนำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอำยุ ประเภท
และกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
นำเทีย่ ว แก้ไขหลักเกณฑ์กำรวำงหลักประกัน
รำยละเอียดทีต่ ้องมีในเอกสำรกำรโฆษณำ
ชี้ชวนเกี่ยวกับรำยกำรนำเทีย่ ว ควำม
รับผิดชอบในกรณีที่ไม่จัดให้มีกำรประกันภัย
สำหรับอุบตั ิเหตุ แก้ไขคุณสมบัติของผู้
ขอรับใบอนุญำตและหลักเกณฑ์กำรต่อ
ใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์ กำหนดให้
ทำยำทของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
สำมำรถประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไปได้
และปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนียม ตลอดจน
แก้ไขชื่อหน่วยงำนและตำแหน่งผูบ้ ริหำร
เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ
เปลี่ยนชื่อสำนักงำนพัฒนำกำรท่องเที่ยว
เป็นกรมกำรท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๓

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๑ เม.ย. ๕๙)
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๙
- ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่
๑๕ มิ.ย. ๕๙
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๑/๒๕๕๙
ศ. ๑ ก.ค. ๕๙
- ค. ๔๑/๒๕๕๙ ศ. ๑ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๖ ก
วันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๙
่ (ฉ.
179 ธุรกิจ นาเทียว
๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๕๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

คณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบให้
ก.กำรท่องเที่ยวและกีฬำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ไปพิจำรณำศึกษำแนวทำงและสรุปผลกำรพิจำรณำ
ในภำพรวม ส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อ
นำเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. ที่ ก.กำรท่องเที่ยวและกีฬำเสนอ
- ค. ๗๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
๑๗๗

๒๓(ญ)/๕๘
๓๐ เม.ย. ๕๘
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ รับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
“พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยปรับโครงสร้ำงกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ให้มีขอบเขตอำนำจหน้ำที่ครอบคลุม
ถึงเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และเปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็นกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๗ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๘

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๐ ก
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๙
180 ปรบั ปรุงกระทรวง
(ฉ. ๑๗) ก.ดิจ ิท ัล.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๕๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ ก.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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
- ค. ๓๘/๒๕๕๘ พฤ. ๒๕ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ ส.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๖๐ วัน (รับ ๙ ก.ค.
๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ .. ก.ค. ๕๘ บรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘
- ค. ๔๕/๒๕๕๘ พฤ. ๒๓ ก.ค. ๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไป
อีก ๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๓ ต.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๙๐ วัน (รับ ๒๒
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๕๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ก.ย. ๕๘) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๘
(บรรจุเข้ำขั้นตอน ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔
ก.ย. ๕๘)
- ค. ๕๗/๒๕๕๘ พฤ. ๒๔ ก.ย. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก
๙๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๙๐ วัน
วันที่ ๑ ม.ค. ๕๙
- ค. ๗๓/๒๕๕๘ พฤ. ๑๗ ธ.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๕) ออกไปอีก
๑๒๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๑๒๐ วัน
วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๖) ออกไปอีก ๖๐ วัน
(รับ ๒๕ มี.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๙
- ค. ๒๓/๒๕๕๙ ศ. ๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๖) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.
เพื่อบรรจุระเบียบวำระ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๙
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๕๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๗๘

๒๓/๕๙
๗ มิ.ย. ๕๙
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
“พระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๓/๒๕๕๙ ศ. ๓
มิ.ย. ๕๙
- ค. ๓๓/๒๕๕๙ ศ. ๓ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ กท.ดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคมเสนอ บันทึกเสนอ ๑ ธ.ค. ๕๙
- ค. ๓/๒๕๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร
ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจำนวน
วำระ วันที่ ๘ มิ.ย. ๕๙
ไม่เกิน ๒,๗๓๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๘/๒๕๕๙ พฤ. ๒๓
เพื่อให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ
มิ.ย. ๕๙
หน่วยงำนอื่น ได้มีงบประมำณรำยจ่ำย
วาระที่ ๑
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับ
รับหลักกำร ค. ๓๘/๒๕๕๙ พฤ. ๒๓ มิ.ย. ๕๙
ใช้เป็นหลักในกำรจ่ำยเงินแผ่นดิน
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๕๐ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๙๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๕๐ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๙๐ วัน วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๔ ก
วันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๙
181 งบประมาณ 60.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๕๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๗๙

๑๕/๕๙
๕ เม.ย. ๕๙
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัตสิ ภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๙
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๖/๒๕๕๙ พฤ. ๘
ก.ย. ๕๙
- ค. ๕๖/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ ก.ย. ๕๙
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยสภำควำมมั่นคง - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
แห่งชำติ โดยยกเลิกพระรำชบัญญัติสภำ วันที่ ๕ เม.ย. ๕๙
ควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๒ และ
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๙
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื่องจำกไม่เอื้อต่อ ศ. ๘ เม.ย. ๕๙
กำรปฏิบัตภิ ำรกิจในกำรจัดทำและบริหำร วาระที่ ๑
นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
รับหลักกำร ค. ๒๓/๒๕๕๙ ศ. ๘ เม.ย. ๕๙
ให้ไปสู่กำรปฏิบตั ิได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
รวมทั้งในกำรติดตำม ประเมิน วิเครำะห์
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
และกำรแจ้งเตือนสถำนกำรณ์ที่อำจ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
ก่อให้เกิดภัยคุกคำม โดยกำหนดเกี่ยวกับ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
องค์ประกอบ อำนำจหน้ำที่สภำควำม
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
มั่นคงแห่งชำติ กำรกำหนดนโยบำยและ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๖ มิ.ย. ๕๙
แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ - คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
มีสำระสำคัญที่ครอบคลุมถึงนโยบำย
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๗ พ.ค.
ภำยในประเทศ นโยบำยต่ำงประเทศ
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๙
และนโยบำยกำรทหำรกับกำรเศรษฐกิจ
- ค. ๓๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
และอื่น ๆ อันเกี่ยวกับควำมมั่นคงให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๕ ก
วันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๙
่
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๕๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

สอดคล้องต้องกัน ซึ่งต้องจัดทำเป็นประกำศ
พระบรมรำชโองกำรและประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ กำรกำหนดกลไกกำรรักษำ
ควำมมั่นคงแห่งชำติ โดยให้สำนักงำนสภำ
ควำมมั่นคงแห่งชำติตดิ ตำม ประเมิน และ
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิดภัย
คุกคำมต่อควำมมั่นคงแห่งชำติ และจัดทำ
ฐำนข้อมูล แจ้งเตือนสถำนกำรณ์ทเี่ สียงที่
จะเกิดภัยคุกคำม กำหนดอำนำจหน้ำที่
ของสำนักงำนให้สอดคล้องกับอำนำจ
หน้ำที่ของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ คลอบ
คลุมกิจกำรที่จำเป็นสำหรับด้ำนควำม
มั่นคงแห่งชำติ

(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๖ ก.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๓ มิ.ย.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๙
- ค. ๔๐/๒๕๕๙ พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ ส.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๗ ก.ค.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๙ **คณะ
กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอถอนกำรขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) เนื่องจำกได้พิจำรณำเสร็จแล้ว
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๓ ส.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ 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 เรียงตำมลำดับ
มำตรำ และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๙
รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ สนง. สภำควำม

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๕๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๘๐

๕๖/๕๘
๒๒ ธ.ค. ๕๘
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ วบคุมกำร
ฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจำหน่ำยเนื้อสัตว์
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติควบคุมกำร
ฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจำหน่ำยเนื้อสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

มั่นคงแห่งชำติเสนอ (รองนำยกรัฐมนตรี มีคำสั่ง
มอบหมำยให้ สนง.สภำควำมมั่นคงแห่งชำติเป็น
หน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ สนง.
ก.พ. สำนักงบประมำณ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ศึกษำแนวทำงและสรุปผลกำรพิจำรณำ ส่งให้ สลค.
เพื่อนำเสนอ ครม.)
- ค. ๓/๒๕๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ ทีป่ ระชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำร - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ฆ่ำสัตว์และจำหน่ำยเนื้อสัตว์ เพื่อกำหนด วำระ วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๘
หลักเกณฑ์กำรอนุญำต สร้ำงระบบกำร
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔
ควบคุมตรวจสอบคุณภำพในกระบวนกำร ม.ค. ๕๙
ฆ่ำสัตว์และกำรขนส่งเนื้อสัตว์ รวมถึงกำร วาระที่ ๑
ชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อกำร
รับหลักกำร ค. ๒/๒๕๕๙ ศ. ๑๕ ม.ค. ๕๙
จำหน่ำยให้ได้มำตรฐำน และสร้ำงควำม
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
ปลอดภัยด้ำนอำหำรอันเป็นกำรคุม้ ครอง
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
ผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนำมัย
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ มี.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๖
ก.พ. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙
- ค. ๑๓/๒๕๕๙ ศ. ๒๖ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน ๑๓ เม.ย. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๕ ก
วันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๙
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๕๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๓
มี.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๙
- ค. ๒๑/๒๕๕๙ พฤ. ๓๑ มี.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน ๑๓ พ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๐
เม.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๙
- ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๖ มิ.ย.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๖ มิ.ย. ๕๙
- ค. ๓๔/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๙ มิ.ย. ๕๙
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
(ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓
เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครบกำหนด 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)
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๕๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๘๑

๑๓(ญ)/๕๙
๒๙ มี.ค. ๕๙
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำ
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อใช้ในกำรดำเนินคดี
ของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยกำหนดให้วิธีพิจำรณำคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเป็นระบบไต่สวน และให้นำ
บทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมำยวิธพี ิจำรณำ

- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ ส.ค. ๕๙
- ค. ๔๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ
และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๙
- รองนำยกรัฐมนตรี (นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์)
สั่งและปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรีมีคำสั่ง
มอบหมำยให้ ก.เกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงำน
หลักรับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ ก.กำรคลัง
ก.คมนำคม ก.พำณิชย์ ก.มหำดไทย ก.วัฒนธรรม
ก.สำธำรณสุข ก.อุตสำหกรรม และสำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพิจำรณำสึกษำ
และสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน
เพื่อนำเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๐ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ ตำมที่ ก.เกษตรและสหกรณ์เสนอ
**รอแจ้งที่ประชุมทรำบ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๙
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๑/๒๕๕๙
พฤ. ๓๑ มี.ค. ๕๙
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๒๑/๒๕๕๙ พฤ. ๓๑ มี.ค. ๕๙

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๖ ก
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๕๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ควำมอำญำ ประมวลกฎหมำยวิธพี ิจำรณำ
ควำมแพ่ง หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้ง
ศำลแขวงและวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
ในศำลแขวง มำใช้บังคับ ในกรณีที่ไม่มี
บทบัญญัติใดใช้ได้กับวิธีพิจำรณำคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ ส่วนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใดมีข้อหำควำมผิดเกี่ยวกับ
ยำเสพติดตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำ
คดียำเสพติดหรือข้อหำควำมผิดตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำ
มนุษย์รวมอยูด่ ้วย ให้นำบทบัญญัติตำม
กฎหมำยดังกล่ำวมำใช้บังคับแก่ขอ้ หำ
ควำมผิดนั้นเท่ำที่ไม่ขดั หรือแย้งกับ
บทบัญญัตติ ำมพระรำชบัญญัตินี้

ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๖
พ.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๙
- ค. ๓๑/๒๕๕๙ พฤ. ๒๖ พ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๒๐ มิ.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๙
- ค. ๓๙/๒๕๕๙ ศ. ๒๔ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๑๑ ก.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๙
- ค. ๔๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๙

หมายเหตุ
184 วิ.ทุจ ริต.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.
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หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๙
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๕
ส.ค. ๕๙
- ค. ๕๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๕ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพือ่ นำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และให้นำเหตุผล
ของร่ำง พ.ร.บ. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญเป็นเหตุผลของร่ำงในกำรประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำ และมอบให้ สนง.ศำลยุตธิ รรมเป็น
หน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ สนง. ป.ป.ช.
สนง. คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำและสรุปผลกำรพิจำรณำ
แล้วส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ สนง.ศำลยุตธิ รรมเสนอ
- ค. ๘๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๙ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๖๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๘๒

๒๐(ญ)/๕๙
๒๕ พ.ค. ๕๙
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ุมประพฤติ
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติคมุ ประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙”
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สาระสาคัญ
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หมายเหตุ

ครม.

ให้มีกฎหมำยคุมประพฤติซึ่งมีกรมคุม
ประพฤติเป็นหน่วยงำนหลักเกี่ยวกับกำร
คุมประพฤติ ทั้งในชั้นก่อนกำรพิจำรณำคดี
ชั้นกำรพิจำรณำคดีและชั้นหลังกำร
พิจำรณำคดีของศำล โดยมีภำรกิจเกี่ยวกับ
กำรคุมประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นเด็ก
เยำวชน ผู้ใหญ่ ผูไ้ ด้รับกำรพักกำรลงโทษ
กำรลดวันต้องโทษจำคุก รวมทั้งกำรตรวจ
พิสูจน์และกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผูต้ ิดยำ
เสพติดตลอดจนจัดให้มีกำรทำงำนบริกำร
สังคมหรือสำธำรณะประโยชน์และกำร
ดำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมยุติธรรมเชิง
สมำนฉันท์ กำรให้กำรสงเครำะห์

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๗ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๙
- ค. ๔๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ .. ส.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ..
ส.ค. ๕๙
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๙/๒๕๕๙
เป็นพิเศษ พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙
- ค. ๔๙/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙
ที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับ
มำตรำ และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับ

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๘ ก
วันที่ ๓ ต.ค. ๕๙
185 คุมประพฤติ.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๖๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๘๓

๒๕(ญ)/๕๙
๕ ก.ค. ๕๙
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมกิจกำร
ฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมกิจกำรฮัจย์
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๙
- รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) สั่งและ
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี พิจำรณำแล้วมี
คำสั่งมอบให้ ก.ยุติธรรม เป็นหน่วยงำนหลักรับ
ข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ ก.กำรพัฒนำสังคมฯ
ก.แรงงำน สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำ
ในภำพรวมส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ
ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๙ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.ยุติธรรมเสนอ
- ค. ๑๕/๖๐ พฤ. ๙ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของครม. ตำมข้อสังเกต
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริม
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
กิจกำรฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔
วำระ วันที่ ๕ พ.ค. ๕๙
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ เพิ่มเติม ค. ๔๓/๒๕๕๙
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรฮัจย์แห่ง
ศ. ๘ ก.ค. ๕๙
ประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๖)
วาระที่ ๑
(๒) เพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะ
รับหลักกำร ค. ๔๓/๒๕๕๙ ศ. ๘ ก.ค. ๕๙
ต้องห้ำมของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
(เพิ่มเติมมำตรำ ๖/๑)
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
(๓) เพิ่มเติมเหตุแห่งกำรพ้นจำกตำแหน่ง
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
ของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (แก้ไขเพิ่มเติม วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
มำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง)
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก
วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๙
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๒๖๓
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ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

(๔) กำหนดให้มีคณะอนุกรรมกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกิจกำรฮัจย์
(เพิ่มเติมมำตรำ ๑๒/๑)
(๕) กำหนดให้อธิบดีกรมกำรปกครอง
เป็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทยและให้
กรมกำรปกครองเป็นสำนักเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์
แห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๔)
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ควำมรับผิดทำงอำญำของผู้แทนนิติบุคคล
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๘)
(๗) กำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
มหำดไทยเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง)
๑๘๔

๒๔/๕๙
๗ มิ.ย. ๕๙
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๖ ส.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึก
เสนอ ปธ. วันที่ ๑ ส.ค. ๕๙
- ค. ๔๗/๒๕๕๙ พฤ. ๔ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ ก.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๙
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๕/๒๕๕๙
ศ. ๒ ก.ย. ๕๙
- ค. ๕๕/๒๕๕๙ ศ. ๒ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๖ ก.ย. ๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
วำระ วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙
ดังต่อไปนี้
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖
(๑) กำหนดให้กรรมกำร ก.ล.ต. และ
มิ.ย. ๕๙
กรรมกำรกำกับตลำดทุนปฏิบัติหน้ำที่
วาระที่ ๑
ต่อไปได้ในระหว่ำงที่ยังมิได้แต่งตั้ง
รับหลักกำร ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ มิ.ย. ๕๙
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน
(๒) กำหนดให้บุคคลอื่นที่มิใช่บริษัทที่
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
ออกหลักทรัพย์ยื่นคำขออนุญำตเสนอขำย
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่บำงประเภทได้

หมายเหตุ

- ก.ทหำร / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก
วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๙
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๒๖๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
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สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

(๓) กำหนดให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศที่มีมำตรฐำนในกำร
คุ้มครองผูล้ งทุนในทำนองเดียวกันกับที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
อำจได้รับยกเว้นกำรปฏิบัตหิ รือปฏิบัติ
แตกต่ำงไปจำกหลักเกณฑ์และวิธกี ำรตำม
พระรำชบัญญัตินไี้ ด้
(๔) กำหนดให้นำบทบัญญัติในส่วนที่
เกี่ยวกับกำรจัดทำทะเบียนและกำรโอนไป
ใช้บังคับแก่กำรจัดทำทะเบียนและกำรโอน
หลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศกำหนดตำมมำตรำ ๓๓
(๕) กำหนดให้อำนำจของคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนในกำรออกประกำศเพื่อ
ผ่อนผันหรือยกเว้นกำรจัดทำหรือส่งข้อมูล
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์บำงกรณี
(๖) กำหนดให้กรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้ดำรง
ตำแหน่งบริหำร และผู้สอบบัญชีของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มีหน้ำที่จดั ทำ
และเปิดเผยรำยงำนกำรถือและกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ
(๗) กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์สำมำรถ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์เดียวกัน
นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำร
(๘) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิ กี่ยวกับกำร

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึกเสนอ
ปธ. วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๙
- ค. ๔๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๙
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๔/๒๕๕๙
พฤ. ๑ ก.ย. ๕๙
- ค. ๕๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๗ ก.ย. ๕๙

หมายเหตุ
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๒๖๕
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ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ป้องกันกำรกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์
(๙) กำหนดให้นำบทกำหนดโทษสำหรับ
ผู้ที่ขัดขวำงหรือไม่ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ หรือไม่
อำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
มำใช้กับกรณีกำรรวบรวมหรือตรวจสอบ
ข้อมูลหรือหลักฐำนตำมมำตรำ ๒๖๔/๑ ด้วย
(๑๐) กำหนดให้พยำนหลักฐำนทีไ่ ด้มำ
ตำมควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำงประเทศกับสำนักงำน ก.ล.ต. ใช้อ้ำง
เป็นพยำนหลักฐำนในกำรดำเนินคดีได้
(๑๑) กำหนดให้พนักงำนสอบสวนอำจนำ
ข้อมูล เอกสำร และหลักฐำนต่ำง ๆ ที่
สำนักงำน ก.ล.ต. ส่งมอบในกำรกล่ำวโทษ
ผู้กระทำควำมผิดไปเป็นส่วนหนึ่งของกำร
สอบสวนคดีอำญำได้
(๑๒) แก้ไขเพิม่ เติมชื่อหมวดและบท
กำหนดโทษทำงอำญำ (หมวด ๑๒ โทษ
ทำงอำญำ)
(๑๓) เพิ่มหลักเกณฑ์เกีย่ วกับมำตรกำร
ลงโทษทำงแพ่งเพื่อใช้บังคับแก่ผู้กระทำ
ควำมผิดแทนมำตรกำรลงโทษทำงอำญำ
ในบำงกรณี

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
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๒๖๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๘๕

๓๐(ญ)/๕๙
๑๗ ส.ค. ๕๙
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ วบคุมกำร
แลกเปลีย่ นเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ครม.

โดยที่ประเทศไทยได้เข้ำเป็นสมำชิกของ
องค์กรต่อต้ำนกำรฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก
และพันธกรณีที่ต้องเข้ำรับกำรประเมิน
กำรปฏิบัตติ ำมมำตรฐำนสำกลด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ
กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรร้ำน สมควรแก้ไขเพิม่ เติม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำร
แลกเปลีย่ นเงินเพื่อกำหนดมำตรกำรทำง
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งหรือนำเงินตรำ
เงินตรำต่ำงประเทศ หรือตรำสำรเปลี่ยน
มือออกไปนอกหรือเข้ำในประเทศ รวมทั้ง
กำหนดให้เงินตรำเงินตรำต่ำงประเทศ
และตรำสำรเปลี่ยนมือเป็นของตำม
กฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกรด้วย

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- มอบให้คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน
และกำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบกำหนด
๓๐ วัน วันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอรำยงำน
วันที่ ๗ ก.ย. ๕๙
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๖/๒๕๕๙
พฤ. ๘ ก.ย. ๕๙
- ค. ๕๖/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกต และให้นำเหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ตำม
ข้อสังเกต เป็นเหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ในกำร
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และมอบหมำยให้

- ก.กำรเงิน กำรคลัง/กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕)

“พระรำชบัญญัติควบคุมกำร
แลกเปลีย่ นเงิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก
วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๙
่
03 แลกเปลียนเงิ
น (ฉ.
๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๖๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๘๖

๑๑(ญ)/๕๙
๒๔ มี.ค. ๕๙
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

นำยมหรรณพ
เดชวิทักษ์
กับคณะ
รวม ๓๘ คน

สาระสาคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์
กรณีที่จำเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้
อุทธรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๙๘)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรฎีกำ
กรณีที่จำเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้ฎีกำ
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๑๖)

ผลการดาเนินการ
ก.กำรคลัง เป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ
สนง. คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สนง. ป.ป.ง. และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำศึกษำและสรุปผล
กำรพิจำรณำ แล้วแจ้งให้สลค. ทรำบภำยใน ๓๐ วัน
เพื่อนำเสนอ ครม.
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๐ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
ตำมที่ ก.กำรคลัง เสนอ
- ค. ๓/๒๕๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ.
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๙
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๗
มิ.ย. ๕๙
- ค. ๓๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๗ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้คณะรัฐมนตรี
รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ
ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยให้รอ
กำรพิจำรณำไว้ ๓๐ วัน ครบวันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๙
- คณะรัฐมนตรีพิจำรณำเสร็จแล้ว ส่งคืนร่ำง วันที่
๑๓ ก.ค. ๕๙ พร้อมแจ้งข้อสังเกตของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของ สนช.

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก
วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๙
04 ป.วิ.อาญา (ฉ. ๓๒).
pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๖๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘
ก.ค. ๕๙
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๔๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ ก.ค. ๕๙
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๐ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ ตำมที่ ก. ยุติธรรม เสนอ
**รอแจ้งที่ประชุมทรำบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๖๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๘๗

๕(ญ)/๕๙
๙ ก.พ. ๕๙
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสำท พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสำท พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

ปรับปรุงพระรำชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสำทในบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท
กำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำต
เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ หน้ำที่ของผู้รับ
อนุญำต หน้ำที่ของเภสัชกร กำรโฆษณำ
และอำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ด่ำนตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์และกำร
ให้โอกำสแก่ผเู้ สพ เสพและมีไว้ใน
ครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครอง
เพื่อขำย หรือเสพและขำยซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ได้สมัครใจเข้ำรับกำรบำบัดรักษำ
ในสถำนพยำบำล ปรับปรุงบทกำหนดโทษ
และอัตรำค่ำธรรมเนียมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๙ ก.พ. ๕๙
- ในครำวประชุมคณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำรสภำฯ
ค. ๖/๒๕๕๙ อ. ๑๖ ก.พ. ๕๙ ที่ประชุมได้พิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำมีสำระสำคัญที่ต้องพิจำรณำถึงเหตุผล
ควำมจำเป็น หรือผลกระทบอื่น ๆ อย่ำงละเอียด
รอบคอบ ประธำนสภำจึงได้มีคำสัง่ สภำนิติบญ
ั ญัติ
แห่งชำติ ที่ ๑๖/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสำท พ.ศ. .... เพื่อพิจำรณำ อำศัย
อำนำจตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๐ (๕)
- คณะกรรมกำรเสนอรำยงำนต่อคณะ กมธ.
วิสำมัญกิจกำรสภำฯ แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ด้วยกับผลกำรพิจำรณำศึกษำและเห็นควรกรำบ
เรียนประธำนเพื่อนำบรรจุระเบียบวำระใน 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๙

- ก.ทหำร / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก
วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๙
05 วัตถุทออกฤทธิ
ี่
ต่์ อจิต
และประสาท.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๗๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๗ มิ.ย. ๕๙)
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙
- ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๙ ก.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๕ ก.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๕ ก.ค. ๕๙
- ค. ๔๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๒ ส.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒ ส.ค. ๕๙
- ค. ๔๙/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
(ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓
เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครบกำหนด 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
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๗๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๘๘

๒๒/๕๙
๒๕ พ.ค. ๕๙
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ถำนพยำบำล
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัตสิ ถำนพยำบำล
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.สำธำรณสุข เสนอ และ
มอบหมำยให้สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติดรับไปพิจำรณำแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำ
เสพติดว่ำด้วยแนวทำงกำรประสำนงำนคดียำเสพติด
พ.ศ. ๒๕๕๓ **รอแจ้งที่ประชุมทรำบ
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อให้ครอบคลุมสถำน
วำระ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๙
พยำบำลซึ่งดำเนินกำรโดยภำครัฐ
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๗
ให้มีลักษณะและมำตรฐำนตำมที่กำหนด มิ.ย. ๕๙
หรือผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจำก
วาระที่ ๑
หน่วยงำนที่กำหนด แก้ไของค์ประกอบ
รับหลักกำร ค. ๓๗/๒๕๕๙ ศ. ๑๗ มิ.ย. ๕๙
และอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๙ คน
สถำนพยำบำล หลักเกณฑ์กำรดำเนินกำร
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
ของสถำนพยำบำลสำหรับผู้ป่วยทีต่ ้อง
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
ได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยฉุกเฉิน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
โดยกำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๙ คน พิจำรณำ
สำธำรณสุขมีอำนำจกำหนดประเภทของ ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๙
ผู้ป่วย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
กำรโฆษณำหรือประกำศเกี่ยวกับกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึกเสนอ
ประกอบกิจกำรของสถำนพยำบำล
ปธ. วันที่ ๖ ก.ค. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก
วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๙
06 สถานพยาบาล (ฉ.
๔).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๗๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ
บทกำหนดโทษ และองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรเปรียบเทียบคดี

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ค. ๔๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึกเสนอ
ปธ. วันที่ ๓ ส.ค. ๕๙
- ค. ๔๙/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึกเสนอ
ปธ. วันที่ ๙ ก.ย. ๕๙
- ค. ๕๗/๒๕๕๙ ศ. ๙ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่
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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๗๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๘๙

๓๕(ญ)/๕๙
๑๓ ก.ย. ๕๙
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(มำตรกำรปรับปรุงกำรยกเว้นเงินได้
จำกกำรโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหำริมทรัพย์
โดยไม่มีค่ำตอบแทน)

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร เพือ่ แก้ไข
เพิ่มเติมกำรกำหนดเกี่ยวกับเงินได้พึง
ประเมินทีไ่ ด้รับยกเว้นไม่ต้องนำมำรวม
คำนวณเพื่อเสียภำษี กรณีเงินได้จำกกำร
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
อสังหำริมทรัพย์โดยไม่มีค่ำตอบแทน
ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๒
(๒๖))

- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๕ ต.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ โดยให้ สลค.
นำเหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ตำมข้อสังเกตเป็นเหตุผล
ของร่ำง พ.ร.บ. ในกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
และมอบหมำยให้ ก.สำธำรณสุข เป็นหน่วยงำนหลัก
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ ก.ศึกษำธิกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำศึกษำและ
สรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน
เพื่อนำเสนอ ครม.
- ค. ๗๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. (เหตุผลของร่ำง พ.ร.บ.)
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.สำธำรณสุขเสนอ
**รอแจ้งที่ประชุมทรำบ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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

หมายเหตุ

- ก.กำรเงิน กำรคลัง/กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๙
่ ม ป.
07 แก ้ไขเพิมเติ
รษ
ั ฎากร (ฉ. ๔๓).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๗๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๔๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

๑๙๐

๒๗(ญ)/๕๙
๒ ส.ค. ๕๙
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ถำบัน
กำรพยำบำลแห่งสภำกำชำดไทย
พ.ศ. ....
แก้ไขชื่อ เป็น “ร่ำงพระรำชบัญญัติ
สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ
สภำกำชำดไทย พ.ศ. ....”
“พระรำชบัญญัตสิ ถำบันกำร
พยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำด
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- มอบหมำยให้คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ
กำรเงินและกำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๕ ต.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ ๕ 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
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๕๙
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
โดยที่วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย
วำระ วันที่ ๒ ส.ค. ๕๙
ซึ่งเป็นหน่วยงำนผลิตบุคลำกรทำงกำร
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๐/๒๕๕๙
พยำบำลสนองควำมต้องกำรของสังคม
พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๙
และสภำกำชำดไทยอันเป็นองค์กรที่
ดำเนินกำรสำธำรณกุศลเพื่อมนุษยธรรม วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๕๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๙
ตำมหลักกำรของกำชำดสำกลนั้น เป็น
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
หน่วยงำนในสังกัดของสภำกำชำดไทย
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
สมควรที่จะยกฐำนะวิทยำลัยพยำบำล
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
สภำกำชำดไทยขึ้นเป็นสถำบันอุดมศึกษำ
กำรพยำบำลให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคล เพื่อ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ผลิตบุคลำกรด้ำนกำรพยำบำลและจัด
กำรศึกษำด้ำนกำรพยำบำลและศำสตร์อื่น ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๙
- ครม. ได้ประชุมปรึกษำลงมติให้เปลี่ยนชื่อร่ำง
ที่เกี่ยวข้อง กำรส่งเสริมและพัฒนำ

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๙
08 สถาบัน การพยาบาล
ศรีสวริน ทิรา.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๗๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๙๑

๒๗/๕๙
๒๗ ก.ค. ๕๙
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตศิ ำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติศำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

วิชำกำร กำรวิจัย และกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคมสำมำรถดำเนินกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชำชนและประเทศ

พ.ร.บ. ดังกล่ำวเป็น “ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ถำบัน
กำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย พ.ศ. ....”
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๙ ปธ. อนุญำตให้
ส่งเรื่องดังกล่ำวไปยังคณะ กมธ. วิสำมัญ เพื่อ
พิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๗ ต.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๕๙

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติศำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชน
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อคุม้ ครอง
เด็กและเยำวชน โดยปรับปรุงบทนิยำม
เกี่ยวกับเด็กให้หมำยควำมว่ำบุคคลอำยุ
เกินสิบปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบห้ำปี
บริบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมกำรพ้นจำก
ตำแหน่งของกรรมกำรสงเครำะห์เด็กและ
เยำวชน กำรนำเด็กและเยำวชนไปฝำก
ควบคุมยังสถำนพินิจใกล้เคียง กำรว่ำ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๙
09 ศาลเยาวชน (ฉ. ๕).
pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๗๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

กล่ำวตักเตือนเด็กหรือผู้ซึ่งอำยุยังไม่เกิน
สิบปีที่กระทำควำมผิดเป็นครั้งแรก กำร
สอบถำมเด็กหรือเยำวชนเบื้องต้นและ
วิธีกำรแจ้งข้อหำและสอบปำกคำเด็กหรือ
เยำวชน กำรสอบสวนกรณีมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับอำยุของเด็กที่ถูกจับกุมหรือ
ควบคุม และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
มำตรกำรพิเศษแทนกำรดำเนินคดีอำญำ
ก่อนฟ้อง โดยกำรจัดทำแผนแก้ไขบำบัด
ฟื้นฟูให้เด็กหรือเยำวชนปฏิบัติ ซึ่งแผน
ดังกล่ำวต้องได้รับควำมยินยอมจำกเด็ก
หรือเยำวชนและผูเ้ สียหำยเฉพำะในกรณีที่
คดีนั้นเป็นคดีทมี่ ีผู้เสียหำย ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒ ต.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๐ รับทรำบผล
กำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. ตำมที่
ก.ยุติธรรมเสนอแล้ว **รอแจ้งที่ประชุมทรำบ

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๗๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๙๒

๓๔(ญ)/๕๙
๑๓ ก.ย. ๕๙
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
ธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(กำรจัดทำแบบจำลองด้ำนเครดิต)
“พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
ธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้
(๑) เพิ่มบทนิยำมคำว่ำ “แบบจำลอง
ด้ำนเครดิต” (แก้ไขเพิม่ เติมมำตรำ ๓)
(๒) กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดทำ
แบบจำลองด้ำนเครดิตของสมำชิกของ
บริษัทที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิต และกำรใช้ประโยชน์
แบบจำลองด้ำนเครดิต (เพิ่มมำตรำ ๒๐/๑
และแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕๐)
(๓) กำหนดหน้ำที่ของผู้ใช้บริกำรในกำร
ใช้ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ตำมมำตรำ ๒๐/๑ (แก้ไขเพิม่ เติมมำตรำ ๒๒)
(๔) กำหนดบทบัญญัติว่ำด้วยควำมรับผิด
ในทำงอำญำของผู้แทนนิติบุคคล (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๖๔)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓๐ ก.ย.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ ต.ค. ๕๙
- ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ 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 และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร

- ก.ธรรมำภิบำล/กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑๔ ก
วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๙
11 ธุรกิจ ขอ้ มูลเครดิต
(ฉ. ๕).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๗๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๙๓

๓๐/๕๙
๙ ส.ค. ๕๙
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ้องกัน
และปรำบปรำมกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและ
กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพ
ทำลำยล้ำงสูง พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำร
แพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำย
ล้ำงสูง พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรร้ำย โดยยกเลิกพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย พ.ศ. ๒๕๕๖
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อให้ครอบคลุมถึงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำย
ล้ำงสูง ทั้งนี้ เพื่อรองรับมำตรฐำนสำกล
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงินและต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำยตำมที่คณะทำงำน
เฉพำะกิจเพื่อดำเนินมำตรกำรทำงกำรเงิน
เกี่ยวกับกำรฟอกเงิน (Financial Action

- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ พ.ย. ๕๙
- รองนำยกรัฐมนตรี (นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์)
สั่งและปฏิบัตริ ำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี พิจำรณำ
แล้วมีคำสั่งมอบหมำยให้ ก.กำรคลังเป็นหน่วยงำน
หลักรับไปพิจำรณำร่วมกับธนำคำรแห่งประเทศไทย
เพื่อพิจำรณำและสรุปผลกำรพิจำรณำแล้วส่งให้
สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.กำรคลัง เสนอ **รอแจ้งที่
ประชุมทรำบ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๗ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๒ ต.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่
๑๒ ต.ค. ๕๙

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑๔ ก
วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๙
12 ก่อการร ้าย.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๗๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ
Task Force on Money Laundering:
FATF) กำหนด

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒ พ.ย. ๕๙
- รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) สั่งและ
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี มอบหมำยให้
สำนักงำน ปปง. รับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับ
หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำศึกษำและ
สรุปผลกำรพิจำรณำแล้วส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน
เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่สำนักงำน ปปง. เสนอ
- ค. ๙/๒๕๖๐ ศ. ๑๐ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมรับทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๘๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๙๔

๔๗/๕๙
๒๗ ธ.ค. ๕๙
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ณะสงฆ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

พล.ต.อ. พิชิต
ควรเดชะคุปต์
กับคณะ
รวม ๘๑
เป็นผู้เสนอ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ เรื่องกำรสถำปนำสมเด็จ
พระสังฆรำช (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๗)
โดยตำมโบรำณรำชประเพณีทไี่ ด้ปฏิบัติ
สืบทอดกันมำเป็นเวลำช้ำนำนนั้น เป็น
พระรำชอำนำจของพระมหำกษัตริย์
ในกำรสถำปนำสมเด็จพระสังฆรำช
ซึ่งต่อมำได้เริม่ มีบัญญัตเิ ป็นลำยลักษณ์
อักษรไว้ในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พุทธศักรำช ๒๔๘๔ เป็นต้นมำ
สมควรบัญญัติกฎหมำยให้สอดคล้องเพื่อ
เป็นกำรสืบทอดและธำรงรักษำไว้ซึ่ง
โบรำณรำชประเพณีดังกล่ำว โดยให้
นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนำมรับสนอง
พระบรมรำชโองกำร

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
ข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรแก้ไขเหตุผลประกอบร่ำง
พ.ร.บ. ของ กมธ. เต็มสภำ โดยได้นำเหตุผลที่แก้ไข
เป็นเหตุผลของ ร่ำง พ.ร.บ. ในกำรประกำศรำช
กิจจำนุเบกษำ
- ค. ๓/๒๕๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร

- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒ ก
วันที่ ๖ ม.ค. ๖๐
13 คณะสงฆ ์ (ฉ. ๓).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๘๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๙๕

๓๒/๕๙
๒๓ ส.ค. ๕๙
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ักษำควำม
สะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำด
และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตริ ักษำควำม
สะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้ำนเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตกำรบังคับใช้
กฎหมำยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำมคำว่ำ “เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น” พนักงำนเจ้ำหน้ำที่”
และ “รำชกำรส่วนท้องถิ่น” และ
บทบัญญัติที่เกีย่ วกับอำนำจหน้ำทีข่ อง
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ให้สอดคล้องกัน (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔
มำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓)
(๓) กำหนดให้มีมำตรกำรเกี่ยวกับกำร
จัดกำรสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย (เพิม่ หมวด ๓/๑
กำรจัดกำรสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย มำตรำ
๓๔/๑ มำตรำ ๓๔/๒ มำตรำ ๓๔/๓ และ
มำตรำ ๓๔/๔)
(๔) กำหนดโทษกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืน
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยและข้อกำหนดของท้องถิ่น
(เพิ่มมำตรำ ๕๘/๑ และมำตรำ ๕๘/๒)
(๕) ปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตและค่ำบริกำร

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๓
ต.ค. ๕๙)
- ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. ๑๘
พ.ย. ๕๙

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕ ก
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๐
14 รกั ษาความสะอาด (ฉ.
๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๘๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๙๖

๒๒(ญ)/๕๙
๒ มิ.ย. ๕๙
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตยิ ำเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔
พ.ย. ๕๙
- ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๙
พลเรือเอก แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติยำเสพติด
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ.
ศิษฐวัชร ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
วงษ์สุวรรณ ๑. แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยที่
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
กับคณะ เกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิดเพื่อจำหน่ำย แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
รวม ๒๙ คน ให้ชัดเจนขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๕
ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๖ มิ.ย. ๕๙
วรรคสำม มำตรำ ๑๗ วรรคสอง มำตรำ ๒๖ - ประธำนวินิจฉัยว่ำไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วย
วรรคสอง และมำตรำ ๖๗)
กำรเงิน
๒. แก้ไขอัตรำโทษควำมผิดเกี่ยวกับ
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๔/๒๕๕๙
กำรผลิต นำเข้ำ หรือส่งออกซึ่งยำเสพติด พฤ. ๑ ก.ย. ๕๙
ให้โทษในประเภท ๑ (แก้ไขเพิ่มเติม
- ค. ๕๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุม
มำตรำ ๖๕)
พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้คณะรัฐมนตรี
รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ
ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยให้รอ
กำรพิจำรณำไว้ ๓๐ วัน (ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๙)
- คณะรัฐมนตรีพิจำรณำเสร็จแล้ว ส่งคืนร่ำง
วันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๙ พร้อมแจ้งข้อสังเกตของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของ สนช.

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕ ก
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๐
15 ยาเสพติด (ฉ. ๖).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๘๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๓/๒๕๕๙ ศ. ๗
ต.ค. ๕๙
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๖๓/๒๕๕๙ ศ. ๗ ต.ค. ๕๙
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๙
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๔/๒๕๕๙
พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙
- ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๙
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๘๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๑๙๗

๓๑(ญ)/๕๙
๒๓ ส.ค. ๕๙
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตหิ ้ำมเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบีย้
เกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.ยุติธรรม เสนอ
**รอแจ้งที่ประชุมทรำบ
โดยที่พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
เกินอัตรำ พุทธศักรำช ๒๔๗๕ ได้ใช้บังคับ วำระ วันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๙
มำเป็นเวลำนำน ทำให้บทบัญญัติใน
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ก.ย. ๕๙
พระรำชบัญญัตดิ ังกล่ำวไม่เหมำะสมและ วาระที่ ๑
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั
รับหลักกำร ค. ๕๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ก.ย. ๕๙
ประกอบกับกำรให้กู้ยมื เงินที่มีกำรเรียก
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
ดอกเบี้ยเกินอัตรำหรือกำรเรียกเอำ
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
ประโยชน์อย่ำงอื่นนอกจำกดอกเบีย้ ยัง
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
เกิดขึ้นเป็นจำนวนมำก จึงสมควรปรับปรุง วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
กฎหมำยว่ำด้วยกำรห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกิน - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๙
อันตรำให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
- ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ .. พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ .. 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร

หมายเหตุ

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕ ก
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๐
้
16 ห ้ามเรียกดอกเบีย.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๘๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๙
๑๙๘

๑๖(ญ)/๕๙ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจทิ ัล
๒๖ เม.ย. ๕๙ เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)
“พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจทิ ัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้มีกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรใน
ด้ำนดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบและตอบสนอง
ต่อกำรพัฒนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยกำหนดให้มีคณะกรรมกำรดิจทิ ัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติจดั ทำ
นโยบำยและแผนระดับชำติในเรื่อง
ดังกล่ำว ให้มีกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และให้มีสำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั เป็นหน่วยงำนของ
รัฐมีอำนำจหน้ำที่จดั ทำแผนยุทธศำสตร์
กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้อง
กับนโยบำยและแผนระดับชำติ ส่งเสริม
สนับสนุนกำรลงทุนหรือประกอบกิจกำร
เกี่ยวกับอุตสำหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
และพัฒนำบุคคลกรด้ำนอุตสำหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัล

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๓ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๓ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๓ มิ.ย.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๙
- ค. ๓๙/๒๕๕๙ ศ. ๒๔ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๔ ก.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๔ ก.ค. ๕๙
- ค. ๔๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๙

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐
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- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๕ ส.ค.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ 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
เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๒
ก.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ 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
เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๔ ต.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๕) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๔
ก.ย. ๕๙)
- ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๕) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๒ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ ๒ พ.ย. ๕๙
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- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๘/๒๕๕๙
พฤ. ๓ พ.ย. ๕๙
- ค. ๖๘/๒๕๕๙ พฤ. ๓ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ จนถึง
มำตรำ ๘ ที่ประชุมอนุมตั ิให้คณะ กมธ. วิสำมัญ
ขอถอนร่ำง พ.ร.บ. กลับไปพิจำรณำทบทวนใหม่
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๖) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๑
พ.ย. ๕๙)
- ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๖) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญฯ เสนอรำยงำน (ฉบับทบทวน)
วันที่ ๗ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๗ ธ.ค. ๕๙
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๙/๒๕๕๙
ศ. ๙ ธ.ค. ๕๙
- ค. ๗๙/๒๕๕๙ ศ. ๙ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๙

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
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๑๘/๕๙
ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำร
๒๖ เม.ย. ๕๙ กระทำควำมผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
(ฐิติมำ)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(พ.ร.บ.)
“พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
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ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติว่ำด้วย
กำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมรักษำกำรตำมกฎหมำย
(๒) เพิ่มเติมฐำนควำมผิดและกำหนดโทษ
ผู้ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมกำรกระทำที่ต้องได้รับโทษ
หนักขึ้น กรณีกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ทเี่ กี่ยวกับกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมัน่ คง
ในทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้ำง
พื้นฐำนอันเป็นประโยชน์สำธำรณะ รวมทั้ง
กำหนดโทษผู้จำหน่ำยหรือเผยแพร่
ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพำะเพื่อนำไปใช้
เป็นเครื่องมือในกำรกระทำควำมผิด
ดังกล่ำว
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมฐำนควำมผิดและกำหนด
โทษผู้นำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซงึ่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยทุจริต
หรือโดยหลอกลวง แก้ไขเพิ่มเติมโทษ
ผู้นำเข้ำ หรือเผยแพร่ หรือส่งต่อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ รวมทั้ง
ผู้ให้บริกำร
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษผูน้ ำเข้ำสู่

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึกเสนอ
ปธ. วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๙
- ค. ๓๖/๒๕๕๙ พฤ. ๑๖ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน บันทึกเสนอ
ปธ. วันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๙
- ค. ๔๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๔ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ
(ค. ๓) ออกไปอีก ๖๐ วัน (รับ ๙ ส.ค. ๕๙) บันทึก
เสนอ ปธ. วันที่ ๙ ส.ค. ๕๙

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐
พรบ.ความผิดเกีย
่ วกั บ
คอมพิวเตอร์(ฉ.2.2560)
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๒๘๙

ลาดับ รับที่/วันที่
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สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชำชนทั่วไปอำจ
เข้ำถึงได้ที่ปรำกฏเป็นภำพของผู้อื่นที่เกิด
จำกกำรสร้ำงขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลง
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นใด
ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิน่ ถูก
เกลียดชัง หรือได้รับควำมอับอำย
(๖) ให้มีคณะกรรมกำรเปรียบเทียบ แก้ไข
เพิ่มเติมกระบวนกำรและหลักเกณฑ์กำร
ระงับกำรทำให้แพร่หลำยหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ กำรอ้ำงและรับฟังเป็น
พยำนหลักฐำน กำรจัดเก็บข้อมูลจรำจร
ทำงคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยค่ำตอบแทนแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

- ค. ๕๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๕) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ 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

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๙๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๐๐

๑๕(ญ)/๕๙
๕ เม.ย. ๕๙
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือ
ในน่ำนน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือ
ในน่ำนน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือ
ในน่ำนน้ำไทย พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖
ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมกำรเสียค่ำตอบแทนเป็น
รำยปีสำหรับผู้ได้รับอนุญำตปลูกสร้ำง
อำคำรหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำ (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๑๑๗ ทวิ วรรคหนึ่ง)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษสำหรับ
ผู้ฝ่ำฝืนปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิ่งอื่นใดโดย
ไม่ได้รับอนุญำต หรือปลูกสร้ำงอำคำรหรือ
สิ่งอื่นใดไม่เป็นตำมที่ได้รับอนุญำต (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๑๑๘)
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติสำหรับเจ้ำท่ำ
ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรหรือสิ่งอื่น
ใดที่ปลูกสร้ำงโดยไม่ได้รับอนุญำตหรือไม่
เป็นไปตำมที่ได้รับอนุญำต (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๑๑๘ ทวิ)
(๔) กำหนดบทบัญญัติสำหรับเจ้ำท่ำ
เจ้ำพนักงำนออกใบอนุญำต หรือพนักงำน

ผลการดาเนินการ
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๐ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
วิสำมัญ ตำมที่ ก.ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เสนอ **รอแจ้งที่ประชุมทรำบ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
วันที่ ๕ เม.ย. ๕๙
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๕๙
ศ. ๘ เม.ย. ๕๙ (เลื่อนกำรพิจำรณำ)
**โดยในกำรประชุมคณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำรสภำฯ
ค. ๑๓/๒๕๕๙ อ. ๕ เม.ย. ๕๙ เห็นควรเลื่อนกำร
พิจำรณำในวำระที่ ๑ ออกไปก่อน และมอบหมำยให้
คณะ กมธ. กำรคมนำคม เป็นผู้พจิ ำรณำศึกษำแล้ว
รำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อที่ประชุมคณะ กมธ.
วิสำมัญกิจกำรสภำฯ ก่อนกรำบเรียนประธำนสภำ
ต่อไป มีกำหนดเวลำพิจำรณำศึกษำ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.คมนำคม / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐

พรบ.เดินเรือ ในน่ านน้ า
ไทย(ฉ.17.2560)

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๙๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

เจ้ำหน้ำที่ของกรมเจ้ำท่ำในกำรดำเนินกำร
เมื่อได้รับแจ้งเกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ได้รับ
อนุญำตให้ปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิ่งใด
(เพิ่มมำตรำ ๑๑๘ จัตวำ)
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมอำนำจของเจ้ำท่ำและ
เจ้ำพนักงำนตรวจเรือในกำรตรวจและออก
ใบสำคัญสำหรับเรือ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๖๓)
(๖) กำหนดให้เจ้ำท่ำมีอำนำจออก
หลักเกณฑ์ วิธีกำรอัตรำค่ำธรรมเนียมกำร
ตรวจและกำรออกใบสำคัญสำหรับเรือ และ
ประกำศกำหนดสถำบันกำรตรวจเรือได้
(เพิ่มมำตรำ ๑๖๓/๑ และยกเลิกมำตรำ
๑๖๕)
(๗) กำหนดให้เจ้ำท่ำมีอำนำจออกหนังสือ
สำคัญประจำตัวคนประจำเรือ (เพิ่มมำตรำ
๒๘๕/๑)

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๙ ส.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๙ ส.ค. ๕๙
- ค. ๔๙/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๑๑ ส.ค. ๕๙
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๗ ก.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๗ ก.ย. ๕๙
- ค. ๕๖/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๕ ต.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๕ ต.ค. ๕๙

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๙๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๐๑

๓๙/๕๙
๒๗ ก.ย. ๕๙
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติธนำคำร
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐”

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติธนำคำร
แห่งประเทศไทย พุทธศักรำช ๒๔๘๕
เพื่อเพิ่มเติมอำนำจหน้ำที่ของธนำคำร
แห่งประเทศไทยในกำรลงทุนในสินทรัพย์
ต่ำงประเทศ (เพิ่มมำตรำ ๙ (๒) (ค) และ
มำตรำ ๓๖ (๓/๑))

ผลการดาเนินการ
- ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่
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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๙
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.กำรเงิน กำรคลัง/กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐
พรบ.ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย(ฉ.6.2560)

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๙๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และให้ สลค.
นำเหตุผลของร่ำงตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ.
เป็นเหตุผลของร่ำงในกำรประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ และมอบให้ ก.กำรคลัง เป็นหน่วยงำนหลัก
รับข้อสังเกตไปพิจำรณำร่วมกับธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย เพื่อพิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำ
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๙๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๐๒

๓๕/๕๙
๑๓ ก.ย. ๕๙
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริม
กำรลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัตสิ ่งเสริม
กำรลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ในภำพรวมแล้วส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพือ่
นำเสนอ ครม.
- ค. ๓/๒๕๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร (รับทรำบกำรนำเหตุผลของ
ร่ำงเป็นเหตุผลในกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ)
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของ
คณะ กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.กำรคลังเสนอ
- ค. ๑๕/๒๕๖๐ พฤ. ๙ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริม
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
กำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ดังต่อไปนี้
วำระ วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๙
(๑) ให้กรรมกำรหรือที่ปรึกษำใน
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนซึ่งพ้น
ก.ย. ๕๙
จำกตำแหน่งตำมวำระ อยู่ในตำแหน่ง
วาระที่ ๑
ต่อไปได้จนกว่ำกรรมกำรหรือที่ปรึกษำ
รับหลักกำร ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่ (แก้ไข
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
เพิ่มเติมมำตรำ ๗ วรรคสำม)
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
(๒) ให้คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
จัดให้มีกำรประเมินผลกำรส่งเสริมกำร
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ลงทุน โดยให้บุคคลภำยนอกเป็น
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ผู้ดำเนินกำร (เพิ่มมำตรำ ๑๑/๑)
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๙
(๓) ให้สำนักงำนสำมำรถมอบหมำยให้
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกำรตรวจสอบ ควบคุม พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๐ ต.ค.
และประเมินผลกิจกำรทีไ่ ด้รับกำรส่งเสริม ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๐ ต.ค. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.ท่องเที่ยว / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๓ – ๔)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐

พรบ.ส่งเสริม การลงทุน
(ฉ4.2560)

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๙๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

และจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรแทน
สำนักงำนได้ (เพิม่ มำตรำ ๑๓/๑)
(๔) ยกเลิกกำรส่งเสริมกิจกำรผลิตเพื่อ
ส่งออกไปจำหน่ำยต่ำงประเทศ เงือ่ นไขที่
ผู้ได้รบั กำรส่งเสริมต้องปฏิบัติในเรื่องปริมำณ
วัตถุดิบภำยในประเทศทีต่ ้องใช้ และกำร
ส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผลิตหรือ
ประกอบ ยกเลิกสิทธิและประโยชน์ของผู้
ได้รับกำรส่งเสริมกรณีกำรอนุญำตให้หัก
เงินได้พึงประเมินในกำรเสียภำษำเงินได้
นิติบุคคลจำกกำรส่งออก (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๑๖ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๓๖
และยกเลิกมำตรำ ๒๐ (๔) และ (๑๘))
(๕) ให้ผู้ได้รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้น
อำกรขำเข้ำสำหรับของที่นำเข้ำมำเพื่อใช้
ในกำรวิจัยและพัฒนำ รวมทัง้ กำรทดสอบ
ที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มมำตรำ ๓๐/๑)
(๖) ให้ผู้ได้รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบคุ คลสำหรับกำไรสุทธิทไี่ ด้จำก
กำรประกอบกิจกำรที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นสูง กำรวิจัยและพัฒนำ
(เพิ่มมำตรำ ๓๑/๑)
(๗) ให้ผู้ได้รับกำรส่งเสริมซึ่งไม่ได้รบั
ยกเว้นหรือลดหย่อนภำษีเงินได้นติ ิบุคคล
สำมำรถหักเงินที่ใช้ไปในกำรลงทุนในกำร
ประกอบกิจกำรทีไ่ ด้รับกำรส่งเสริมจำก
กำไรสุทธิได้ (เพิ่มมำตรำ ๓๑/๒)

- ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๙

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๙๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๐๓

๓๖(ญ)/๕๙
๒๐ ก.ย. ๕๙
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงำน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ
(๘) ให้ผู้ได้รับกำรส่งเสริมได้รับลดหย่อน
ภำษีเงินได้นติ ิบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้
จำกกำรลงทุนแทนกำรได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นติ ิบคุ คล (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๒)
(๙) ขยำยระยะเวลำกำรได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้สำหรับเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับ
กำรส่งเสริมทีไ่ ด้จ่ำยภำยหลังพ้นระยะเวลำ
ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับเงินปันผล
นั้น (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๔)
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครอง
แรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อเพิม่ อัตรำโทษ
กรณีควำมผิดที่กระทำต่อแรงงำนเด็ก
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๔๔ และมำตรำ
๑๔๘ และเพิ่มมำตรำ ๑๔๘/๑ และมำตรำ
๑๔๘/๒)

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๙
- ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๙
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗
พ.ย. ๕๙

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐

พรบ.คุมครองแรงงาน
้
(ฉ.5.2560)

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๙๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๐๔

๓๔/๕๙
๖ ก.ย. ๕๙
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยมื
เพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๙ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ ให้ สลค. นำเหตุผล
ของร่ำง พ.ร.บ. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. เป็น
เหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ในกำรประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำ และมอบหมำยให้ ก.แรงงำน รับข้อสังเกต
ไปพิจำรณำร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำแลส่งให้
สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป
**รอแจ้งที่ประชุมทรำบ
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนเงิน
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ โดยยกเลิก
วำระ วันที่ ๗ ก.ย. ๕๙
พระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๗/๒๕๕๙
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อให้กำรบริหำร ศ. ๙ ก.ย. ๕๙
จัดกำรและกำรดำเนินกำรของกองทุนเงิน วาระที่ ๑
ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติ
รับหลักกำร ค. ๕๗/๒๕๕๙ ศ. ๙ ก.ย. ๕๙
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่ผูกกับ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
รำยได้ในอนำคตตำมระเบียบกระทรวง
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
กำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพื่อ
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำม
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
พระรำชบัญญัตเิ งินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๘ ต.ค. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.ทหำร / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๐
24 กยศ..pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๙๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ให้เป็นเอกภำพและสอดคล้องกับนโยบำย
กำรผลิตกำลังคนและกำรพัฒนำประเทศ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๗ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๗ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ ๑๖
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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๐ รับทรำบผล
กำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. ตำมที่
ก.กำรคลังเสนอแล้ว **รอแจ้งที่ประชุมทรำบ

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๒๙๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๐๕

๓๑/๕๙
๒๓ ส.ค. ๕๙
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำมคำว่ำ “แสวงหำ
ประโยชน์โดยมิชอบ” และ “กำรบังคับใช้
แรงงำนหรือบริกำร” (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมกำรใช้อำนำจครอบงำ
บุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภำวะอ่อนด้อยทำง
ร่ำงกำย จิตใจ กำรศึกษำ หรือทำงอื่นใด
โดยมิชอบ และกำรขู่เข็ญว่ำจะใช้
กระบวนกำรทำงกฎหมำยโดยมิชอบ
เป็นกำรกระทำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๖ (๑))
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมกำรเรียกค่ำสินไหมทดแทน
อันเนื่องมำจำกกำรกระทำควำมผิดฐำนค้ำ
มนุษย์ (ยกเลิกมำตรำ ๓๕ วรรคสอง วรรค
สำม และวรรคสี่)
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๕๒ มำตรำ ๕๓ และ
มำตรำ ๕๓/๑)
(๕) กำหนดเพิ่มโทษฐำนควำมผิดให้ผู้ที่
เป็นธุระจัดหำ ซื้อ ขำย จำหน่ำย พำมำ
จำกหรือส่งไปยังที่ใด หน่วยเหนี่ยวกักขัง
จัดให้อยู่อำศัย ใช้ จ้ำง วำน หรือรับไว้
ซึ่งเด็กที่มีอำยุไม่เกินสิบห้ำปีหรือผูม้ ีกำย
พิกำรหรือมีจติ ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ให้ทำงำนหรือให้บริกำรอันอำจเป็นอันตรำย

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๔ ต.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๖๐ วัน (รับ ๑๐ พ.ย.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๐ พ.ย. ๕๙

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

“พระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๐
25 ค ้ามนุ ษย ์ (ฉ. ๓).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๐๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

อย่ำงร้ำยแรงและมีผลกระทบต่อร่ำงกำย
หรือจิตใจ กำรเจริญเติบโต หรือพัฒนำกำร
ของบุคคลนั้น (เพิ่มมำตรำ ๕๖/๑)

- ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๗ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และให้นำเหตุผล
ตำมข้อสังเกตเป็นเหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. นี้ในกำร
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ และมอบให้ ก.พัฒนำ
สังคมฯ เป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ
ก.แรงงำน ก.มหำดไทย ก.ยุติธรรม สนง. ศำล
ยุติธรรม สนง. คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สนง. ตำรวจ
แห่งชำติ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำ
และสรุปผลกำรพิจำรณำส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน
เพื่อนำเสนอ ครม.

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๐๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๐๖

๔๑/๕๙
๑ พ.ย. ๕๙
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(กำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำ)
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๔๔)
พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ค. ๓/๒๕๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร (นำเหตุผลของร่ำงเป็นเหตุผล
ในกำรประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ)
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร ดังต่อไปนี้ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
(๑) ปรับปรุงกำรหักค่ำใช้จ่ำย สำหรับเงิน วำระ วันที่ ๒ พ.ย. ๕๙
ได้พึงประเมินตำมมำตรำ ๔๐ (๑) (๒)
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗
และ (๓) (แก้ไขเพิม่ เติมมำตรำ ๔๒ ทวิ
พ.ย. ๕๙
และมำตรำ ๔๒ ตรี)
วาระที่ ๑
(๒) ปรับปรุงกำรหักลดหย่อน (แก้ไข
รับหลักกำร ค. ๗๒/๒๕๕๙ พฤ. ๑๗ พ.ย. ๕๙
เพิ่มเติมมำตรำ ๔๗)
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
(๓) ปรับปรุงจำนวนเงินได้พึงประเมินที่
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
ต้องเสียภำษีเงินได้ (แก้ไขเพิ่มเติม
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
มำตรำ ๔๘)
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
(๔) ปรับปรุงจำนวนเงินได้พึงประเมินที่ผู้มี - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
เงินได้ต้องยื่นรำยกำรเกี่ยวกับเงินได้พึง
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๙
ประเมิน (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕๖)
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
(๕) ปรับปรุงอัตรำภำษีเงินได้สำหรับ
รำยงำนวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๘
บุคคลธรรมดำ (แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตรำ ธ.ค. ๕๙
ภำษีเงินได้บคุ คลธรรมดำ)
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕
ธ.ค. ๕๙
- ค. ๘๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.ต่ำงประเทศ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๐
26 ประมวลรษ
ั ฎากร (ฉ.
๔๔).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๐๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๐๗

๔๑(ญ)/๕๙
๘ พ.ย. ๕๙
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กำร
สงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติองค์กำรสงเครำะห์
ทหำรผ่ำนศึก (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๐ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะ
กมธ. วิสำมัญ ตำมที่ ก.กำรคลัง เสนอ
**รอแจ้งที่ประชุมทรำบ
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติองค์กำร
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
สงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก พ.ศ. ๒๕๑๐
วำระ วันที่ ๙ พ.ย. ๕๙
ดังต่อไปนี้
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๓/๒๕๕๙ ศ. ๑๘
(๑) ปรับปรุงองค์ประกอบของสภำทหำร พ.ย. ๕๙
ผ่ำนศึก (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๔)
วาระที่ ๑
(๒) ปรับปรุงบทบัญญัติเกีย่ วกับกำรทำ
รับหลักกำร ค. ๗๓/๒๕๕๙ ศ. ๑๘ พ.ย. ๕๙
หน้ำที่ประธำนในที่ประชุมสภำทหำรผ่ำนศึก
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๑)
แปรญัตติ ๗ วันตำมข้อบังคับ
(๓) กำหนดที่มำของตำแหน่งเลขำนุกำร
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
(เพิ่มมำตรำ ๒๘/๑)
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ 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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.กำรทหำร / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๔ ก
วันที่ ๓ ก.พ. ๖๐
27 องค ์การทหารผ่ านศึก
(ฉ. ๒).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๐๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๐๘

๓๗(ญ)/๕๙
๒๗ ก.ย. ๕๙
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยทีเ่ กี่ยวกับ
ควำมรับผิดในทำงอำญำของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ....

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่
เกี่ยวกับควำมรับผิดในทำงอำญำของ
ผู้แทนนิติบุคคลให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ เนื่องจำกศำลรัฐธรรมนูญได้มี
คำวินิจฉัยว่ำขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช
๒๕๕๐ มำตรำ ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๖ โดย
ยกเลิกควำมในมำตรำแห่งประมวล
กฎหมำย พระรำชบัญญัติ และพระรำช
กำหนด จำนวนแปดสิบฉบับ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไป ๓๐ วัน รับเมื่อ ๑๔ พ.ย.
๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๙
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๔/๕๙ พฤ. ๒๔
พ.ย. ๕๙
- ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓ ม.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ 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

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)

“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยทีเ่ กี่ยวกับ
ควำมรับผิดในทำงอำญำของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๘ ก
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๐
พรบ.ความรั บผิด
ในทางอาญาฯ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๐๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๐๙

๓๖/๕๙
๑๓ ก.ย. ๕๙
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศสำหรับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศสำหรับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ปรับปรุงมำตรกำรและเครื่องมือส่งเสริม
กำรลงทุนให้มีควำมหลำกหลำยและมี
ประสิทธิภำพ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมกำร
นโยบำยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศสำหรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำย
และยุทธศำสตร์ รวมทั้งกำรจัดทำแผน
เกี่ยวกับกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ ให้มี
คณะกรรมกำรอนุกรรมกำรสรรหำและ
เจรจำเพื่อทำหน้ำที่ดำเนินกำรสรรหำและ
เจรจำกับผู้ประกอบกิจกำร ให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนทำหน้ำที่
เป็นสำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรสรรหำและ
เจรจำ กำรให้กำรส่งเสริม กำรยื่นข้อเสนอ
โครงกำร กำรอนุมัตสิ ิทธิและประโยชน์
กำหนดให้ผไู้ ด้รบั กำรส่งเสริมอำจได้รับ
สิทธิและประโยชน์ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นติ ิบุคคบตำมมำตรำ ๒๔ กำร
ได้รับเงินสนับสนุนจำกกองทุน และกำร
เพิกถอนสิทธิและประโยชน์ นอกจำกนี้ยัง
กำหนดให้มีกำรจัดตั้ง “กองทุนเพิ่มขีด

เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๔ ม.ค. ๖๐
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไป ๓๐ วัน รับเมื่อ ๓ พ.ย. ๕๙
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓ พ.ย. ๕๙
- ค. ๗๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่
๑๔ ธ.ค. ๕๙
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒
ธ.ค. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๙ ก
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๐
พรบ.เพิมขี
่
ด
ความสามารถ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๐๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๑๐

๒๑(ญ)/๕๙
๒๕ พ.ค. ๕๙
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ำชทัณฑ์
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
สำหรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย” ทั้งนี้ เพื่อ
ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศให้สูงขึ้น

- ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธค. ๕๙ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๔ ม.ค. ๖๐

ปรับปรุงพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์
พุทธศักรำช ๒๔๗๔ โดยจัดโครงสร้ำงของ
รำชทัณฑ์ อย่ำงเป็นระบบเพื่อให้กำร
บริหำรรำชทัณฑ์มมี ำตรฐำน ชัดเจน
โปร่งใส มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชนและหลักกฎหมำยและกฎ
มำตรฐำนขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อนักโทษ
ของสหประชำชำติและข้อกำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบตั ิตอ่
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมำตรกำรที่
ไม่ใช่กำรคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๗ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๒
ก.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๙
- ค. ๔๕/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๑ ก
วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๐
30 ราชทัณฑ ์.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๐๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

(รับ ๑๖ ส.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๙
- ค. ๕๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๕ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๔ ก.ย.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๙
(คณะ กมธ. ขอเปลี่ยนระยะเวลำเป็น ๓๐ วัน)
- ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๘
พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ 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 เรียงตำมลำดับมำตรำ และลง
มติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙
- ส่งข้อสังเกตของคณะ กมธ. พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.
ไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๙
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๐๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๑๑

๔/๖๐
๒๔ ม.ค. ๖๐
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยเพิ่มเติมประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....

ผู้เสนอ

ครม.

“พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
เพิ่มเติมประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

๒๑๒

๒๕/๕๙
๒๑ มิ.ย. ๕๙
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

สาระสาคัญ

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพิม่ เติมประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจำนวนไม่
เกิน ๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท สำหรับ
เป็นค่ำใช้จ่ำยของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำนอื่น เป็นจำนวนไม่เกิน
๑๖๒,๙๒๑,๗๒๑,๓๐๐ บำท เพื่อ
ดำเนินกำรตำมนโยบำยเร่งด่วนทีจ่ ะสร้ำง
ควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ของประเทศ กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก
และชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมกำรเพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม
ศักยภำพ และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง เป็น
จำนวน ๒๗,๐๗๘,๒๗๘,๗๐๐ บำท
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เพื่อกำหนดเกณฑ์
มำตรฐำนกลำง ให้หน่วยงำนของรัฐทุกแห่ง
นำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นกำร
เปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน ต้องคุ้มค่ำ
โปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
และตรวจสอบได้ มีกำรวำงแผนกำร
ดำเนินงำนและมีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ส่งเสริมให้ภำคประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

ผลการดาเนินการ
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๐ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญ และมอบหมำยให้
กท.ยุติธรรม เป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกต
ดังกล่ำวไปพิจำรณำร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๐
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖/๒๕๖๐
ศ. ๒๗ ม.ค. ๖๐
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๖/๒๕๖๐ ศ. ๒๗ ม.ค. ๖๐
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 เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๐
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๓ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน

หมายเหตุ

- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก
วันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๐
่ ม
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- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก
วันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๐
้ ดจ า้ ง.pdf
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๐๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้จัดทำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี และประกำศ
เผยแพร่แผนในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
ของกรมบัญชีกลำงและของหน่วยงำนของ
รัฐ และให้กรมบัญชีกลำงทำหน้ำที่เป็น
องค์กรสนับสนุนดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุ รวมทั้งกำหนดโทษอำญำ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือผู้มีอำนำจหน้ำที่ใน
กำรดำเนินกำรที่ปฏิบตั ิหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
บริหำรพัสดุ

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๓ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๕
ก.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๖ ก.ย. ๕๙
- ค. ๖๐/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๓
ต.ค. ๕๙)
- ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๘ พ.ย.
๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๘ พ.ย. ๕๙

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๐๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๑๓

๙/๕๙
๒ มี.ค. ๕๙
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยแร่และกฎหมำย
ว่ำด้วยพิกัดอัตรำค่ำภำคหลวงแร่
เนื่องจำกพระรำชบัญญัติพิกดั อัตรำ
ค่ำภำคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ และ
พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ใช้บังคับ
มำเป็นเวลำนำน ทำให้บทบัญญัตบิ ำง
ประกำรไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน จึงปรับปรุงโดยนำหลักกำรมำ
บัญญัตไิ ว้ในกฎหมำยเฉบับเดียวกัน
เพื่อให้กำรอนุญำตและกำรจัดเก็บ
ค่ำภำคหลวงแร่เป็นไปอย่ำงมีระบบ โดย

- ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ 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
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๙
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๑ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๔ – ๕)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๖ ก
วันที่ ๒ มี.ค. ๖๐
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๑๐
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ที่ ผู้รับผิดชอบ
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ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

กำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรแร่
หลักเกณฑ์กำรอนุญำตและกำรกำกับดูแล
กำรทำเหมือง หลักเกณฑ์กำรจัดสรร
ผลประโยชน์จำกทรัพยำกรแร่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรแร่ และ
กำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินค่ำทดแทนแก่ผู้มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินอัน
เป็นที่ตั้งของกำรทำเหมืองใต้ดิน ตลอดจน
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
จัดเก็บค่ำภำคหลวงแร่

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๑ เม.ย. ๕๙)
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๙
- ค. ๒๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๘ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓ มิ.ย. ๕๙) บันทึก
เสนอ ปธ. วันที่ ๓ มิ.ย. ๕๙
- ค. ๓๔/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ พฤ. ๙ มิ.ย. ๕๙
ที่ประชุมมีมติให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ
(ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. มีหนังสือขอขยำยเวลำกำรพิจำณำ
(ค. ๓) ออกไปอีก ๙๐ วัน (รับ ๒๘ มิ.ย. ๕๙) บันทึก
เสนอ ปธ. วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๙
- ค. ๔๒/๒๕๕๙ พฤ. ๗ ก.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๒
ก.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๖๐ วัน (รับ ๓๐
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๓๑๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ส.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๙
- ค. ๕๖/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๑
พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๕) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๘
ต.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๙ ต.ค. ๕๙
- ค. ๖๖/๒๕๕๙ พฤ. ๒๗ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๕) ออกไปให้
อีก ๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๑๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๑๔

๓๓(ญ)/๕๙
๖ ก.ย. ๕๙
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตภิ ำษีสรรพสำมิต
พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต
พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๙
- ครม. มีมติเมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๐ รับทรำบข้อสังเกต
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ ให้นำเหตุผลของร่ำง พ.ร.บ.
ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. เป็นเหตุผลของร่ำง 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.
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจฯ และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำศึกษำและสรุปผลกำรพิจำรณำ
ในภำพรวม ส่งให้ สลค. ๓๐ วัน เพื่อนำเสนอ ครม.
- ค. ๕/๒๕๖๐ พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ ครม. ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำร (รับทรำบกำรนำเหตุผลของ
ร่ำงเป็นเหตุผลในกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ)
โดยที่กฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
กฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต วำระ วันที่ ๗ ก.ย. ๕๙
กฎหมำว่ำด้วยสุรำ กฎหมำยว่ำด้วยยำสูบ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕
กฎหมำยว่ำด้วยไพ่ กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ก.ย. ๕๙
จัดสรรเงินภำษีสรรพสำมิต และกฎหมำย วาระที่ ๑
ว่ำด้วยกำรจัดสรรเงินภำษีสรุ ำ ใช้บังคับ
รับหลักกำร ค. ๕๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ก.ย. ๕๙
มำเป็นระยะเวลำนำนแล้ว บทบัญญัติใน
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๓ คน
บำงส่วนจึงไม่สอดคล้องกับสภำพ
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลีย่ นแปลงไป
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
นอกจำกนี้ กำรกำหนดบทบัญญัตเิ กี่ยวกับ

หมายเหตุ

- ก.แรงงำน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก
วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๐
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๑๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ภำษีสรรพสำมิตไว้ในกฎหมำยหลำยฉบับ
ทำให้เกิดควำมไม่สะดวกในกำรใช้ทั้งแก่
ประชำชนผู้มีหน้ำที่ปฏิบัตติ ำมกฎหมำย
และส่วนรำชกำรผู้ปฏิบตั ิงำน สมควร
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต
ทั้งระบบเพื่อให้กำรบังคับใช้กฎหมำย
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๓ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรฯ รักษำรำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง (นำยวิสุทธิ์
ศรีสุพรรณ) มีหนังสือ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๕๙ เพื่อขอให้
สนช. ทบทวนร่ำงในส่วนของบัญชีพิกัดอัตรำภำษี
สรรพสำมิต เนื่องจำกในกำรคำนวณภำษีสรรพสำมิต
ในอัตรำภำษีตำมมูลค่ำนั้นน จะต้องคำนวณจำก
ร้อยละของมูลค่ำที่ใช้เป็นฐำนในกำรคำนวณภำษี
โดยต้องระบุอัตรำภำษี “ตำมมูลค่ำร้อยละ” ไว้ใน

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๑๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ช่องรำยกำรของหัวตำรำงในบัญชีพิกัดอัตรำภำษี
สรรพสำมิตท้ำยร่ำง พ.ร.บ. แต่ในร่ำง พ.ร.บ.
ดังกล่ำว มิได้ระบุคำว่ำ “ร้อยละ” ไว้ จึงขอเพิ่ม
ข้อควำมคำว่ำ “ร้อยละ” ในช่องรำยกำร เพื่อให้
กฎหมำยทีจ่ ะออกใช้มีควำมสมบูรณ์

๒๑๕

๖(ญ)/๖๐
๒๔ ม.ค. ๖๐
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดระเบียบ
รำชกำรกระทรวงกลำโหม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติจดั ระเบียบรำชกำร
กระทรวงกลำโหม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติจดั ระเบียบ
รำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนชื่อ
ส่วนรำชกำรในกระทรวงกลำโหม
(เพิ่มมำตรำ ๒๓/๑) เนื่องด้วยมิได้บัญญัติ
ให้กำรเปลีย่ นชื่อส่วนรำชกำรใน
กระทรวงกลำโหม สำมำรถกระทำได้โดย
กำรตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำซึ่งแตกต่ำง
กับหลักกำรเปลี่ยนชื่อกระทรวง ทบวง
กรม ตำมกรม ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ทำให้กำร
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตินตี้ ้องกระทำ

การพิจารณาทบทวนร่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒
- ค. ๘๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๙ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุม
เห็นชอบด้วยที่จะให้นำร่ำง พ.ร.บ. นี้ กลับมำ
ทบทวนอีกครั้ง ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒ โดยมีมติ
ให้เพิ่มคำว่ำ “ร้อยละ” ในช่องรำยกำรอัตรำภำษี
ตำมมูลค่ำของหัวตำรำงในบัญชีพิกัดอัตรำภำษี
สรรพสำมิตท้ำยร่ำงพระรำชบัญญัติ จำนวน ๑๑ หน้ำ
และลงมติเห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๕ ม.ค. ๖๐
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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

- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก
วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๐
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๑๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๑๖

๔๔/๕๙
๑๕ พ.ย. ๕๙
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(แก้ไขอัตรำโทษปรับในภำค ๒
ควำมผิด)
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ
ในรูปแบบกำรตรำพระรำชบัญญัตฯิ ดังนั้น
เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำร
รำชกำรของกระทรวงกลำโหมมำกยิ่งขึ้น
สมควรกำหนดให้เปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำรใน
กระทรวงกลำโหม สำมำรถกระทำได้โดย
กำรตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ และเพื่อมิ
ให้ต้องดำเนินกำรตรำกฎหมำยเป็นรำย
ฉบับเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนรำชกำรและ
ตำแหน่งของข้ำรำชกำรกระทรวงกลำโหม
ที่ถูกเปลี่ยนชื่อ สมควรกำหนดให้
บทบัญญัติในกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกำศ หรือคำสั่งอื่นใดที่อ้ำงถึง
ส่วนรำชกำรหรือตำแหน่งของข้ำรำชกำร
กระทรวงกลำโหมเดิม ให้ถือว่ำอ้ำงถึงส่วน
รำชกำรหรือตำแหน่งของข้ำรำชกำร
กระทรวงกลำโหมที่ได้เปลี่ยนชื่อนัน้
จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ี้
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ
ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดเพิ่มกรณีกำรอำยัดสิทธิ
เรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่ำปรับที่ต้อง
ทำภำยในกำหนดห้ำปีนับแต่วันที่ได้มีคำ
พิพำกษำถึงที่สุด (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๙๙)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติควำมผิดฐำน
ทำร้ำยร่ำงกำยจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ำย
รับอันตรำยสำหัส โดยกำหนดให้มโี ทษ
ปรับด้วย (แก้ไขเพิม่ เติมมำตรำ ๒๙๗ และ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๗ ก.พ. ๖๐

- บันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติ ๗ วันตำมข้อบังคับ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก
วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๐
36 ป.อาญา (ฉ. ๒๖) โทษ
ปรบั ภาค ๒.pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๑๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

มำตรำ ๒๙๘)
(๓) ปรับปรุงอัตรำโทษปรับในภำค ๒
ควำมผิด โดยเพิ่มอัตรำโทษปรับในสัดส่วน
อัตรำโทษจำคุกหนึ่งปีต่ออัตรำโทษปรับ
สองหมื่นบำท

๒๑๗

๒/๖๐
๑๗ ม.ค. ๖๐
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตเิ วนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำงพิเศษ
สำยบำงพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่
อำเภอบำงพลี อำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร และอำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๙ ธ.ค.
๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๙
- ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๑
ก.พ. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว บรรจุ
เพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕/๒๕๖๐ พฤ. ๒๖
ม.ค. ๖๐
- ค. ๕/๒๕๖๐ พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑ ก.พ. ๖๐
เวนคืนอสังหำริมทรัพย์ จำนวน ๗๗ แปลง - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ในท้องที่อำเภอบำงพลี อำเภอเมือง
วำระ วันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๐
สมุทรปรำกำร และอำเภอพระประแดง
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓/๒๕๖๐
จังหวัดสมุทรปรำกำร ให้แก่กำรทำงพิเศษ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐
แห่งประเทศไทย เพื่อสร้ำงทำงพิเศษสำย วาระที่ ๑
บำงพลี - สุขสวัสดิ์
รับหลักกำร ค. ๓/๒๕๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐

หมายเหตุ

- ก.คมนำคม / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๒ – ๓)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๔ ก
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๑๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติเวนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำงพิเศษ
สำยบำงพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่
อำเภอบำงพลี อำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร และอำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
พ.ศ. ๒๕๖๐”

๒๑๘

๓๒(ญ)/๕๙
๓๐ ส.ค. ๕๙
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๔๕)
พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร เพือ่
กำหนดให้ควำมผิดเกีย่ วกับภำษีอำกรตำม
มำตรำ ๓๗ มำตรำ ๓๗ ทวี และมำตรำ
๙๐/๔ เป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน (เพิ่มมำตรำ ๓๗ ตรี)

ผลการดาเนินการ
ส่งให้คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคมพิจำรณำ
แปรญัตติ ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๐
- คณะ กมธ. กำรคมนำคม พิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ.
๑๔ ก.พ. ๖๐
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๐/๒๕๖๐ ศ. ๑๗
ก.พ. ๖๐
- ค. ๑๐/๒๕๖๐ ศ. ๑๗ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ และลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๐
- บันทึกเสนอประธำนเพือ่ พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระ
วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติ ๗ วันตำมข้อบังคับ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน

หมายเหตุ
37 เวนคืน บางพลี.pdf

- ก.วิสำมัญ ๔ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖ – ๗)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๗ ก
วันที่ ๑ เม.ย. ๖๐
38 ประมวลรษ
ั ฎากร (ฉ.
๔๕).pdf

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๑๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๑ ธ.ค.
๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒ ธ.ค. ๕๙
- ค. ๘๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๓๐ ธ.ค.
๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๔ ม.ค. ๖๐
- ค. ๑/๒๕๖๐ พฤ. ๑๒ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐
วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๐
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๐ รับทรำบ
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. ให้ สลค. นำเหตุผลของ
ร่ำง พ.ร.บ. ตำมข้อสังเกตของคณะ กมธ. เป็น
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๑๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๑๙

๓/๖๐
๒๔ ม.ค. ๖๐
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัย
แม่โจ้ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
แม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

เหตุผลของร่ำง พ.ร.บ. ในกำรประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ และมอบหมำยให้ ก.กำรคลังเป็น
หน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับ ก.ดิจิทัลฯ
สำนักงำนศำลยุติธรรม สำนักงำน ปปง. และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำและสรุปผล
กำรพิจำรณำแล้วส่งให้ สลค. ภำยใน ๓๐ วัน เพื่อ
นำเสนอ ครม. ต่อไป
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยมหำวิทยำลัย
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
แม่โจ้ ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
วำระ วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๐
ทำงเศรษฐกิจและสังคม สู่กำรเป็น
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๕/๒๕๖๐
มหำวิทยำลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำร พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐
แต่อยู่ในกำกับของรัฐ มีกำรบริหำรจัดกำร วาระที่ ๑
ที่เป็นอิสระและมีควำมคล่องตัว สำมำรถ
รับหลักกำร ค. ๕/๒๕๖๐ พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐
จัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำได้อย่ำงมี
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
คุณภำพและประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและมี
แปรญัตติ ๗ วัน
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรซึ่งสอดคล้องกับ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ 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

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๙ ก
วันที่ ๕ เม.ย. ๖๐
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๒๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๒๐

๔๐(ญ)/๕๙
๑ พ.ย. ๕๙
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. ....
“พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยำสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐”

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑ มี.ค. ๖๐
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ และกฎหมำยว่ำด้วยกำร วำระ วันที่ ๒ พ.ย. ๕๙
คุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดย
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๑/๒๕๕๙ ศ. ๑๑
ยกเลิกพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ พ.ย. ๕๙
ยำสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบัญญัติ วาระที่ ๑
คุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.
รับหลักกำร ค. ๗๑/๒๕๕๙ ศ. ๑๑ พ.ย. ๕๙
๒๕๓๕ เพื่อกำหนดมำตรกำรควบคุม
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน
ผลิตภัณฑ์ยำสูบและยกระดับกำรคุ้มครอง
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
สุขภำพอนำมัยของประชำชนโดยเฉพำะ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
เด็กและเยำวชน และสอดคล้องกับกรอบ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรควบคุมยำสูบของ
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
องค์กำรอนำมัยโลก โดยผลิตภัณฑ์ยำสูบ ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๙ ม.ค. ๖๐
หมำยถึงผลิตภัณฑ์ที่มสี ่วนประกอบของใบ - คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
ยำสูบหรือพืชนิโคเทียนำทำแบกกุม้
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับวันที่ ๑๙
(NICOTIANATABACUM) และให้รวมถึง ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. ๑๙ ธ.ค. ๕๙
ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสำรนิโคตินเป็น
- บรรจุวำระ ค.๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙
ส่วนประกอบ
- ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๐
มี.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. ๒๘
ก.พ. ๖๐

หมายเหตุ

- ก.สำธำรณสุข / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๙ – ๒๐)
- ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๙ ก
วันที่ ๕ เม.ย. ๖๐
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ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๒๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- 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
กฎหมำย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๘ มี.ค. ๖๐

รอประกาศราชกิจจานุเบกษา จานวน ๑๖ ฉบับ
๒๒๑

๓๘(ญ)/๕๙
๔ ต.ค. ๕๙
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตศิ ุลกำกร พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

เป็นกำรกำหนดบททั่วไปเกี่ยวกับกำร
ดำเนินกำรทำงศุลกำกร หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรจัดเก็บอำกร กำรนำของเข้ำ
และกำรส่งของออก กำรผ่ำนแดน กำร
ถ่ำยลำ และของตกค้ำงเพื่อดำเนินกำร
เกี่ยวกับของ คลังสินค้ำทัณฑ์บน โรงพัก
สินค้ำ ที่มั่นคง และท่ำเรืออนุญำต เพื่อ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับของ เขตปลอดอำกร
เพื่อให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับอำกร กำรใช้
อำนำจของพนักงำนศุลกำกร อำนำจทำง
ศุลกำกรในพื้นที่เฉพำะ และกำหนดโทษ
สำหรับผู้ที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ำม รวมทั้ง
อัตรำค่ำธรรมเนียมสูงสุดที่จะเรียกเก็บ
จำกกำรดำเนินพิธีกำรศุลกำกร

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๗ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๒๕
พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๙

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗)
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๒๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ค. ๗๘/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ ๑๙
ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๙
- บรรจุวำระ ค.๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙
- ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๑
มี.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๓ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. ๒
มี.ค.๖๐
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๕/๒๕๖๐ พฤ. ๙
มี.ค. ๖๐
- ค. ๑๕/๒๕๖๐ พฤ. ๙ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๐

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๒๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๒๒

๔๐/๕๙
๔ ต.ค. ๕๙
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัติขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรประกอบธุรกิจขำยตรง
หรือตลำดแบบตรงให้มีควำมชัดเจนและ
เหมำะสมยิ่งขึ้น เกี่ยวกับบทนิยำมคำว่ำ
“ห้ำงหุ้นส่วน” และ “บริษัท” ข้อห้ำม
ของประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ในคณะกรรมกำรขำยตรงและตลำดแบบ
ตรง กำหนดควำมรับผิดต่อผู้บริโภค
กำรแจ้งย้ำยสำนักงำนและกำรส่งรำยงำน
ประกอบธุรกิจ กำรจัดทำและกำรใช้
เอกสำรกำรซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำร
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ขอ
จดทะเบียนประกอบธุรกิจ กำรวำงและ
กำรจ่ำยหลักประกัน กำรยื่นคำขอจด
ทะเบียน กำรโอนกิจกำรหรือเลิกประกอบ
ธุรกิจ กำรเพิกถอนทะเบียน และกำร
อุทธรณ์ รวมทั้งบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่
ฝ่ำฝืนและไม่ปฏิบัติตำมบทบัญญัตขิ อง
กฎหมำย

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๑๗
พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๙
- ค. ๗๗/๒๕๕๙ พฤ. ๑ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐
วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๑๔ ธ.ค.
๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๙
- ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๑
มี.ค. ๖๐

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒)
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๒๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๒๓

๓๙(ญ)/๕๙
๔ ต.ค. ๕๙
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมและ
พัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำ
พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒
มี.ค. ๖๐
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๗/๒๕๖๐ พฤ. ๑๖
มี.ค. ๖๐
- ค. ๑๗/๒๕๖๐ พฤ. ๑๖ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๐
กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรทำสัญญำใน
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ระบบเกษตรพันธสัญญำเพื่อให้เกิดควำม วำระ วันที่ ๕ ต.ค. ๕๙
เป็นธรรม รวมทั้งกำหนดกลไกในกำร
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐
ส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำ พ.ย. ๕๙
ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมกำรส่งเสริมและ วาระที่ ๑
พัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำ มีอำนำจ
รับหลักกำร ค. ๗๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๐ พ.ย. ๕๙
หน้ำที่ในกำรเสนอแผนกำรพัฒนำระบบ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๒ คน
เกษตรพันธสัญญำต่อคณะรัฐมนตรี
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดแนวทำงให้หน่วยงำนของรัฐ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน กำหนด
วาระที่ ๒
รูปแบบของสัญญำในระบบเกษตรพันธ
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๒ คน พิจำรณำ
สัญญำ ตลอดจนเสนอแนะและให้
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๘ ม.ค. ๖๐
คำแนะนำแก่หน่วยงำนของรัฐ กำหนดให้ - คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
นำระบบจดแจ้งในกำรประกอบธุรกิจมำใช้ พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน เสนอวันที่ ๘
กับระบบเกษตรพันธสัญญำ กำหนดให้มี ธ.ค. ๕๙
คณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕)
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๒๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

กรุงเทพมหำนคร และคณะกรรมกำร
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทประจำจังหวัด และ
หลักเกณฑ์กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท รวมทั้ง
กำหนดบทกำหนดโทษทำงอำญำ และ
หลักเกณฑ์กำรคุ้มครองคูส่ ัญญำทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจำกสัญญำที่ไม่เป็นธรรม

- ค. ๘๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๙ มี.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน เสนอวันที่
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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๘ เม.ย. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่
๑๐ มี.ค. ๖๐
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๗/๒๕๖๐ พฤ. ๑๖
มี.ค. ๖๐
- ค. ๑๗/๒๕๖๐ พฤ. ๑๖ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เรียงตำมลำดับมำตรำ
จนถึงมำตรำ ๓ (ลงมติในมำตรำทีแ่ ก้ไขแล้ว) และ
ค. ๑๘/๒๕๖๐ ศ. ๑๗ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมอนุมัติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ถอนร่ำง พ.ร.บ. กลับไป
พิจำรณำปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติให้สอดคล้อง
กับมำตรำทีไ่ ด้ลงมติไปแล้ว
- ค. ๒๐/๒๕๖๐ ศ. ๒๔ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยมำตรำ ๔

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๒๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

เรียงลำดับมำตรำจนจบร่ำง แล้วลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๐
๒๒๔

๔๒/๕๙
๑ พ.ย. ๕๙
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำ พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำ โดยยกเลิกพระรำชบัญญัตกิ ำร
แข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อ
ปรับปรุงมำตรกำรในกำรกำกับดูแลกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำ มีควำมคล่องตัวและ
เป็นอิสระ เพื่อให้ทันต่อพัฒนำกำรของ
รูปแบบและพฤติกรรมกำรประกอบธุรกิจ
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ใช้บังคับกับกำร
ประกอบธุรกิจโดยทั่วไป มีข้อยกเว้น
เฉพำะกำรกระทำของรำชกำรส่วนกลำง
รำชกำรส่วนภูมิภำค หรือรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจเฉพำะในส่วนที่
ดำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีที่มีควำมจำเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ
ประโยชน์สำธำรณะ กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ ธุรกิจที่มีกฎหมำยเฉพำะกำกับ
ดูแลในเรื่องกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๙ ม.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับวันที่ ๑๔
ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. ๑๔ ธ.ค. ๕๙
- ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๐
มี.ค. ๖๐

- ก.วิทยำศำสตร์/กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๘ – ๙)
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๒๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๒๕

๓๗/๕๙
๒๐ ก.ย. ๕๙
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
แพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ลักษณะ ๒ กำรบังคับคดีตำมคำ
พิพำกษำหรือคำสั่ง)

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๙ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๙
มี.ค. ๖๐
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๙/๒๕๖๐ พฤ. ๒๓
มี.ค. ๖๐
- ค. ๑๙/๒๕๖๐ พฤ. ๒๓ มี.ค. ๖๐ และ
ค. ๒๐/๒๕๖๐ ศ. ๒๔ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ .. เม.ย. ๖๐
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธี
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
พิจำรณำควำมแพ่ง ดังต่อไปนี้
วำระ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๙
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมกำรอ้ำงอิงเลขมำตรำให้ - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๖๓/๒๕๕๙ ศ. ๗
สอดคล้องกัน (แก้ไขเพิม่ เติมมำตรำ ๗ (๒) ต.ค. ๕๙
มำตรำ ๑๔๕ วรรคสอง มำตรำ ๑๕๓
วาระที่ ๑
วรรคสี่ มำตรำ ๑๕๔ วรรคสี่ และมำตรำ
รับหลักกำร ค. ๖๓/๒๕๕๙ ศ. ๗ ต.ค. ๕๙
๑๙๙ ทวิ วรรคสอง)
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิ กี่ยวกับกำร
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
บังคับคดีนอกเขตศำลที่มีอำนำจในกำร
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
บังคับคดี (แก้ไขเพิม่ เติมมำตรำ ๑๕ วรรคสอง) วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิ กี่ยวกับ
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
กำรกระทำควำมผิดฐำนละเมิดอำนำจศำล ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๙
กรณีขัดขืนไม่มำศำล เมื่อศำลได้มคี ำสั่ง
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
ตำมมำตรำ ๒๗๗ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๑๖
๓๑ (๕))
พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๙

หมายเหตุ

- ก.ทหำร / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙)
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๒๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรส่งคำฟ้อง
หมำยเรียกและหมำยอื่น ๆ คำสั่งและคำ
บังคับของศำลในกรณีต้องส่งคำบังคับ
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๗๐)
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิ กี่ยวกับค่ำ
ฤชำธรรมเนียมในกำรบังคับคดีในกรณีที่มี
กำรบังคับคดีแก่ผู้ประกันในศำล (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๑๖๙/๒ วรรคสอง)
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตลิ ักษณะ ๒
กำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง
ของภำค ๔ วิธีกำรชั่วครำวก่อนพิพำกษำ
และกำรบังคับตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง

- ค. ๗๔/๒๕๕๙ พฤ. ๒๔ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ ม.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๑๔ ธ.ค.
๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๙
- ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๕ มี.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๑๗
ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๐
- ค. ๑๓/๒๕๖๐ พฤ. ๒ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
สองครั้ง ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๔ เม.ย. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ 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 มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๒๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๒๖

๕(ญ)/๖๐
๑๗ ม.ค. ๖๐
(วันวิสำข์)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรับขน
ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

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
อยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติที่กำหนด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรรับขนทำงอำกำศ
ระหว่ำงประเทศยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่ำว
เพื่อให้กำรเป็นไปตำมอนุสัญญำ

ผลการดาเนินการ
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ .. เม.ย. ๖๐
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติ ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๗
ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๗ ก.พ. ๖๐พ. ๖๐
- ค. ๙/๒๕๖๐ ศ. ๑๐ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่
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

หมายเหตุ

- ก.กำรทหำร / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙)
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๓๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๒๗

๒๓(ญ)/๕๙
๑๔ มิ.ย. ๕๙
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ิโตรเลียม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๐
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติปโิ ตรเลียม - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังต่อไปนี้
วำระ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๙
(๑) ให้กำรสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมต้อง - บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๙/๒๕๕๙ ศ. ๒๔
ได้รับสัมปทำน ได้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิต มิ.ย. ๕๙
หรือได้รับสัญญำจ้ำงสำรวจและผลิต
วาระที่ ๑
(๒) ให้กำรกำหนดให้ที่ใดสมควรที่จะ
รับหลักกำร ค. ๓๙/๒๕๕๙ ศ. ๒๔ มิ.ย. ๕๙
ดำเนินกำรสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมใน
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน
รูปแบบใดเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
ประกำศกำหนดโดยควำมเห็นชอบของ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
คณะรัฐมนตรี
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
(๓) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญำแบ่งปัน - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ผลผลิตและสัญญำจ้ำงสำรวจและผลิต
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๙
(เพิ่มหมวด ๓/๑ สัญญำแบ่งปันผลผลิต) - คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
(๔) แก้ไขประโยชน์หรือสิทธิของผู้รับ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
สัมปทำนกรณีค่ำทดแทนสำหรับกำรใช้
(รับ ๙ ส.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๙ ส.ค. ๕๙
ประโยชน์จำกกำรใช้น้ำในหลุมเจำะ
- ค. ๕๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิ กี่ยวกับกำร ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
ยกเว้นค่ำภำคหลวงและกำรกำหนดสกุล ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๙
เงินที่ใช้ในกำรชำระค่ำภำคหลวง
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๖ ก.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๗ ก.ย. ๕๙
- ค. ๕๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๖ ต.ค.

หมายเหตุ

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒)
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๓๑
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ชื่อร่าง
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๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๗ ต.ค. ๕๙
- ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓๐
พ.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๙
- ค. ๗๘/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๕) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๖
ธ.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๙
- ค. ๑/๒๕๖๐ พฤ. ๑๒ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๕) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๖) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๒ ก.พ. ๖๐) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒ ก.พ. ๖๐
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๓๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๒๘

๒๔(ญ)/๕๙
๑๔ มิ.ย. ๕๙
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตภิ ำษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

- ค. ๙/๒๕๖๐ ศ. ๑๐ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๖) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๐
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐
มี.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๐ อยู่ระหว่ำงบันทึกเสนอ ปธ.
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ..
- ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ .. เม.ย. ๖๐
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตภิ ำษีเงินได้ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อกำหนดผู้มี
วำระ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๙
หน้ำที่เสียภำษีเงินได้ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๓๙/๒๕๕๙ ศ. ๒๔
และกำหนดอัตรำและหลักเกณฑ์ในกำร
มิ.ย. ๕๙
คำนวณภำษีเงินได้ปโิ ตรเลียม ในระบบ
วาระที่ ๑
กำรทำสัญญำแบ่งปันผลผลิตตำมกฎหมำย
รับหลักกำร ค. ๓๙/๒๕๕๙ ศ. ๒๔ มิ.ย. ๕๙
ว่ำด้วยปิโตรเลียม (เพิ่มหมวด ๗ จัตวำ
ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำง

หมายเหตุ

- ก.กีฬำ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๑ – ๒)
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๓๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ
บทบัญญัตเิ ฉพำะสัญญำแบ่งปันผลผลิต)

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

พระรำชบัญญัติปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒
ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๙ ส.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๙ ส.ค. ๕๙
- ค. ๕๐/๒๕๕๙ พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๑) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๖ ก.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๗ ก.ย. ๕๙
- ค. ๕๘/๒๕๕๙ พฤ. ๑๕ ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๖ ต.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๗ ต.ค. ๕๙
- ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๓๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๔) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๓๐
พ.ย. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๙
- ค. ๗๘/๒๕๕๙ พฤ. ๘ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๕) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๒๖
ธ.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๙
- ค. ๑/๒๕๖๐ พฤ. ๑๒ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๕) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๖) ออกไปอีก ๓๐ วัน
(รับ ๒ ก.พ. ๖๐) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒ ก.พ. ๖๐
- ค. ๙/๒๕๖๐ ศ. ๑๐ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๖) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๓๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๐
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐
มี.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๐ อยู่ระหว่ำงบันทึกเสนอ ปธ.
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ..
- ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ .. เม.ย. ๖๐
๒๒๙

๔๖/๕๙
๒๐ ธ.ค. ๕๙
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริม
กำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขนิยำมคำว่ำ “คณะบริหำร”
“สำนักงำน” และ “ผู้อำนวยกำร” (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๔)
(๒) กำหนดแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพื่อ
พัฒนำเด็กและเยำวชน (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๖ วรรคสอง)
(๓) แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมกำร

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
(พิจำรณำรวมกับร่ำงทีส่ มำชิก สนช. เสนอ

- ก.กำรแรงงำน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖)
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๓๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน
แห่งชำติ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๐ (๖))
(๔) กำหนดกรณีกำรพ้นจำกตำแหน่งของ
ผู้แทนเด็กและเยำวชนในคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน
แห่งชำติ (เพิ่มมำตรำ ๑๔/๑)
(๕) กำหนดให้สภำเด็กและเยำวชนแห่ง
ประเทศไทยเป็นผู้เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษำ
คณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนแห่ง
ประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๘
วรรคหนึ่ง)
(๖) กำหนดให้มสี ภำเด็กและเยำวชนตำบล
สภำเด็กและเยำวชนเทศบำล สภำเด็ก
และเยำวชนเขต เพิ่มขึ้น (แก้ไขเพิม่ เติม
หมวด ๓ ส่วนที่ ๑)

โดยถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอ เป็นหลัก
ในกำรพิจำรณำ)
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ (พิจำรณำรวมกับร่ำงที่สมำชิก สนช.
เสนอ โดยถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอ เป็นหลักในกำร
พิจำรณำ) ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๑๔
ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๐
- ค. ๑๑/๒๕๖๐ พฤ. ๒๓ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำกำรพิจำรณำ
(ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๐
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐
มี.ค. ๖๐
- ค. ๒๒/๒๕๖๐ พฤ. ๓๐ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ .. เม.ย. ๖๐

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๓๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๒๙/๑

๒๘/๕๙
๒๘ ก.ค. ๕๙
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

คุณหญิง
ทรงสุดำ
ยอดมณี
กับคณะ
รวม ๔๑ คน

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๑) ปรับปรุงแนวทำงในกำรดำเนินกำร
ส่งเสริมและพัฒนำเด็กและเยำวชน (แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๖ วรรคสอง)
(๒) เพิ่มกรรมกำรโดยตำแหน่ง ได้แก่
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร และปลัดกรุงเทพมหำนคร
(แก้ไขเพิ่มเติม ม. ๑๐ (๔))
(๓) เพิ่มจำนวนผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม ม. ๑๐ (๖))
(๔) แก้ไขคุณสมบัติของผู้แทนเด็กและ
เยำวชนในกำรดำรงตำแหน่งคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน
(เพิ่ม ม. ๑๔/๑)
(๕) แก้ไขรูปแบบของกำรเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำคณะบริหำรสภำ
เด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย (แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๑๘ วรรคหนึ่ง)
(๖) แก้ไของค์ประกอบและที่มำของสภำเด็ก
และเยำวชนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม ม. ๒๕)
(๗) แก้ไของค์ประกอบและที่มำของคณะ
บริหำรสภำเด็กและเยำวชนจังหวัด (แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๒๖)
(๘) แก้ไขระยะเวลำ รูปแบบและวิธีกำร
ของวำระกำรดำรงตำแหน่ง กำรพ้นจำก
วำระของคณะบริหำร (แก้ไขเพิ่มเติม ม. ๓๗)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ
ส่งร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติทเี่ สนอโดยสมำชิกสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศเพื่อตรวจพิจำรณำ วันที่ ๕ ส.ค. ๕๙
- คณะอนุกรรมกำรฯ ค. ๑๒/๒๕๕๙ ศ. ๑๙ ส.ค.
๕๙ มีควำมเห็นเบื้องต้นว่ำ มิใช่ร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยว
ด้วยกำรเงิน เห็นควรนำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. ฯ ต่อไป
- ปธ. วินิจฉัยว่ำไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน
- คณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำรสภำฯ ค. ๓๗/๒๕๕๙
อ. ๑๑ ต.ค. ๕๙ พิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอแนะให้
ที่ประชุมสภำมีมติส่งร่ำงให้ ครม. พิจำรณำก่อนมีมติ
รับหลักกำร ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคห้ำของรัฐธรรมนูญ
ประกอบข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยมีกำหนดเวลำ
ไม่เกิน ๓๐ วัน
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๓/๒๕๕๙ ศ. ๑๘
พ.ย. ๕๙
- ค. ๗๓/๒๕๕๘ ศ. ๑๘ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้คณะรัฐมนตรี
รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ
ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยให้รอ
กำรพิจำรณำไว้ ๓๐ วัน ครบวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๙
- ครม. ส่งคืนร่ำงที่ขอรับไปพิจำรณำก่อนรับ
หลักกำร เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๕๙ ภำยในกำหนดเวลำ โดย
มีข้อสังเกตว่ำ ครม. ได้มีมติอนุมัตหิ ลักกำรร่ำง
พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ

- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย
(พิจารณารวมกับร่างที่ ครม.
เสนอ ในลาดับที่ ๒๒๙
นับรวมเป็น ๑ ฉบับ)

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๓๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๓๐

๑๗(ญ)/๕๙
๒๖ เม.ย. ๕๙
(พัชรี)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นควำมถีแ่ ละกำกับกำรประกอบ
กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

โดยที่ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อทำหน้ำที่ใน
กำรจัดทำนโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งกำหนดให้หน่วยงำนของรัฐต้อง
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ให้สอดคล้อง
กับเป้ำหมำยและแนวทำงกำรดำเนินกำร
ที่กำหนดไว้ในนโยบำยและแผนระดับชำติ
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมต่อ
แนวทำงกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมและปรับปรุงกฎหมำยใน
สอดคล้องกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ ก.กำรพัฒนำสังคมฯ เสนอ
และจะได้เสนอ สนช. เพื่อพิจำรณำไปพร้อมกับร่ำง
พ.ร.บ. ที่ สนช. เสนอ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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
โดยถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอ เป็นหลัก
ในกำรพิจำรณำ)
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๙
- ในกำรประชุมคณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำรสภำฯ
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ อ. ๒๖ เม.ย. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
มอบหมำยให้ กมธ. วิทยำศำสตร์ฯ พิจำรณำศึกษำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติก่อนบรรจุระเบียบวำระกำร
ประชุมมีกำหนดระยะเวลำ ๔๕ วัน
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๔๐/๒๕๕๙ พฤ. ๓๐
มิ.ย. ๕๙
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๔๐/๒๕๕๙ พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๕๙
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๓๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

แล้ว ต้องแก้ไขกฎหมำยให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและแผนระดับชำติดังกล่ำว
ประกอบกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับกำรจัดสรร
คลื่นควำมถี่ในปัจจุบันมีควำเจริญก้ำวหน้ำ
เพิม่ ขึ้นและเพื่อให้กำรใช้บังคับกฎหมำยว่ำ
ด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับ
กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมและสำธำรณะมำก
ยิ่งขึ้น กรณีจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้ำง
องค์กรและอำนำจหน้ำที่ให้สำมำรถรองรับ
ในเรื่องดังกล่ำวจึงจำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๘
ส.ค. ๕๙) บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๙
- ค. ๕๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๕ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๗ ต.ค. ๕๙
- ค. ๖๔/๒๕๕๙ พฤ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๓) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๔) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ขอ้ บังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๔๐
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๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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 ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๕) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๐
- ที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำ
ค. ๖/๒๕๖๐ อ. ๒๑ ก.พ. ๖๐ มีมติดังนี้
๑) เห็นด้วยกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมเกินหลักกำร
ของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
๒) เห็นควรส่งเรื่องพร้อมควำมเห็นไปยัง
ปนช. เพื่อพิจำรณำและเสนอ ครม. ต่อไป
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๖) ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับ ๑๖ มี.ค.
๖๐) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๖ มี.ค. ๖๐ บรรจุวำระ
ค. ๑๙/๖๐ พฤ. ๒๓ มี.ค. ๖๐
- ค. ๑๙/๖๐ พฤ. ๒๓ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมลงมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๖) ออกไปอีก
๓๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๐
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๔๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๓๑

๔๓/๕๙
๘ พ.ย. ๕๙
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ วบคุมกำร
ส่งเสริมกำรตลำดอำหำรสำหรับ
ทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ให้มีกฎหมำยควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำด
อำหำรสำหรับทำรกและเด็กเล็ก เพื่อให้มี
มำตรกำรในกำรควบคุมที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล (หลักเกณฑ์
สำกลว่ำด้วยกำรตลำดอำหำรทดแทนนมแม่
(The International Code of Marketing
of Breast-milk Substitutes) โดยกำหนดให้
ทำรกมีควำมหมำยว่ำเด็กตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงอำยุสบิ สองเดือน เด็กเล็กหมำยควำมว่ำ
เด็กอำยุเกินสิบสองเดือนจนถึงสำมปี
มีคณะกรรมกำรควบคุมกำรส่งเสริม
กำรตลำดอำหำรสำหรับทำรกและเด็กเล็ก
ทำหน้ำที่กำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์
และมำตรกำรในกำรควบคุมกำรส่งเสริม
กำรตลำด ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
พัฒนำระบบในกำรเฝ้ำระวังกำรส่งเสริม

- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๐ อยู่ระหว่ำงบันทึกเสนอ ปธ.
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๐
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๖๐
ศ. ๓๑ มี.ค. ๖๐
- ค. ๒๓/๒๕๖๐ ศ. ๓๑ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม
ได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติในวำระที่ ๓
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย และเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ .. เม.ย. ๖๐
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๙ ม.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับวันที่ ๑๓
ธ.ค. ๕๙ บันทึกเสนอ ปธ. ๑๔ ธ.ค. ๕๙
- ค. ๘๒/๒๕๕๙ พฤ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ที่ประชุมมีมติ

- ก.ธรรมำภิบำล/กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒ – ๓)
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๔๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

กำรตลำด กำหนดเกี่ยวกับกำรควบคุมกำร ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
ส่งเสริมกำรตลำด อำหำรเสริมสำหรับ
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ทำรกและเด็กเล็ก รวมทั้งบทกำหนดโทษ ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๐
มี.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๒๘
ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑ มี.ค. ๖๐
- ค. ๑๕/๒๕๖๐ พฤ. ๙ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๙ เม.ย. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่
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 ซึ่งที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่ ๒
แล้วลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ .. เม.ย. ๖๐

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๔๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๓๒

๔๔(ญ)/๕๙
๒๐ ธ.ค. ๕๙
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำมคำว่ำ “รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น” และ “เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น”
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมคำว่ำ “ข้อกำหนดของ
ท้องถิ่น” เป็น “ข้อบัญญัติท้องถิ่น”
(๓) กำหนดให้มีคณะกรรมกำรสำธำรณสุข
จังหวัดและคณะกรรมกำรสำธำรณสุข
กรุงเทพมหำนคร และแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรสำธำรณสุข อธิบดีกรม
อนำมัย เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น และเจ้ำ
พนักงำนสำธำรณสุข ให้สอดคล้องกัน
(๔) กำหนดให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมี
อำนำจประกำศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุ
รำคำญ กำรระงับเหตุรำคำญ และกำร
จัดกำรตำมควำมจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มี
เหตุรำคำญนั้นเกิดขึ้นอีกในอนำคต
(๕) กำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขมีอำนำจประกำศกำหนด
ประเภทหรือขนำดของกิจกำร รวมทั้ง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ที่ผู้ขออนุญำตจะต้องดำเนินกำรก่อนเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นพิจำรณำออกใบอนุญำต
(๖) กำหนดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ หลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์ และกำร
พิจำรณำอุทธรณ์

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๗ คน
แปรญัตติ ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๗ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓ มี.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๒๒
ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๐พ.
- ค. ๑๓/๒๕๖๐ พฤ. ๒ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒ เม.ย. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว
เสนอรำยงำนวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ.
วันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๐ และ กมธ. ขอถอนเรื่องไป
ปรับปรุง
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว (เล่มใหม่)
เสนอรำยงำนวันที่ ...... บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ..

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒)
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๔๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๓๓

๑๘(ญ)/๕๗
๘ ต.ค. ๕๗
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ วำมรับผิด
ทำงแพ่งเพื่อควำมเสียหำย
จำกมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

(๗) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและ
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับกำรเปรียบเทียบให้
เหมำะสม

- ค. ๒๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ อ. ๔ เม.ย. ๖๐
ที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติ
ในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพือ่ นำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ .. เม.ย. ๖๐

กำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำง
แพ่งเพื่อควำมเสียหำยจำกมลพิษน้ำมัน
ให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญำระหว่ำงประเทศ
ว่ำด้วยควำมรับผิดทำงแพ่งสำหรับควำม
เสียหำยจำกมลพิษของน้ำมัน ค.ศ. ๑๙๙๒
(International Convention of Civil
Liability for oil Pollution Damage,
๑๙๙๒) เพื่อชดใช้ควำมเสียหำยจำก
มลพิษน้ำมัน โดยกำหนดให้เจ้ำของเรือ
ต้องรับผิดอย่ำงเคร่งครัด (strict liability)
และต้องเอำประกันภัยหรือจัดหำ
หลักประกันทำงกำรเงินอื่นใดเพื่อชดใช้
ควำมเสียหำย

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๗
- คณะ กมธ.วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำออกไป
อีก ๓๐ วัน ทำบันทึกเสนอ ปธ. เพื่อพิจำรณำบรรจุ
ระเบียบวำระ (๘ ธ.ค. ๕๗)
- ค. ๓๐/๒๕๕๗ พฤ. ๑๑ ธ.ค. ๕๗ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน (ค. ๒) (รับ ๗ ม.ค. ๕๘)

หมายเหตุ

- ก.สิ่งแวดล้อม / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๒ – ๓)
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๔๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ค. ๑/๒๕๕๘ พฤ. ๘ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
(ค. ๒) ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๘
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๘
- สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งว่ำ
รมว.คมนำคม ได้ขอให้ประสำนกับสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติให้รอกำรพิจำรณำ ร่ำง พรบ. ฉบับนี้ไว้ก่อน
เพื่อพิจำรณำไปในครำวเดียวกันกับร่ำง พรบ. ที่ต้อง
อนุวัติหรือรองรับกำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยกำรจัดตั้งกองทุนระหว่ำงประเทศ
เพื่อชดใช้ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกมลพิษน้ำมัน
ค.ศ. ๑๙๙๒ (๖ มี.ค. ๕๘)
- เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งว่ำกระทรวง
คมนำคมแจ้งควำมคืบหน้ำเรื่องร่ำง พรบ. ที่ต้อง
อนุวัติหรือรองรับกำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยกำรจัดตั้งกองทุนระหว่ำงประเทศ
เพื่อชดใช้ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกมลพิษน้ำมัน
ค.ศ. ๑๙๙๒ ว่ำกำลังอยู่ในขั้นตอนเสนอเรื่องต่อ
ครม. เพื่อพิจำรณำ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรจัดตั้งกองทุนระหว่ำง
ประเทศเพื่อชดใช้ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำก
มลพิษน้ำมัน คศ. ๑๙๙๒ และเสนอต่อ สนช. เพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำ
ดังกล่ำว
๒. อนุมัติหลักกำรแห่งรำง พรบ. กำรเรียกเก็บเงิน
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๔๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๓๔

๑/๖๐
๑๐ ม.ค. ๖๐
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเรียกเงิน
สมทบเข้ำกองทุนระหว่ำงประเทศ
เพื่อชดใช้ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำก
มลพิษน้ำมันอันเกิดจำกเรือ พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

สมทบเข้ำกองทุนระหว่ำงประเพื่อชดใช้ควำมเสียหำย
จำกมลพิษน้ำมันอันเกิดจำกเรือ พ.ศ. .... และให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ
เป็นเรื่องด่วนต่อไป
- ค. ๑๙/๖๐ พฤ. ๒๓ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญ นำรำยงำนกำรพิจำรณำร่ำง
พ.ร.บ. ไปปรับปรุง กำหนดเวลำปฏิบัติงำน ๑๐ วัน
ครบกำหนดวันที่ ๑ เม.ย. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว
(ฉบับปรับปรุง) เสนอรำยงำนวันที่ ...... บันทึกเสนอ
ปธ. วันที่ ..
- ค. ๒๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ อ. ๔ เม.ย. ๖๐
ที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่ ๒ แล้วลงมติ
ในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ .. เม.ย. ๖๐
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเรียกเงินสมทบ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
เข้ำกองทุนระหว่ำงประเทศเพื่อชดใช้
วำระ วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๐
ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกมลพิษน้ำมัน - บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑/๒๕๖๐ พฤ.
อันเกิดจำกเรือ เพื่อเป็นกำรอนุวัตกิ ำรให้ ๑๒ ม.ค. ๖๐
เป็นไปตำมอนุสญ
ั ญำระหว่ำงประเทศว่ำ วาระที่ ๑
ด้วยกำรจัดตั้งกองทุนระหว่ำงประเทศเพื่อ
รับหลักกำร ค. ๑/๒๕๖๐ พฤ. ๑๒ ม.ค. ๖๐
ชดใช้ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกมลพิษ
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
น้ำมัน ค.ศ. ๑๙๙๒
แปรญัตติ ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.สิ่งแวดล้อม / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๒ – ๓)
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๔๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ ๒๘
ก.พ. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑ มี.ค. ๖๐
- ค. ๑๕/๒๕๖๐ พฤ. ๙ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญ ขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไป
อีก ๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
ครั้งละ ๓๐ วัน ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๑
พ.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ พิจำรณำเสร็จแล้ว เสนอ
รำยงำนวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่
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 แล้วลงมติ
ในวำระที่ ๓ เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย
และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ .. เม.ย. ๖๐

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๔๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ
เวนคืนอสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำง
พิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ในท้องที่อำเภอบำง
กรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนำ
เขตตลิ่งชัน เขตบำงพลัด เขตบำงซื่อ
กรุงเทพมหำนคร จำนวน ๑๐๐ แปลง
ตำมที่ได้มีกำรสำรวจที่ที่จะต้องเวนคืนเพื่อ
สร้ำงทำงพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ตำมพระรำชกฤษฎีกำ
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้องที่อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี
และเขตทวีวัฒนำ เขตตลิ่งชัน เขตบำง
พลัด เขตบำงกอกน้อย เขตบำงซื่อ และ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๓๕

๑๒/๖๐
๒๘ มี.ค. ๖๐
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตเิ วนคืน
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำงพิเศษ
ศรีรัช – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ในท้องที่อำเภอ
บำงกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขต
ทวีวัฒนำ เขตตลิ่งชัน เขตบำงพลัด
เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร
พ.ศ. ....

ครม.

๒๓๖

๑๓/๖๐
๔ เม.ย. ๖๐
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตยิ กเลิกกฎหมำย
บำงฉบับที่หมดควำมจำเป็นหรือ
ซ้ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

ครม.

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผลการดาเนินการ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๐
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ
พ. ๕ เม.ย. ๖๐
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ
พ. ๕ เม.ย. ๖๐
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ค. ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ พ. ๕ เม.ย. ๖๐
พิจำรณำในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย
ในกำรนี้ ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ร่ำงพระรำชบัญญัตินไี้ ว้บำงประกำร
ซึ่งจะนำเข้ำสู่ที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เห็นชอบต่อไป
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึน้
ทูลเกล้ำฯ วันที่ .. เม.ย. ๖๐
ยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมดควำม
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
จำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมำยอื่นเป็นกำร วำระ วันที่ ๔ เม.ย. ๖๐
เพิ่มเติม จำนวน ๔ ฉบับ
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๕/๒๕๖๐
๑. พระรำชบัญญัติปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นพิเศษ พ. ๕ เม.ย. ๖๐
พุทธศักรำช ๒๔๘๓
วาระที่ ๑
๒. พระรำชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก
รับหลักกำร ค. ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๑๔
พ. ๕ เม.ย. ๖๐
๓. พระรำชบัญญัติกำรประกอบอำชีพ
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
งำนก่อสร้ำง พ.ศ. ๒๕๒๒
ค. ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ พ. ๕ เม.ย. ๖๐

หมายเหตุ
- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

- พิจำรณำโดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ
- เห็นสมควรประกำศใช้เป็น
กฎหมำย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๔๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ
๔. พระรำชบัญญัติกำรประกอบอำชีพ
งำนก่อสร้ำง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

พิจำรณำในวำระที่ ๒ โดยกรรมำธิกำร
เต็มสภำ และลงมติในวำระที่ ๓ เห็นสมควร
ประกำศใช้เป็นกฎหมำย
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ไปยังนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ วันที่ .. เม.ย. ๖๐

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (รอที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓) จานวน - ฉบับ
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (รอบรรจุเข้าระเบียบวาระ) จานวน - ฉบับ
อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นคณะกรรมาธิการ จานวน ๑๖ ฉบับ (เป็นร่างที่ ครม. และสนช. เสนอ นับรวมเป็น ๑ จานวน ๒ ฉบับ)
๒๓๗

๔๓(ญ)/๕๙
๒๙ พ.ย. ๕๙
(วันวิสำข์)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ถำบัน
ภูมิรำชธรรม พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันภูมิรำชธรรม
เนื่องในโอกำสที่พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช สยำมินท
รำธิรำช บรมนำถบพิตร ทรงครองสิริรำช
สมบัติครบ ๗๐ ปี เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.
พุทธศักรำช ๒๕๕๙ สมควรจัดตั้งสถำบัน
ภูมิรำชธรรมเป็นสถำบันอุดมศึกษำทำง
วิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติคณ
ุ ด้ำนกำรศึกษำและศิลป
วิทยำกำร ทั้งฝ่ำยวิทยำศำสตร์และศิลป
ศำสตร์ทุกแขนง ตลอดจนน้อมนำพระ
ปรีชำสำมำรถและพระอัจฉริยภำพที่ทรงมี
อยู่เต็มเปี่ยมในควำมรู้ทุกด้ำน และได้ยังให้
เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรมำช้ำนำน มำ
เป็นแบบอย่ำงในกำรจัดกระบวนกำร
ศึกษำเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อเป็นพระบรมรำชำ
นุสรณ์ด้วยควำมสำนึกในพระมหำ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๑ คน
แปรญัตติ ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๑ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ 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 ทีป่ ระชุมมีมติให้

- ก.กำรแรงงำน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖)
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
* ขยำยเวลำ (ค. ๓) ๙๐ วัน
ครบวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๕๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ
กรุณำธิคณ
ุ ที่มีอยู่เหนือเกล้ำเหนือ
กระหม่อมของประชำชำติไทยไปใน
อนำคตกำลโดยไม่มเี วลำสิ้นสูญ จึง
จำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้

๒๓๘

๔๕/๕๙
๒๙ พ.ย. ๕๙
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัตจิ ัดตั้งศำล
ปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้ง
ศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง
ดังนี้
(๑) กำหนดบทนิยำมคำว่ำ “ก.บ.ศป.”
และคำว่ำ “ก.ขป.”
(๒) กำหนดให้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกำศ ที่ออกโดย ก.บ.ศป. หรือ โดย
ก.ขป. เมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
แล้วให้ใช้บังคับได้

ผลการดาเนินการ
คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐
วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน (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. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐
วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๙๐ วัน (รับ ๑๖ มี.ค.
๖๐) บันทึกเสนอ ปธ. ๑๖ มี.ค. ๖๐ บรรจุวำระ
ค. ๑๙/๖๐ พฤ. ๒๓ มี.ค. ๖๐
- ค. ๑๙/๖๐ พฤ. ๒๓ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุมลงมติ
โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน ครบกำหนด ๙๐ วัน
วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๐
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๒๔ คน
แปรญัตติ ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
* ขยำยเวลำ (ค. ๒) ๓๐ วัน
ครบวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๕๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

(๓) กำหนดให้มีกำรเลื่อนตุลำกำรในศำล
ปกครองชั้นต้นขึ้นไปดำรงตำแหน่งตุลำ
กำรศำลปกครองสูงสุดได้
(๔) กำหนดวำระกำรดำรงตแหน่งประธำน
ศำลปกครองสูงสุดโดยให้มีวำระสีป่ ี
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิ กี่ยวกับกำร
แต่งตั้งตุลำกำรศำลปกครองชั้นต้น
(๖) กำหนดวำระและบทบัญญัติเกีย่ วกับ
กำรดำรงตำแหน่งเลขำธิกำรสำนักงำนศำล
ปกครอง
(๗) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
ดำเนินกำรทำงวินัยแก่เลขำธิกำร
สำนักงำนศำลปกครองที่แต่งตั้งจำกตุลำ
กำรศำลปกครอง
(๘) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิ กี่ยวกับกำร
ดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรตุลำกำร
ศำลปกครอง โดยให้ ก.ศป. มีอำนำจ
ดำเนินกำรทำงวินัยได้ในกรณีกระทำผิด
วินัยไม่รำ้ ยแรง และแก้ไขเพิม่ เติม
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสอบสวน
ในกรณีกระทำผิดวินยั ร้ำยแรง
(๙) แก้ไขเพิ่มเติมให้ประธำนศำลปกครอง
สูงสุดและอธิบดีศำลปกครองชั้นต้นมีควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่ ก.บ.ศป. กำหนด
(๑๐) ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรศำล
ปกครอง (ก.บ.ศป.) มีอำนำจหน้ำที่กำกับ

วาระที่ ๒
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๔ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน รับเมื่อ ๑๗
ม.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๐
- ค. ๕/๒๕๖๐ พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมติให้
คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๑) ออกไปอีก
๖๐ วัน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นกำร
ชั่วครำวเฉพำะกรณี เรื่องกำรให้ขยำยเวลำได้
ไม่เกิน ครั้งละ ๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๑๔
มี.ค. ๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๐
- ค. ๑๙/๒๕๖๐ พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ กมธ. วิสำมัญขยำยเวลำ (ค. ๒) ออกไปอีก
๓๐ วัน ครบกำหนด ๓๐ วัน วันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำกำร
พิจำรณำ (ค. ๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ๗ เม.ย.
๖๐ บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ๗ เม.ย. ๖๐

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๕๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๓๙

๔๓(ญ)/๕๘
๓๐ ก.ย. ๕๘
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ
พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ
ดูแลกำรบริหำรรำชกำรศำลปกครองและ
สำนักงำนศำลปกครอง
(๑๑) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับที่มำ
องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำม ของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
ฝ่ำยปกครอง
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยทรัพยำกรน้ำเพื่อ
บูรณำกำรเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำร
บริหำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำให้เกิดควำม
เป็นเอกภำพ และกำหนดมำตรกำรในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำภำวะน้ำแล้งและ
ภำวะน้ำท่วม วำงหลักเกณฑ์ในกำร
ประกันสิทธิขั้นพื้นฐำนของประชำชนใน
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรน้ำสำธำรณะ
ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำทั้งในระดับชำติ ระดับลุ่มน้ำ
และระดับองค์กรผู้ใช้น้ำ ซึ่งสะท้อนกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนเพื่อร่วมกันบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๘
** นำยสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนัก
นำยกรัฐมนตรี ประธำนกรรมกำรประสำนงำนสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติ (ปนช.) มีหนังสือขอให้ชะลอกำร
บรรจุระเบียบวำระ เพื่อรอกำรพิจำรณำข้อเสนอ
เรื่อง กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
และร่ำงพรรำชบัญญัติบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
พ.ศ. ....
- ที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำฯ
ค. ๖/๒๕๖๐ อ. ๒๑ ก.พ. ๖๐ มีมติให้นำเข้ำหำรือ
อีกในกำรประชุมครำวถัดไป โดยมอบหมำยให้ฝ่ำย
เลขำนุกำรฯ ติดตำมเอกสำรรำยงำนกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้เกีย่ วข้องฯ ตำมมำตรำ ๗๗ ของร่ำง
รัฐธรรมนูญฉบับที่ผำ่ นกำรออกเสียงประชำมติจำก
กรมทรัพยำกรน้ำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ และ
เชิญผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องฯ เข้ำร่วม
ประชุม
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๖๐
พฤ. ๒ มี.ค. ๖๐

- ก.สิทธิมนุษยชน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๑ – ๒)
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
* ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๕๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๔๐

๖/๖๐
๒๘ ก.พ. ๖๐
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรกีฬำ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๔)
(๒) เพิ่มที่มำของเงินและทรัพย์สินของ
กองทุนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติให้
สอดคล้องกับกำรควบควมกองทุนกีฬำ
มวยและกองทุนส่งเสริมกีฬำอำชีพเข้ำกับ
กองทุนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๓๖)
(๓) เพิ่มอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติใน
กำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงินของกองทุน
เพื่อกำรส่งเสริมและสนับสนุนกีฬำมวย

ผลการดาเนินการ
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๑๓/๒๕๖๐ พฤ. ๒ มี.ค. ๖๐
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๕ คน
แปรญัตติ ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๐
- คณะ กมธ. วิสำมัญ มีหนังสือขอขยำยเวลำ
กำรพิจำรณำ (ค. ๑) ออกไปอีก ๓๐ วัน รับเมื่อ ...
บันทึกเสนอ ปธ. วันที่ ...
- รอบรรจุระเบียบวำระ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติ ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
(พิจำรณำรวมกับร่ำงทีส่ มำชิก สนช. เสนอ
โดยถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอ เป็นหลัก
ในกำรพิจำรณำ)
วาระที่ ๒
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ (พิจำรณำรวมกับร่ำงที่สมำชิก สนช.

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๕ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙ – ๓๐)
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะ กมธ. วิสำมัญ
* ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๑ พ.ค. ๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๕๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๔๐/๑

๒๖/๕๙
๖ ก.ค. ๕๙
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

และกีฬำอำชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๖)
(๔) กำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติมีหน้ำที่ทำ
รำยงำนประจำปีของกองทุนเพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี สภำผู้แทนรำษฎร และ
วุฒิสภำ (เพิ่มมำตรำ ๔๘/๑)
พลเอก
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่ง
อดุลยเดช ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้
อินทะพงษ์ ๑. ปรับปรุงองค์ประกอบของ
กับคณะ คณะกรรมกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย
รวม ๓๑ คน ๒. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่อ้ำงถึง
อนุมำตรำของบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรกำรกีฬำ
แห่งประเทศไทย เพื่อให้กฎหมำยมีควำม
สอดคล้องกัน

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

เสนอ โดยถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอ เป็นหลักในกำร
พิจำรณำ) ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑ พ.ค. ๖๐

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ. (พิจารณารวมกับร่างที่ ครม.
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
เสนอ ในลาดับที่ ๒๔๐
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
นับรวมเป็น ๑ ฉบับ)
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๙
- คณะอนุกรรมกำรฯ ค. ๑๒/๒๕๕๙ ศ. ๑๙ ส.ค.
๕๙ มีควำมเห็นเบื้องต้นว่ำ มิใช่ร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยว
ด้วยกำรเงิน เห็นควรนำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. ฯ ต่อไป
- ปธ. วินิจฉัยว่ำไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน
- คณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำรสภำฯ ค. ๓๗/๒๕๕๙
อ. ๑๑ ต.ค. ๕๙ พิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอแนะให้
ที่ประชุมสภำมีมติส่งร่ำงให้ ครม. พิจำรณำก่อนมีมติ
รับหลักกำร ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคห้ำของรัฐธรรมนูญ
ประกอบข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยมีกำหนดเวลำ
ไม่เกิน ๓๐ วัน
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๗๓/๒๕๕๙ ศ. ๑๘
พ.ย. ๕๙
- ค. ๗๓/๒๕๕๘ ศ. ๑๘ พ.ย. ๕๙ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้คณะรัฐมนตรี
รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๕๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยให้รอ
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 วัน ครบวันที่ ๑๕
ก.พ. ๖๐
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๐ รับทรำบสรุปผล
กำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ ที่ให้ขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.
ดังกล่ำวที่ ครม. ขอรับมำพิจำรณำก่อนรับหลักกำร
ออกไปอีก ๓๐ วัน (รับหนังสือเมื่อ ๗ ก.พ. ๖๐)
- ค. ๙/๒๕๖๐ ศ. ๑๐ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมมีมติให้
ครม. ขยำยเวลำออกไปอีก ๖๐ วัน ครบวันที่ ๑๗
มี.ค. ๖๐
- ครม. ส่งคืนร่ำงที่ขอรับไปพิจำรณำก่อนรับ
หลักกำร เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๐ ภำยในกำหนดเวลำ
โดยมีข้อสังเกตว่ำร่ำงที่สมำชิกเสนอมีหลักกำร
บำงประกำรเช่นเดียวกับร่ำงที่ ครม. ได้มมี ติให้เสนอ
สนช. พิจำรณำต่อไปแล้ว และเห็นควรนำร่ำงที่
สมำชิกเสนอพิจำรณำไปพร้อมกับร่ำงที่ ครม. เสนอ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๑ มี.ค. ๖๐
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๔/๒๕๖๐
ศ. ๓ มี.ค. ๖๐
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๑๔/๒๕๖๐ ศ. ๓ มี.ค. ๖๐
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๕๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๔๑

๒๔๒

๘(ญ)/๖๐
๒๘ ก.พ. ๖๐
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

๔(ญ)/๖๐
๑๗ ม.ค. ๖๐
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติอำวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอำวุธปืน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

ร่ำงพระรำชบัญญัตบิ รรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
**(พิจำรณำรวมกับร่ำงที่ ครม. เสนอ
โดยถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอ เป็นหลัก
ในกำรพิจำรณำ)
โดยที่พระรำชบัญญัติอำวุธปืน เครื่องกระสุน - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียม
วำระ วันที่ ๑ มี.ค. ๖๐
อำวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้ใช้บังคับมำเป็น
- บรรจุเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๕/๒๕๖๐ พฤ. ๙
เวลำนำน บทบัญญัติหลำยมำตรำไม่
มี.ค. ๖๐
เหมำะสมกับกำลสมัย เนื่องจำกเทคโนโลยี วาระที่ ๑
ในกำรผลิตอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
รับหลักกำร ค. ๑๕/๒๕๖๐ พฤ. ๙ มี.ค. ๖๐
ระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอำวุธปืนใน
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน
ปัจจุบันนี้ได้ก้ำวหน้ำไปมำกส่งผลให้
แปรญัตติ ๑๕ วัน
กฎหมำยที่บังคับใช้มีควำมไม่สอดคล้องและ
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
ไม่เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ทีเปลี่ยนแปลง วาระที่ ๒
ไป รวมทั้งอัตรำโทษและอัตรำค่ำธรรมเนียม - ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ที่กำหนดไว้ในกฎหมำยยังไม่เหมำะสม
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๗ พ.ค. ๖๐
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
เพื่อให้กำรใช้บังคับกฎหมำยเหมำะสมกับ
สภำพกำรณ์ปัจจุบันและควำมปลอดภัย
ต่อประชำชน จึงจำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติบรรษัท
- ในกำรประชุมคณะ กมธ. กิจกำร สนช.
ประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม
ค. ๒/๒๕๖๐ อ. ๑๗ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมเห็นควร
พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมอำนำจกระทำ กรำบเรียน ปธ. พิจำรณำตั้งคณะกรรมกำรขึ้น
กิจกำรของบรรษัทประกันสินเชื่อ
คณะหนึ่งเพื่อพิจำรณำศึกษำ จำนวน ๒๑ คน
อุตสำหกรรมขนำดย่อมให้ครอบคลุมถึง
กำหนดระยะเวลำกำรพิจำรณำศึกษำ ๓๐ วัน
กำรค้ำประกันธุรกรรมที่ลักษณะคล้ำยกำร (ตำมข้อบังคับข้อ ๑๐ (๕))

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๖ / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ – ๘)
* ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๗ พ.ค. ๖๐

- ก.เศรษฐกิจ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕)
* ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๕๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๔๓

๗/๖๐
๗ มี.ค. ๖๐
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ให้สินเชื่อและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกรรมกำรในคณะกรรมกำร
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำด
ย่อม รวมทั้งเพิ่มอำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสำหกรรมขนำดย่อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และทำให้สถำบันกำรเงินมีควำมมัน่ ใจใน
กำรให้สินเชื่อแก่ภำรธุระอุตสำหกรรม
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
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒
- มอบหมำยให้ กมธ. กำรเศรษฐกิจ กำรเงินและ
กำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๐

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดให้ข้ำรำชกำรตุลำกำรพ้นจำก
รำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณที่ผู้นนั้ มีอำยุ
ครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ (เพิ่มมำตรำ ๘/๑)
(๒) กำหนดให้ข้ำรำชกำรตุลำกำรพ้นจำก
ตำแหน่งเมื่อพ้นจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๘/๑
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓๒ วรรคหนึ่ง (๓))

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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. วิสำมัญ จำนวน ๑๙ คน
แปรญัตติ ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๙ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๐

หมายเหตุ

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗)
* ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๕๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๔๔

๘/๖๐
๗ มี.ค. ๖๐
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์กำร
แต่งตั้งและกำรดำรงตำแหน่งผู้
พิพำกษำอำวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตหลักเกณฑ์
กำรแต่งตั้งและกำรดำรงตำแหน่งผู้
พิพำกษำอำวุโส พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดให้ข้ำรำชกำรตุลำกำรซึ่งมีอำยุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปอำจขอไปดำรง
ตำแหน่งผู้พิพำกษำอำวุโสได้ (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง)
(๒) กำหนดให้ข้ำรำชกำรตุลำกำรซึ่งมีอำยุ
ครบหกสิบห้ำปีบริบรู ณ์ในปีงบประมำณใด
พ้นจำกตำแหน่งที่ดำรงอยู่เมื่อสิ้น
ปีงบประมำณนั้น และให้ไปดำรงตำแหน่ง
ผู้พิพำกษำอำวุโสจนกว่ำจะพ้นจำก
รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม
(เพิ่มมำตรำ ๖/๑ และยกเลิกมำตรำ ๗
แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรแต่งตั้ง
และกำรดำรงตำแหน่งผู้พิพำกษำอำวุโส
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑)
(๓) กำหนดให้ ก.ต. จัดให้มีกำรประเมิน
สมรรถภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ข้ำรำชกำรตุลำกำรซึ่งจะมีอำยุครบหกสิบ
ห้ำปีบริบูรณ์ (แก้ไขเพิม่ เติมมำตรำ ๙)
(๔) กำหนดห้ำมผู้พิพำกษำอำวุโสได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือทำกำรแทน
ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๘
มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ และมำตรำ ๑๓
แห่งพระธรรมนูญศำลยุติธรรม (แก้ไข
เพิ่มเติมมำตรำ ๑๐)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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. วิสำมัญพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำย
ตุลำกำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พิจำรณำ
แปรญัตติ ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำล
ยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒
ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๐

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗)

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

* ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๕๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๔๕

๙/๖๐
๗ มี.ค. ๖๐
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง
ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. ๒๕๕๓
ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดให้อัยกำรอำวุโสไม่มสี ทิ ธิได้รับ
เลือกเป็นกรรมกำรอัยกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในก.อ. (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๒)
(๒) กำหนดให้ข้ำรำชกำรอัยกำรซึง่ เป็น
กรรมกำรอัยกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ
๑๘ (๓) (ก) พ้นจำกตำแหน่งกรรมกำร
อัยกำรผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อได้รับแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งอัยกำรอำวุโส (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ๒๕ วรรคหนึ่ง (๔))
(๓) กำหนดให้ข้ำรำชกำรอัยกำรซึง่ มีอำยุ
ครบหกสิบห้ำปีในปีงบประมำณใดพ้นจำก
ตำแหน่งที่ดำรงอยู่เมื่อสิ้นปีงบประมำณ
นั้น และให้ไปดำรงตำแหน่งอัยกำรอำวุโส
จนกว่ำจะพ้นจำกรำชกำร (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๓๙ และยกเลิกมำตรำ ๑๐๔)
(๔) กำหนดให้ ก.อ. จัดให้มีกำรประเมิน
สมรรถภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ข้ำรำชกำรอัยกำรซึ่งจะมีอำยุครบหกสิบ
ห้ำปี (เพิ่มมำตรำ ๓๙/๑)
(๕) กำหนดห้ำมอัยกำรอำวุโสได้รบั แต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งหรือรักษำกำรในตำแหน่ง
ตำมมำตรำ ๓๒ รวมทั้งไม่อำจะเป็น
ผู้รักษำรำชกำรแทนหรือปฏิบัติรำชกำร
แทน (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๐ วรรคสอง)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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. วิสำมัญพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำย
ตุลำกำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พิจำรณำ
แปรญัตติ ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒
- ส่งให้คณะ กมธ. วิสำมัญพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำล
ยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจำรณำในวำระที่ ๒
ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๐

- ก.วิสำมัญ ๒ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๖ – ๗)
* ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๖๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๔๖

๒๔๗

๑๐(ญ)/๖๐
๑๔ มี.ค. ๖๐
(วันวิสำข์)
(ญัตติ)

๑๑(ญ)/๖๐
๑๔ มี.ค. ๖๐
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติธนำคำรออมสิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ครม.

โดยที่พระรำชบัญญัติออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙
มิได้กำหนดให้ธนำคำรออมสินมีอำนำจ
เพิ่มทุนได้ ทำให้กำรดำเนินกำรของ
ธนำคำรออมสินไม่สอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่อให้กำร
ดำเนินงำนของธนำคำรออมสินเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น สมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กำรเพิ่มทุนของธนำคำรออมสิน และแก้ไข
เพิ่มเติมอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ธนำคำรออมสิน โดยกำหนดให้
คณะกรรมกำรธนำคำรออมสินมีอำนำจ
หน้ำที่ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
งบประมำณของธนำคำรออมสิน และ
ประกำศงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ
รำยงำนประจำปี จึงจำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้
ในปัจจุบันกำรกำกับดูแลระบบกำรชำระ
เงินของสถำบันกำรเงินเป็นบทบำทสำคัญ
ประกำรหนึ่งของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ประกอบกับได้มีกำรกำหนดให้ธนำคำร
แห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแลหรือ
รับผิดชอบระบบกำรชำระเงินตำม
กฎหมำยอื่นด้วย เพื่อประโยชน์ในกำร
กำกับดูแลระบบกำรชำระเงินและบริกำร
กำรชำระเงินอย่ำงเป็นระบบ มีควำมเป็น

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 กำรเงินและกำรคลัง
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- มอบหมำยให้ กมธ. กำรเศรษฐกิจ กำรเงินและ
กำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๐

- ก.เศรษฐกิจ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ 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 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ
จำนวน ๑๕ คน
แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน

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

ร่ำงพระรำชบัญญัตริ ะบบ
กำรชำระเงิน พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

* ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๐

* ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๖๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๔๘

๑๐/๖๐
๒๑ มี.ค. ๖๐
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติกำร
ตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่ง
รำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำลแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกำเพื่อควำม
ร่วมมือในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติ
ตำมกำรภำษีอำกรระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

เอกภำพ และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
รวมทั้งทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว สมควร
กำหนดให้กำรกำกับดูแลระบบกำรชำระ
เงินและบริกำรกำรชำระเงินอยูภ่ ำยใต้
บังคับของกฎหมำยฉบับเดียวกัน โดยมี
ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงำนที่มี
หน้ำที่กำกับดูแล และมีกำรกำหนด
หลักเกณฑ์ตำมมำตรฐำนสำกลเกีย่ วกับ
กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลทำง
กฎหมำยทีส่ ำคัญของกำรชำระเงิน
ตลอดจนกำรให้ควำมคุม้ ครองมิให้กำร
ชำระเงินมีกำรยกเลิกเพิกถอน ในกรณีที่
ศำลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจกำรหรือสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำย อัน
จะทำให้ระบบกำรชำระเงินของประเทศ
เกิดเสถียรภำพและควำมมั่นคงและ
ดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบัญญัตินี้
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบตั ิกำรตำม
ควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่ง
รำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกำเพื่อควำมร่วมมือในกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบัตติ ำมกำรภำษีอำกร
ระหว่ำงประเทศ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีกำร และขั้นตอนในกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่ง

กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๐

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๒๒ 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 ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ
จำนวน ๑๖ คน

หมายเหตุ

- ก.ต่ำงประเทศ/กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๖ – ๗)
* ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๖๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๔๙

๒๕๐

๗(ญ)/๖๐
๒๘ ก.พ. ๖๐
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

๑๓(ญ)/๖๐
๒๙ มี.ค. ๖๐
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชกำหนดบรรษัทตลำดรอง
สินเชื่อที่อยู่อำศัย พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ....

ร่ำงพระรำชบัญญัตภิ ำษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

รำชอำณำจักรไทยและรัฐบำลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกำเพื่อควำมร่วมมือในกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบัตติ ำมกำรภำษีอำกร
ระหว่ำงประเทศและกำรดำเนินกำรตำม
FATCA ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ ๔ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่ปัจจุบันกำรประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับที่อยู่อำศัยมีกำรขยำยตัว
เพิ่มมำกขึ้น อีกทั้งกำรดำเนินธุรกรรม
ทำงกำรเงินมีกำรพัฒนำในรูปแบบต่ำง ๆ
สมควรแก้ไขเพิ่มเติม อำนำจของบรรษัท
ตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัยและ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบรรษัท
ตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัยตำมพระรำช
กำหนดบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ เพือ่ ให้กำรดำเนินกำรของ
บรรษัทดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ี้
โดยที่กฎหมำยว่ำด้วยภำษีโรงเรือนและ
ที่ดินและกฎหมำยว่ำด้วยภำษีบำรุงท้องที่
ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำนแล้ว
กำรจัดเก็บภำษีตำมกฎหมำยทั้งสองฉบับ
ไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
สมควรยกเลิกกหมำยทั้งสองฉบับดังกล่ำว
และให้ใช้กฎหมำยว่ำด้วยภำษีที่ดนิ

แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๖ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๐

หมายเหตุ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๑ มี.ค. ๖๐
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๒๓/๒๕๖๐ ศ. ๓๑ มี.ค. ๖๐
มอบหมำยให้ กมธ. กำรเศรษฐกิจ กำรเงิน
และกำรคลัง พิจำรณำ
แปรญัตติภำยใน ๗ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๓๐ วัน
วาระที่ ๒
- มอบหมำยให้ กมธ. กำรเศรษฐกิจ กำรเงินและ
กำรคลัง พิจำรณำในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๐

- ก.เศรษฐกิจ / กมธ. ๑
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔ – ๕)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ..
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๒๓/๒๕๖๐
ศ. ๓๑ มี.ค. ๖๐
วาระที่ ๑
รับหลักกำร ค. ๒๓/๒๕๖๐ ศ. ๓๑ มี.ค. ๖๐
ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๖ คน

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

* ครบกำหนด ๓๐ วัน
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๐

 ครบกำหนด ๖๐
วัน
วันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๖๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๕๑

๑๒(ญ)/๖๐
๒๘ มี.ค. ๖๐
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ ำตรกำรกำกับ
และติดตำมจับกุมผู้หลบหนีกำร
ปล่อยชั่วครำวโดยศำล พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

และสิ่งปลูกสร้ำงแทน โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ
กำรจัดเก็บภำษีดังกล่ำวจึงจำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบัญญัตินี้

แปรญัตติภำยใน ๒๑ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๒๖ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๐

โดยที่มผี ู้ต้องหำหรือจำเลยที่ได้รับกำร
ปล่อยตัวชั่วครำวโดยศำลหลบหนีไปทำให้
กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำลต้อง
ล่ำช้ำ ส่งผลกระทบต่อนโยบำยในกำรป้อง
ปรำมอำชญำกรรม สำเหตุสำคัญประกำร
หนึ่งคือกำรไม่มีเจ้ำพนักงำนกำกับดูและผู้
ถูกปล่อยตัวชั่วครำวให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ต่ำงๆ ที่ศำลกำหนดเพื่อป้องกันกำร
หลบหนีหรือภัยอันตรำยหรือควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้น เพื่อให้กำรพิจำรณำ
พิพำกษำคดีดำเนินไปได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สมควรกำหนดมำตรกำร
กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วครำวและกำร
ติดตำมจับกุมผู้ต้องหำหรือจำเลยที่
หลบหนี รวมทั้งกำรนำเงินค่ำปรับ
ตำมคำพิพำกษำในคดีอำญำมำใช้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในมำตรกำรดังกล่ำว
จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ี้

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ..
- 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
จำนวน ๑๕ คน แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๓ มิ.ย. ๖๐

หมายเหตุ

- ก. ทหำร / กมธ. ๒
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๘ – ๙)
* ครบกำหนด ๖๐ วัน
วันที่ ๓ มิ.ย. ๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๖๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๕๒

๑๕(ญ)/๖๐
๔ เม.ย. ๖๐
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คุม้ ครองแรงงำน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้
(๑) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรกำหนด
อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำสำหรับลูกจ้ำงบำงกลุ่ม
หรือบำงประเภท เพื่อส่งเสริมกำรจ้ำงงำน
และกำรคุ้มครองแรงงำน
(๒) ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรทำงำนเพื่อลดภำระของ
นำยจ้ำงในกำรส่งสำเนำข้อบังคับดังกล่ำว
รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัตเิ กี่ยวกับกำร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
(๓) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับกำร
เกษียณอำยุและกำรจ่ำยค่ำชดเชยให้แก่
ลูกจ้ำงกรณีเกษียณอำยุ
(๔) เพิ่มบทกำหนดโทษกรณีนำยจ้ำงไม่
จ่ำยค่ำชดเชยให้แก่ลูกจ้ำงกรณี
เกษียณอำยุ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ..
- 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
จำนวน ๑๕ คน แปรญัตติภำยใน ๑๕ วัน
กำหนดเวลำพิจำรณำ ๖๐ วัน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตั้งคณะ กมธ. วิสำมัญ จำนวน ๑๕ คน พิจำรณำ
ในวำระที่ ๒ ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๓ มิ.ย. ๖๐

- ก. แรงงำน / กมธ. ๓
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในชั้น กมธ.
(๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๕ – ๖)

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ.
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๑ เม.ย ๕๙

**เสนอใหม่

*ครบกำหนด ๖๐ วัน
๓ มิ.ย. ๖๐

บรรจุเข้าระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๑ จานวน - ฉบับ
รอบรรจุเข้าระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๑ จานวน ๗ ฉบับ
๒๕๓

๑๒/๕๙
๒๙ มี.ค. ๕๙
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำร
กระทำควำมผิดลักษณะตัวแทน
อำพรำง พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

นำยมหรรณพ ให้มกี ฎหมำยว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิด
เดชวิทักษ์ ลักษณะตัวแทนอำพรำง
กับคณะ
รวม ๕๐ คน

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๖๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๕๔

๒๙(ญ)/๕๙
๑๑ ส.ค. ๕๙
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

พลเอก
สิงห์ศึก
สิงห์ไพร
กับคณะ
รวม ๒๕ คน

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

โดยที่ ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทั้งจำกกำร
ประกอบธุรกิจภำยในและต่ำงประเทศ
แต่ปัจจุบันกำรกำกับดูแลกำรประกอบ
ธุรกิจประเภทนี้ในประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมำยบังคับใช้โดยตรง นอกจำกนี้
กฎหมำยทั่วไปที่มีอยู่ก็ไม่อำจกำกับดูแล
ธุรกิจนี้ได้อย่ำงเพียงพอ จึงควรกำหนดให้
มีกฎหมำยกำกับดูแลประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ขึ้นเป็นกำรเฉพำะ เพื่อกำหนด
มำตรฐำนกำรดำเนินธุรกิจให้มี
ประสิทธิภำพ คุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจให้
ได้รับควำมเป็นธรรม และทำให้ธุรกิจแฟ

- ในครำวประชุม คณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำร สนช.
ค. ๒๐/๒๕๕๙ อ. ๗ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมพิจำรณำ
แล้วเห็นควรกรำบเรียน ปธ. เพื่อมีดำริตั้ง
คณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจำรณำ
กำหนดเวลำกำรพิจำรณำ ๖๐ วัน
- ในครำวประชุม คณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำร สนช.
ค. ๒๙/๒๕๕๙ อ. ๑๖ ส.ค. ๕๙ ที่ประชุมได้
พิจำรณำรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำของ
คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยแล้ว
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ
เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่
วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๙ โดยประธำนวินิจฉัยว่ำไม่เป็นร่ำง
พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน โดยอนุญำตให้บรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระในวัน พฤ. ๒๕ ส.ค. ๕๙
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ.
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๙
- กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตฯิ ค.๑๓/๕๙ ศ. ๒ ก.ย. ๕๙ ที่
ประชุมพิจำรณำและมีควำมเห็นเบื้องต้นร่ำง พ.ร.บ.
ดังกล่ำวไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวกับกำรจัดสรร รับ
รักษำ หรือจ่ำยเงินแผ่นดิน หรือกำรดำเนินกำรที่
ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ ร่ำง พรบ. ฉบับนี้ จึงมิใช่ร่ำง
พรบ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน และเห็นควรนำเข้ำสู่กำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำง พรบ.

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๖๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

รนไชส์เติบโตอย่ำงเป็นระบบ อีกทั้ง เพื่อ
รอบรับกำรเปิดตลำดสู่ประชำคมโลก

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. .... เป็นไปด้วยควำมละเอียด
รอบคอบ จึงให้นำเรื่องเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ
- กำรประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำฯ
ค. ๓๙/๕๙ อ. ๑ พ.ย. ๕๙ ได้พิจำรณำแล้วมีมติดังนี้
๑) เห็นควรชะลอกำรบรรจุระเบียบวำระกำรประชุม
สนช. ไว้ก่อน จำนวน ๒ สัปดำห์ เพื่อรอผลกำร
หำรือในทำงนโยบำยของรัฐบำลตำมข้อเสนอของ
ผู้แทนรัฐบำล
๒) มอบหมำยให้ผู้เสนอร่ำง พ.ร.บ. ปรับปรุงเนื้อหำ
ร่ำง พ.ร.บ. ให้ครอบคลุมถึงบทบัญญัติที่เกีย่ วกับ
กำรเงินที่ได้เสนอมำตั้งแต่ต้น เพื่อให้ร่ำง พ.ร.บ.
มีเนื้อหำสำระที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในกำรประสำนส่งร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำวไปยังรัฐบำล
ภำยหลังได้รับทรำบผลกำรหำรือตำมข้อ 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

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๖๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๕๕

๒(ญ)/๖๐
๑๐ ม.ค. ๖๐
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทรมำนและกำร
กระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้คณะรัฐมนตรี (รมช.กท.
พำณิชย์) รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไป
พิจำรณำก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗
โดยให้รอกำรพิจำรณำไว้ ๓๐ วัน ครบวันที่
๒๔ ธ.ค. ๕๙
- ครม. ได้มมี ติเมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๙
๑. รับทรำบข้อสังเกตและผลกำรพิจำรณำร่ำงพรบ.
ที่ครม.รับมำพิจำรณำ ตำมที่ สนง.คกก.กฤษฎีกำ
เสนอ
๒. ส่งคืนร่ำงที่ขอรับไปพิจำรณำก่อนรับหลักกำร
เมื่อ ๒๐ ธ.ค. ๕๙ ภำยในกำหนดเวลำ พร้อมแจ้ง
ข้อสังเกตของสนง.คกก.กฤษฎีกำ มำยังสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต่อไป
โดยที่กำรทรมำนและกำรกระทำให้บุคคล - ในกำรประชุมคณะ กมธ. กิจกำร สนช.
สูญหำยซึ่งกระทำโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ค. ๑/๒๕๖๐ อ. ๑๐ ม.ค. ๖๐ ที่ประชุมเห็นควร
เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงร้ำยแรง กรำบเรียน ปธ. พิจำรณำตั้งคณะกรรมกำรขึ้น
ซึ่งไม่อำจยกเว้นให้กระทำได้ไม่ว่ำ
คณะหนึ่งเพื่อพิจำรณำศึกษำ จำนวน ๒๕ คน
สถำนกำรณ์ใด ๆ ประกอบกับประเทศไทย กำหนดระยะเวลำกำรพิจำรณำศึกษำ ๓๐ วัน
ได้เข้ำเป็นภำคีของอนุสญ
ั ญำต่อต้ำนกำร (ตำมข้อบังคับข้อ ๑๐ (๕))
ทรมำนและกำรประติบตั ิ หรือกำรลงโทษ - ปธ. มีคำสั่งสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๖๐
อื่นที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรมหรือทีย่ ่ำยี
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำกำรเข้ำเป็น
ศักดิ์ศรี และอนุสญ
ั ญำระหว่ำงประเทศ
ภำคีอนุสญ
ั ญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุม้ ครอง
ว่ำด้วยกำรคุม้ ครองบุคคลทุกคนจำกกำร บุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญ และร่ำง
หำยสำบสูญโดยถูกบังคับ จึงต้องมี
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำน
บทบัญญัติที่กำหนดฐำนควำมผิดเป็นกำร และกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... เพื่อ
เฉพำะ ตลอดจนมีมำตรกำรป้องกันและ
พิจำรณำศึกษำแล้วรำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อ
ปรำบปรำม มำตรกำรเยียวยำผู้ได้รับควำม คณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำร สนช. มีระยะเวลำ
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๖๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

เสียหำย และมำตรกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัตติ ำมข้อบทใน
อนุสัญญำดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ซึ่งจะเป็นกำรยกระดับกำรคุม้ ครองสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยให้เทียบเท่ำสำกล
จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ี้

๒๕๖

๑(ญ)/๖๐
๖ ม.ค. ๖๐
(วันวิสำข์)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ หกรณ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ดำเนินกำรภำยใน ๓๐ วันนับแต่วนั ถัดจำกวันที่มี
คำสั่งแต่งตั้ง โดยให้กลุ่มงำนคณะ กมธ. วิสำมัญ ๖
กมธ. ๓ เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๐
- ในกำรประชุมคณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำร สนช.
ค. ๖/๒๕๖๐ อ. ๒๑ ก.พ. ๖๐ ที่ประชุมพิจำรณำ
แล้วเห็นชอบรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำ และเห็นควรส่งร่ำง
ดังกล่ำวพร้อมควำมเห็นกลับคืนไปยังคณะกรรมกำร
ประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (ปนช.) เพื่อ
พิจำรณำและเสนอคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป
พลเรือเอก แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตสิ หกรณ์
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่ง
ศักดิ์สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้
ร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
เชิดบุญเมือง (๑) แก้ไขเพิ่มเติมนิยำมคำว่ำ “สหกรณ์” พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
กับคณะ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรสหกรณ์สำกล แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
รวม ๓๕ คน ของสัมพันธภำพสหกรณ์ระหว่ำงประเทศ ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๐
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้ำงของ
- ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐ ปธ.อนุญำตให้ส่งร่ำง พรบ.
คณะกรรมกำรพัฒนำสหกรณ์แห่งชำติ
ไปยังอนุกรรมกำรฯ เพื่อตรวจพิจำรณำว่ำเป็นร่ำง
อำนำจหน้ำที่ และกรอบระยะเวลำกำร
เกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่
ทำงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
- ที่ประชุมอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
สหกรณ์แห่งชำติ (มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ พระรำชบัญญัตฯิ (ค.๑/๖๐ พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐)
มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๓๓
มีควำมเห็นเบื้องต้นว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตดิ ังกล่ำว
มำตรำ ๕๐ วรรคสำม มำตรำ ๕๓)
ไม่เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้
สนช.มีสิทธิเสนอได้
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
เป็นนำยทะเบียนสหกรณ์ (มำตรำ ๑๕)
พระรำชบัญญัตฯิ (ค.๑/๖๐ พ. ๑๕ ก.พ. ๖๐) มีมติ
(๔) แก้ไขอำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียน ให้นำเรื่องเข้ำสู่กำรประชุมของคณะ กมธ. วิสำมัญ
สหกรณ์ (มำตรำ๑๖ มำตรำ ๑๗ มำตรำ กิจกำรสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ เพือ่ ให้กำรพิจำรณำ
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๖๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

๒๑ มำตรำ ๒๒)
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมให้สหรณ์ต่ำงประเภท
สำมำรถรวมกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ภำยใต้
กรอบของกฎหมำยที่ชัดเจน (มำตรำ ๑๐๑
วรรคสอง)
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนแปลงนำย
ทะเบียนกลุม่ เกษตรประจำจังหวัด เพื่อให้
กลุ่มเกษตรสำมำรถประสำนงำนระหว่ำง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่ำงเป็นระบบและ
เพื่อให้เกิดควำมสะดวกและรวดเร็ว โดย
กำหนดให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนำยทะเบียน
กลุ่มเกษตรประจำจังหวัดและ ผอ.
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ ๑ และ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ ๒ เป็นนำย
ทะเบียนกลุม่ เกษตรกรุงเทพมหำนคร
เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรำ ๑๕ แห่ง
พระรำชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มำตรำ ๑๒๑ วรรคสำม)

เป็นไปด้วยควำมละเอียดรอบคอบ
- คณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำรสภำฯ ค. ๖/๒๕๖๐
อ. ๒๑ ก.พ. ๖๐ พิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอแนะให้
ที่ประชุมสภำมีมติส่งร่ำงให้ ครม. พิจำรณำก่อนมีมติ
รับหลักกำร ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคห้ำของรัฐธรรมนูญ
ประกอบข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยมีกำหนดเวลำ
ไม่เกิน ๓๐ วัน และเห็นควรกรำบเรียนประธำนสภำ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระต่อไป
- บรรจุเพิ่มเติมเข้ำระเบียบวำระ ค. ๑๓/๒๕๖๐
พฤ. ๒ มี.ค. ๖๐
- ค. ๑๓/๒๕๖๐ พฤ. ๒ มี.ค. ๖๐ ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้คณะรัฐมนตรี
รับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพิจำรณำ
ก่อนรับหลักกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ โดยให้รอ
กำรพิจำรณำไว้ ๓๐ วัน ครบวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๐
- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๐
 รับทรำบข้อสังเกตและผลกำรพิจำรณำร่ำง
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเสนอ
 ส่งคืนร่ำง พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ (พลเรือเอก
ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กับคณะเสนอ) มำยังสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติ และเห็นควรชะลอไว้เพื่อรอ
ร่ำง พ.ร.บ. สหกรณ์ ของคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำ
พร้อมกัน

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๗๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

นำยมหรรณพ
เดชวิทักษ์
กับคณะ
(รวม ๔๑ คน)

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธพี ิจำรณำ
ควำมอำญำ เพื่อเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กำรกำหนดให้สิทธินำคดีอำญำมำฟ้อง
ระงับเมื่อพฤติกำรณ์แห่งคดีมีเหตุอันควร
เชื่อว่ำโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตและไม่
ยอมมำเบิกควำมตำมหมำยเรียกของศำล
(เพิ่มมำตรำ ๓๙ (๘))

ครม.

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดทำยุทธศำสตร์
ชำติ เพื่อกำหนดให้ยุทธศำสตร์ชำติเป็น
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศตำมหลัก
ธรรมำภิบำลตำมกรอบระยะเวลำที่
กำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำยี่สิบปี เพื่อใช้
เป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณำกำรกัน ในกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติกำหนดให้คณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดทำยุทธศำสตร์ชำติขึ้นเพื่อดำเนินกำร
จัดทำร่ำงยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ ก่อน
เสนอให้คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำ ๖ ก.พ. ๖๐
(ประธำนมีดำริให้ส่งคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำ
ร่ำง พ.ร.บ.พิจำรณำ)
- ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตฯิ (ค.๑/๖๐ พ. ๑๕ ก.พ. ๖๐) มีมติ
ให้นำเรื่องเข้ำสู่กำรประชุมของคณะ กมธ. วิสำมัญ
กิจกำรสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ เพือ่ ให้กำรพิจำรณำ
เป็นไปด้วยควำมละเอียดรอบคอบ
- คณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำรสภำฯ ค. ๖/๒๕๖๐
อ. ๒๑ ก.พ. ๖๐ พิจำรณำแล้วเห็นควรส่งร่ำงพร้อม
ข้อสังเกตของคณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำรสภำฯ ไปยัง
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
(ปนช.) เพื่อเสนอให้ ครม. พิจำรณำ โดยมี
กำหนดเวลำไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนกรำบเรียนประธำน
เพื่อมีดำริบรรจุระเบียบวำระกำรประชุมสภำต่อไป
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๔ เม.ย. ๖๐

๒๕๗

๕/๖๐
๒ ก.พ. ๖๐
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๘

๑๔/๖๐
๔ เม.ย. ๖๐
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๗๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๕๙

๑๖(ญ)/๖๐
๔ เม.ย. ๖๐
บุษปัน
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอน
กำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

พิจำรณำและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำ ก่อนเสนอให้สภำผู้แทนรำษฎร
และวุฒิสภำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ตำมลำดับ เมื่อรัฐสภำให้ควำมเห็นชอบ
แล้วให้นำยกรัฐมนตรีนำร่ำงยุทธศำสตร์
ชำติขึ้นทูลเกล้ำฯ เพื่อมีพระบรมรำช
โองกำรประกำศใช้เป็นยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรติดตำม
กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำร
ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้ง
กำหนดกลไกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรกำหนดเป้ำหมำย กำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ กำรสร้ำงกำรรับรู้ เข้ำใจ
และยอมรับที่จะเป็นเจ้ำของยุทธศำสตร์
ชำติร่วมกัน โดยคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์
ชำติต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชน
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยแผนและขั้นตอนกำร - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อกำหนด
วำระ วันที่ ๔ เม.ย. ๖๐
เป้ำหมำยของกำรปฏิรูปประเทศ ซึ่งต้อง
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่บัญญัตไิ ว้ใน
มำตรำ ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้อง
กำหนดให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำง
เดียวกับยุทธศำสตร์ชำติ สอดคล้องกับ
แผนแม่บทตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ กำหนดให้มี
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำน
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๗๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ทำหน้ำที่จัดทำร่ำงแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ในด้ำนที่รับผิดชอบ แล้วเสนอต่อที่ประชุม
ร่วมเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
เสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเพื่อ
พิจำรณำควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติและแผนแม่บท แล้วจึงเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ แล้วให้รำยงำนต่อรัฐสภำเพื่อ
ทรำบ และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
และใช้บังคับต่อไป มีกำรกำหนด
หลักเกณฑ์กำรติดตำม กำรตรวจสอบ
และกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรตำม
แผนกำรปฏิรูปประเทศตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้ง
กำหนดกลไกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำร่ำง
แผนกำรปฏิรูปประเทศ

คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗ จานวน - ฉบับ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๖ จานวน - ฉบับ
-

-

-

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

-

-

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๗๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

รอการวินิจฉัยของประธานว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ จานวน ๒ ฉบับ
๒๖๐

๙(ญ)/๖๐
๓ มี.ค. ๖๐
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

นำยวรพล
โสคติยำนุรักษ์
กับคณะ
(รวม ๓๙ คน)

โดยที่ในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมี
ผู้ประกอบธุรกิจสองประเภท คือ ผู้ประกอบ
ธุรกิจทีเ่ ป็นสถำบันกำรเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจทีเ่ ป็นนิติบคุ คลอื่นทีม่ ิใช่สถำบัน
กำรเงินซึ่งกำรกำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตกรณีทเี่ ป็นสถำบันกำรเงินจะถูก
กำกับดูแลโดยกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน ส่วนกรณีทเี่ ป็นนิติบคุ คลอืน่ ที่มิใช่
สถำบันกำรเงินจะถูกกำกับดูแลโดยประกำศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ ทำให้กำรกำกับดูแลกำร
ประกอบกำรธุรกิจบัตรเครดิตของ
ผู้ประกอบกำรทั้งสองประเภทมีหลักเกณฑ์
ที่แตกต่ำงกัน ประกอบกับในปัจจุบนั มีกำรใช้
บัตรเครดิตและบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่น รวมทั้งชุด
ข้อมูลคำสั่งทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือสิง่ อื่นใด
ในลักษณะเดียวกันทีผ่ ู้ประกอบธุรกิจบัตร
เครดิตออกให้แก่ผู้ถือบัตรกันอย่ำงแพร่หลำย
แต่ยังไม่มีมำตรกำรในกำรคุ้มครองผูบ้ ริโภค
เกี่ยวกับกำรใช้บตั รเครดิตหรือบัตร
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
รูปแบบอื่น รวมทั้งชุดข้อมูลคำสั่งทำง
อิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันไว้เป็นกำรเฉพำะ รวมทั้งยังไม่มี

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่ง
ร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๐
- ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐ ปธ.อนุญำตให้ส่งร่ำง พรบ.
ไปยังอนุกรรมกำรฯ เพื่อตรวจพิจำรณำว่ำเป็นร่ำง
เกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่
- วันที่ ... อนุกรรมกำรฯ เพื่อตรวจพิจำรณำว่ำเป็น
ร่ำงเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ พิจำรณำยังไม่แล้วเสร็จ
นัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ...
- วันที่ ๔ เม.ย. ๖๐ ผู้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติได้มี
หนังสือขอถอนร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ... (เนื่องจำกพบควำม
บกพร่องของร่ำงพระรำชบัญญัติ)

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๗๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๖๑

๑๑/๖๐
๒๓ มี.ค. ๖๐
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

๒๖๒

๑๔(ญ)/๖๐
๓๐ มี.ค. ๖๐
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

หลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรรับส่งข้อมูลธุรกรรม
กำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกำร
ใช้บัตรเครดิต สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ใน
กำรกำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ไว้เป็นกำรเฉพำะ จึงจำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้
ร่ำงพระรำชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์
นำยมณเฑียร แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
บุญตัน
พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยยกเลิกบทบัญญัติ
กับคณะ เกี่ยวกับข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อ
(รวม ๓๖ คน) ประโยชน์ของคนพิกำรทำงกำรเห็น คน
พิกำรทำงกำรได้ยิน คนพิกำรทำง
สติปัญญำ คนพิกำรทำงกำรเรียนรู้ หรือ
ควำมบกพร่องอื่นตำมที่กำหนดใน
กฎกระทรวง (ยกเลิกมำตรำ ๓๒ วรรค
สอง (๙)) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ (เพิ่มเติม
มำตรำ ๓๒/๔) และกำหนดให้ข้อยกเว้น
กำรละเมิดลิขสิทธิเ์ พื่อประโยชน์ของคน
พิกำรใช้บังคับสิทธิของนักแสดงด้วย
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕๓)
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ย
พลเรือเอก โดยทีส่ มควรให้มกี ำรไกล่เกลีย่ คดีอำญำในชั้น
คดีอำญำในชั้นกำรสอบสวน พ.ศ. .... ศิษฐวัชร กำรสอบสวนทีเ่ กี่ยวกับควำมผิดอันยอมควำม
วงษ์สุวรรณ ได้ ควำมผิดลหุโทษ และควำมผิดทีม่ ีอัตรำ
กับคณะ โทษจำคุกอย่ำงสูงไม่เกินสำมปี ตำมบัญชี
(รวม ๖๕ คน) ท้ำยพระรำชบัญญัติ เนื่องจำกมีคดีอำญำบำง
คดีที่ลกั ษณะของกำรกระทำเป็นควำมผิดที่
ไม่ร้ำยแรงและไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่ง
ร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๐
- ปธ.อนุญำตให้ส่งร่ำง พรบ. ไปยังคณะอนุกรรมกำรฯ
เพื่อตรวจพิจำรณำว่ำเป็นร่ำงเกีย่ วด้วยกำรเงิน
หรือไม่ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๐

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่ง
ร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๘ เม.ย. ๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๗๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

สังคม ซึ่งผู้ต้องหำอำจกลับตนเป็นคนดีได้
และผูเ้ สียหำยอำจได้รับกำรชดเชยเยียวยำ
ตำมสมควร หำกมีกำรสนับสนุนให้คกู่ รณี
ได้รับกำรไกล่เกลี่ยคดีอำญำในชั้นกำร
สอบสวนเพื่อให้ผตู้ ้องหำมีโอกำสแสดงควำม
สำนึกในกำรกระทำและพยำยำมบรรเทำ
ผลร้ำยแห่งควำมผิดนั้น อันจะเป็นกำรนำไปสู่
กำรยอมควำม และยุติคดีด้วยควำมสมำนฉันท์
จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้

ตกไป เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จานวน ๑๔ ฉบับ
๒๖๓

๓๗/๕๗
๑๘ ธ.ค. ๕๗
(เทวินทร์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติกจิ กำรฮัจย์
พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

นำยอนุมัติ
อำหมัด
กับคณะ
(รวม ๔๓ คน)

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กิจกำรฮัจย์ โดยยกเลิกพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจกำรฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
เพื่อจัดตั้งสำนักงำนกิจกำรฮัจย์ ให้เป็น
ศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนและอำนวย
ควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรเดินทำงไป
ประกอบพิธีฮัจย์ ให้มีกองทุนส่งเสริม
กิจกำรฮัจย์เป็นกองทุนหมุนเวียน
ในสำนักงำนกิจกำรฮัจย์ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมกำรดำเนินกำรอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกำรฮัจย์ รวมทั้งกำหนดให้
นำยกรัฐมนตรีมีอำนำจหน้ำที่กำกับดูแล
โดยทั่วไปซึ่งกิจกำรของสำนักงำนกิจกำร
ฮัจย์เพื่อกำรประสำนงำนกับรัฐบำลของ
รำชอำณำจักรซำอุดิอำระเบีย เพื่อให้เกิด

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำวินิจฉัยว่ำเป็น
ร่ำงพระรำชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ วันที่
๒๓ ธ.ค. ๕๗
- ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสี ิทธิเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำได้
- ส่งหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของประธำนไปยัง
นำยอนุมัติ อำหมัด กับคณะ (ผู้เสนอ) และแจ้ง
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูลกำรพิจำรณำและ
เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีต่อไป
วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๗

ตกไป เนื่องจำก เป็นร่ำง
พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๗๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๖๔

๑(ญ)/๕๘
๑๒ ม.ค. ๕๘
(ผบ.วิบูลย์)
(ญัตติ)

๒๖๕

๒/๕๘
๑๖ ม.ค. ๕๘
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

เอกภำพในกำรสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกำรฮัจย์
ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ภำสตรีแห่งชำติ นำยศักดิ์ทิพย์ ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยสภำสตรีแห่งชำติ
พ.ศ. ....
ไกรฤกษ์ เพื่อให้มีสภำสตรีแห่งชำติ มีฐำนะเป็น
กับคณะ องค์กรเอกชน อิสระจำกหน่วยงำนของรัฐ
(รวม ๔๓ คน) ทำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรส่งเสริม
สถำนภำพและพัฒนำศักยภำพของสตรี
ยกระดับคุณภำพชีวิต ประสำนและ
สนับสนุนเครือข่ำยขององค์กรที่ทำงำน
เกี่ยวกับสตรีทั่วประเทศและเป็นตัวแทน
ของสตรีไทยทั้งในระดับประเทศและ
นำนำชำติ
ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
กำรขอทำน พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

นำยมณเฑียร
บุญตัน
กับคณะ
(รวม ๓๘ คน)

ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำร
ขอทำน โดยยกเลิกพระรำชบัญญัติควบคุม
กำรขอทำน พุทธศักรำช ๒๔๘๔ เนื่องจำก
ใช้บังคับเป็นเวลำนำน และมีบทบัญญัติ
ไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ปจั จุบนั
จึงกำหนดให้มีกำรจัดระเบียบเกี่ยวกับกำร
สงเครำะห์และกำรควบคุมกำรขอทำน
ให้ชัดเจนและเหมำะสม รวมทั้งกำหนดให้
บุคคลซึ่งกระทำกำรใด ๆ ให้ผู้อื่นกระทำ
กำรขอทำนตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ได้รับโทษ
ทำงอำญำ เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ
ของบุคคลดังกล่ำวมิให้ตกเป็นเครือ่ งมือ
ในกำรแสวงหำประโยชน์ของผู้อื่น

ผลการดาเนินการ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ
เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่
วันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๘
- ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสี ิทธิเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำได้
- ส่งหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของประธำนไปยัง
นำยศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กับคณะ (ผู้เสนอ) และแจ้ง
ไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูลกำร
พิจำรณำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป วันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๘
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ
เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่
วันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๘
(ประธานมีดาริให้ส่งคณะกรรมการตรวจพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตฯิ พิจารณา)
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำผลกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำงฯ วันที่ ๕ ก.พ. ๕๘
- ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม
ของรัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มีสิทธิเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำได้ ตำมผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ตรวจพิจำรณำร่ำงฯ โดยเห็นว่ำ กำรกำหนดให้สถำน
สงเครำะห์ของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรตำม

หมายเหตุ

ตกไป เนื่องจำก เป็นร่ำง
พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน

ตกไป เนื่องจำก เป็นร่ำง
พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๗๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๖๖

๒๕(ญ)/๕๘
๑๒ พ.ค. ๕๘
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

พลเรือเอก
ทวีวุฒิ
พงศ์พิพัฒน์
กับคณะ
(รวม ๒๖ คน)

สาระสาคัญ

โดยที่ปัจจุบันมีปัญหำเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลทั้งจำก
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ รวมทั้งมีปญ
ั หำภัยพิบัติ
และเหตุกำรณ์รำ้ ยแรงทำงทะเลที่มีควำม
หลำกหลำย รุนแรง จนอำจกระทบต่อ
อำนำจอธิปไตยตลอดจนทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
ดังนั้นจึงให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลเพือ่ ให้มี

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

พระรำชบัญญัติควบคุมกำรขอทำน พุทธศักรำช
๒๔๘๔ ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ให้กำร
สงเครำะห์อยู่แล้ว เป็นสถำนสงเครำะห์ตำม
ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ แต่กำรให้กำรสงเครำะห์
ผู้ที่ทำกำรขอทำนเป็นกำรดำเนินกำรที่ผูกพัน
ทรัพย์สินของรัฐ
- ส่งหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของประธำนไปยัง
นำยมณเฑียร บุญตัน กับคณะ (ผูเ้ สนอ) และแจ้ง
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูลกำรพิจำรณำและ
เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีต่อไป
วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๘
- รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) สั่งและ
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี พิจำรณำแล้วมี
คำสั่งให้ ก.กำรพัฒนำสังคมฯ รับร่ำงไปพิจำรณำ
รวมทั้งให้เร่งรัดกำรดำเนินกำรกำหนดแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำขอทำนแบบยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
ตั้งแต่ต้นเหตุถึงปลำยเหตุ (หนังสือ ลว. ๒๖ ก.พ. ๕๘)
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ. **เสนอใหม่
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ตกไป เนื่องจำก เป็นร่ำง
ที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิติบัญญัตแิ ห่งชำติหรือ
พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน
สภำปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ วันที่ ๑๒
พ.ค. ๕๘
- ส่งร่ำง พรบ. ให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
แห่งชำติหรือสภำปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ
- คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๗๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

หน่วยปฏิบัติงำนหลักที่สำมำรถดำเนิน
กำรบูรณำกำรในกำรรักษำผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเลให้เป็นระบบ มีเอกภำพ
ทั้งในเรื่องนโยบำย ยุทธศำสตร์ กำรบังคับ
บัญชำและกำรปฏิบตั ิ รวมทั้งกำรให้
ควำมสำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชนเพื่อพัฒนำและแก้ไขปัญหำ
ในทะเล

๒๖๗

๓๐(ญ)/๕๘
๑๐ มิ.ย. ๕๘
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ วันที่ ๑๙
มิ.ย. ๕๘
- ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสี ิทธิเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำได้ (วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๘)
- ส่งหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของประธำนไปยัง
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ (ผู้เสนอ) และแจ้งไป
ยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูลกำร
พิจำรณำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘
- ทำบันทึกถึงประธำนแจ้งเรื่องเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ำส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องได้เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง พ.ร.บ.
ดังกล่ำวมำยัง ค.ร.ม. ซึ่ง รองนำยกรัฐมนตรี
(นำยวิษณุ เครืองำม) ได้พิจำรณำและมีคำสั่งให้ส่ง
ร่ำง พ.ร.บ. นี้ให้สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
รับไปพิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมจำเป็นใน
กำรตรำกฎหมำยของฝ่ำยบริหำร (ส่งหนังสือแจ้งไป
ยังผู้เสนอร่ำง พ.ร.บ. วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘)
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ. ตกไป เนื่องจำก เป็นร่ำง
ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนทดแทน
พลเอก
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยพลังงำนทดแทน
ให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
พ.ศ. ....
อกนิษฐ์
เพื่อกำหนดมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ
พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน
หมื่นสวัสดิ์ ในกำรส่งเสริม จูงใจ กำรให้สิทธิประโยชน์ ที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิติบัญญัตแิ ห่งชำติหรือสภำ
ปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๘
กับคณะ และกำรบังคับเพื่อให้มีกำรใช้พลังงำน
- คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว
(รวม ๒๖ คน) ทดแทนเพิ่มมำกขึ้นในกำรผลิตไฟฟ้ำ
ควำมร้อน ควำมเย็น เชื้อเพลิง หรือกิจกำร - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำวินิจฉัยว่ำเป็น
ร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ วันที่ ๓ ก.ค. ๕๘
อื่นที่เกี่ยวข้อง กำรบังคับทำงปกครอง

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๗๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสี ิทธิเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำได้ (วันที่ ๓ ก.ค. ๕๘)
- ส่งหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของประธำนไปยัง
พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ กับคณะ (ผู้เสนอ)
และแจ้งไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูล
กำรพิจำรณำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป วันที่ ๗ ก.ค. ๕๘
- รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) สั่งและ
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี พิจำรณำแล้วมี
คำสั่งให้ส่งร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว ให้กระทรวงพลังงำน
ไปพิจำรณำร่วมกับกระทรวงกำรคลัง กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงอุตสำหกรรม สำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจำรณำถึงควำมจำเป็นในกำรตรำร่ำงกฎหมำย
ดังกล่ำว (รับเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๕๘)
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ.
นำยภัทรศักดิ์ ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดี
วรรณแสง สิ่งแวดล้อม เพื่ออำนวยควำมยุติธรรมด้ำน ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่
กับคณะ สิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงำนของรัฐ องค์กร เสนอโดยสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติหรือสภำ
(รวม ๒๖ คน) เอกชนทำงสิ่งแวดล้อม และประชำชนผู้ที่ ปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ วันที่ ๖ ต.ค. ๕๘
- ส่งร่ำง พรบ. ให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำร่ำง
มีอรรถคดี ตลอดจนมีกระบวนพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
คดีที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรดำเนินคดีของ
แห่งชำติหรือสภำปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ
ผู้เสียหำยหรือผู้ที่ถูกกระทบสิทธิดำ้ น
- คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะ โดยกำหนดให้
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำวินิจฉัยว่ำเป็น
ตัวแทนชุมชนหรือองค์กรเอกชนด้ำน
ร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘
ตลอดจนกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพลังงำน
ทดแทนและกองทุนพลังงำนทดแทนขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อน
มำตรกำรและกลไกข้ำงต้นให้บรรลุผล

๒๖๘

๔๕/๕๘
๕ ต.ค. ๕๘
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดี
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๘๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสี ิทธิเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำได้ (วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๘)
- ส่งหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของประธำนไปยัง
ศ.พิเศษ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง กับคณะ (ผูเ้ สนอ)
และแจ้งไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูล
กำรพิจำรณำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๘
- รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) สั่งและ
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี พิจำรณำแล้วมี
คำสั่งให้ส่ง ก. ยุติธรรม รับร่ำง พ.ร.บ. ไปพิจำรณำ
ร่วมกับ ก. ทรัพยำกรธรรมชำติฯ ก. พลังงำน
สำนักงำน ก.พ. สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจฯ และ
สำนักงำนศำลยุติธรรม เพื่อพิจำรณำถึงควำมจำเป็น
ในกำรตรำร่ำงกฎหมำยดังกล่ำว (รับเมื่อวันที่ ๑๓
ม.ค. ๕๙)
พลเอก
ปรับปรุง พรบ. ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ.
สกนธ์
ซึ่งใช้บังคับมำเป็นเวลำนำนซึ่งมีบทบัญญัติ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่
สัจจำนิตย์ บำงประกำรทีไ่ ม่เหมำะสม เพื่อให้กำร
เสนอโดยสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติหรือสภำ
กับคณะ ดำเนินกำรทำงด้ำนปิโตรเลียมของประเทศ ปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ วันที่ ๖ พ.ย. ๕๘
(รวม ๒๖ คน) ได้รับผลตอบแทนสูงสุดต่อกำรจัดเก็บ
- คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว
รำยได้เข้ำสู่รัฐ รวมทั้งกำหนดมำตรกำร
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อให้วินิจฉัยว่ำเป็นร่ำง
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนอย่ำงชัดเจน พระรำชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรปิโตรเลียมและ วรรคสำม ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อวันที่ ๓๐
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
ธ.ค. ๕๘
สิ่งแวดล้อมมีอำนำจเป็นผู้ฟ้องคดีได้
ให้ศำลตั้งที่ปรึกษำทำงสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
ควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำได้ และให้
มีเจ้ำพนักงำนคดีประจำศำลเพื่อช่วยเหลือ
ศำลในกำรดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมตำมที่
ศำลมอบหมำย และกำรกำหนดค่ำเสียหำย
ศำลอำจกำหนดให้ครอบคลุมถึงค่ำเสียหำย
ของสิ่งที่สูญเสียต่อระบบนิเวศ ค่ำใช้จ่ำย
เพื่อขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นหรือฟื้นฟู
สภำพแวดล้อม หรือเพื่อมูลค่ำของ
ทรัพยำกรธรรมชำติที่เสียไปได้

๒๖๙

๔๕(ญ)/๕๘
๒๗ ต.ค. ๕๘
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ิโตรเลียม
พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๘๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๗๐

๔๗(ญ)/๕๘
๒๘ ต.ค. ๕๘
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตภิ ำษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของรัฐธรรมนูญ
สมำชิกจึงไม่มีสิทธิเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำได้
- ส่งหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของประธำนไปยัง
ผู้เสนอร่ำง พ.ร.บ. และแจ้งไปยังเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูลกำรพิจำรณำและเสนอ
ร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีต่อไป วันที่ ๘
ม.ค. ๕๙
พลเอก
แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. ภำษีเงินได้ปโิ ตรเลียม - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ.
สกนธ์
พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่
สัจจำนิตย์ ปรับปรุง พรบ. ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เสนอโดยสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติหรือสภำ
กับคณะ
ปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ วันที่ ๖ พ.ย. ๕๘
(รวม ๒๗ คน)
- คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อให้วินิจฉัยว่ำเป็นร่ำง
พระรำชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔
วรรคสำม ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อวันที่ ๓๐
ธ.ค. ๕๘
- ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสี ิทธิเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำได้
- ส่งหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของประธำนไปยัง
ผู้เสนอร่ำง พ.ร.บ. และแจ้งไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เพื่อเป็นข้อมูลกำรพิจำรณำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีต่อไป วันที่ ๘ ม.ค. ๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๘๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ุ้มครอง
กำรดำเนินงำนขององค์กำรระหว่ำง
ประเทศและกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....

นำงพิไลพรรณ
สมบัติศิริ
กับคณะ
รวม ๒๙ คน

เป็นกฎหมำยกลำงเพื่อเป็นกรอบในกำรให้
ควำมคุ้มครองกำรดำเนินงำนขององค์กำร
ระหว่ำงประเทศทั้งที่มำตั้งสำนักงำนใน
ประเทศไทยหรือมีสำนักงำนใน
ต่ำงประเทศ และอำจเข้ำมำดำเนินงำนใน
ประเทศไทย รวมทั้งกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศในประเทศไทย

๒๗๑

๒๑/๕๙
๑๗ พ.ค. ๕๙
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

๒๗๒

๑๗/๕๙
ร่ำงพระรำชบัญญัตหิ ลักประกัน
๒๑ เม.ย. ๕๙ สุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อให้วินิจฉัยว่ำเป็นร่ำง
พระรำชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔
วรรคสำม ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อวันที่ ๒๓
พ.ค. ๕๙
- ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสี ิทธิเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำได้
- ส่งหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของประธำนไปยัง
ผู้เสนอร่ำง พ.ร.บ. และแจ้งไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เพื่อเป็นข้อมูลกำรพิจำรณำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีต่อไป วันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๙
นำยเจตน์ แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติหลักประกัน - บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ.
ศิรธรำนนท์ สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยยกเลิก ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
กับคณะ รวม กำรกำหนดค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุข พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
๔๖ คน ให้ครอบคลุมถึงค่ำใช้จ่ำยของหน่วยบริกำร แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ในส่วนเงินเดือนและค่ำตอบแทนบุคลำกร ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๙
- ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยว
(ยกเลิกมำตรำ ๔๖ วรรคสอง (๒))
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสี ิทธิเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำได้
- ส่งหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของประธำนไปยัง
ผู้เสนอร่ำง พ.ร.บ. และแจ้งไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เพื่อเป็นข้อมูลกำรพิจำรณำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีต่อไป วันที่ ๕ ส.ค. ๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๘๓

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

๒๗๓

๑๙(ญ)/๕๙
๑๒ พ.ค. ๕๙
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตผิ ลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. ....

๒๗๔

๒๙/๕๙
๕ ส.ค. ๕๙
(หทัยรัตน์)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ยำแผนโบรำณ ยำ
แผนไทย และผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรที่ใช้
เพื่อกำรส่งเสริมคุณภำพเป็นกำรเฉพำะ
เนื่องด้วยในปัจจุบันกำรควบคุมผลิตภัณฑ์
ดังกล่ำวจะอำศัยบทบัญญัติตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยอำหำรและยำซึ่งมีข้อจำกัดและไม่
เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว โดยบัญญัติ
ให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและคณะกรรมกำรผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเป็นผู้กำกับ ดูแล และกำหนด
นโยบำยด้ำนผลิตภัณฑ์สมุนไพร กำร
กำหนด กำรขออนุญำต และกำรออก
ใบอนุญำต ในกำรผลิต ขำย หรือนำเข้ำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กำรขึ้นทะเบียนตำรับ
กำรแจ้งรำยละเอียด กำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์
สมุนไพร กำรควบคุมกำรโฆษณำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
นำย
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองและ
มหรรณพ ส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ.
เดชวิทักษ์ ๒๕๔๒ โดยปรับปรุงองค์ประกอบ และ
กับคณะ อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรคุม้ ครอง
รวม ๔๐ คน และส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
รวมทั้งอำนำจหน้ำที่ของกรมพัฒนำ
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก เพิ่มเติมกำรคุม้ ครองภูมปิ ัญญำ
กำรแพทย์แผนไทยของชุมชน กำรจด

นำยมหรรณพ
เดชวิทักษ์
กับคณะ
รวม ๕๓ คน

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ.
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๙
- ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสี ิทธิเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำได้

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ.
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๒๓ ส.ค. ๕๙
- ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสี ิทธิเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำได้
- รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) สั่งและ
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๘๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๗๕

๒๖(ญ)/๕๙
๑๕ ก.ค. ๕๙
(บุษปัน)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนทดแทน
พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

พลเอก
อกนิษฐ์
หมื่นสวัสดิ์
กับคณะ
รวม ๒๘ คน

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผน
ไทย แหล่งที่มำของเงินและทรัพย์สินของ
กองทุน ยกเลิกข้อจำกัดกำรใช้จ่ำย
เงินกองทุน แก้ไขบทกำหนดโทษ และ
อัตรำค่ำธรรมเนียม

ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี พิจำรณำแล้วมี
คำสั่งมอบให้ ก.สำธำรณสุข รับร่ำงไปพิจำรณำ
ร่วมกับ ก.กำรคลัง ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ก.พำณิชย์
สนง. คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สนง. ก.พ.ร. สนง.
ศำลยุติธรรม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจำรณำถึงเหตุผลควำมจำเป็นในกำรตรำร่ำง
กฎหมำยดังกล่ำว รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย และ
ผลกระทบด้ำนงบประมำณ รวมทัง้ ควำมสอดคล้อง
กับร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปญ
ั ญำ
กำรแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สนง.
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำแล้ว และ ก.
สำธำรณสุขขอถอนคืนเพื่อนำกลับไปพิจำรณำ
ทบทวนอีกครั้ง (รับเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๙) แจ้งให้
สมำชิกผูเ้ สนอร่ำง พ.ร.บ. ทรำบเมื่อ ๘ ธ.ค. ๕๙
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ.
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๙
- กำรประชุมอนุกรรมำธิกำรฯ ค. ๑๓/๕๙ ศ. ๒
ก.ย. ๕๙ ที่ประชุมพิจำรณำและมีมติเป็น ๒
แนวทำง คือ เป็นร่ำงเกี่ยวด้วยกำรเงิน และไม่เป็น
ร่ำงเกี่ยวด้วยกำรเงิน
- ปธ. อำศัยอำนำจตำม ม. ๑๔ วรรคสี่ ของ รธน.
วินิจฉัยว่ำเป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน และเห็น
ควรเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจำรณำต่อไป

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยพลังงำนทดแทน เพื่อ
กำหนดมำตรกำรและกลไกต่ำง ๆ ทั้งในแง่
กำรส่งเสริมจูงใจ กำรให้สิทธิประโยชน์
และกำรบังคับเพื่อให้มีกำรใช้พลังงำน
ทดแทนเพิ่มมำกขึ้นในกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ
ควำมร้อน ควำมเย็น เชื้อเพลิง หรือกิจกำร
อื่นที่เกี่ยวข้อง กำรบังคับทำงปกครอง
ตลอดจนกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพลังงำน
ทดแทนเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อน
มำตรกำรและกลไกให้บรรลุผล

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๘๕

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ
๒๗๖

๔๒(ญ)/๕๙
๑๗ พ.ย. ๕๙
(ฐิติมำ)
(ญัตติ)

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ณะกรรมกำร
ปฏิรูปกฎหมำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

นำยวรพล
โสคติยำนุรักษ์
กับคณะ
รวม ๕๑ คน

แก้ไขเพิม่ เติมพระรำชบัญญัตคิ ณะกรรมกำร
ปฏิรูปกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้กำรปฏิรูปกฎหมำยต้อง
คำนึงถึงกำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ผลกระทบ
ของกฎหมำยต่อประชำชน ลดควำมเหลื่อมล้ำ
และลดภำระในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของ
ประชำชน ตลอดจนหลักควำมสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล และพันธกรณีระหว่ำงประเทศ
รวมทั้งหลักกำรเพิม่ ศักยภำพในกำรแข่งขันของ
ประเทศ (แก้ไขเพิม่ เติมม. ๔ (๖) และ (๗))
(๒) ปรับปรุงองค์ประกอบ คุณลักษณะ และ
ที่มำของคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยโดยเพิม่
กรรมกำรโดยตำแหน่ง และกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ำนนิติศำสตร์และสหสำขำวิชำ
(แก้ไขเพิม่ เติมม. ๖ และม. ๗)
(๓) ปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
ของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรปฏิรปู กฎหมำย
รวมทั้งข้อห้ำมในกำรดำรงตำแหน่งประธำน
กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรปฏิรปู กฎหมำย
(แก้ไขเพิม่ เติมม. ๘ ม. ๙ และม. ๑๑)
(๔) กำหนดให้เริม่ ดำเนินกำรสรรหำประธำน
กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
หกสิบวันก่อนวันครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อให้วินิจฉัยว่ำเป็นร่ำง
พระรำชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔
วรรคสำม ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อวันที่ ๑๘
พ.ย. ๕๙
- ประธำนวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยกำรเงิน ตำมมำตรำ ๑๔ วรรคสำม ของ
รัฐธรรมนูญ สมำชิกจึงไม่มสี ิทธิเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำได้ (๒๔ พ.ย. ๕๙)
- ส่งหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของประธำนไปยัง
นำยวรพล โสคติยำนุรักษ์ กับคณะ (ผู้เสนอ) และ
แจ้งไปยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูลกำร
พิจำรณำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป วันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๙

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

หมายเหตุ
ตกไป เนื่องจำก เป็นร่ำง
พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๘๖

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ของประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒเิ ดิม และปรับปรุง
เรื่องกำรพ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระของ
ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (แก้ไขเพิ่มเติมม. ๑๒
ม. ๑๓ และยกเลิกม. ๑๔)
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมอำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย ให้ครอบคลุมไป
ถึงกำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยของประเทศ
โดยคำนึงถึงผลกระทบของกฎหมำยต่อ
ประชำชนและควำมเปลีย่ นแปลงของประเทศ
และอำรยประเทศ กำรเสนอแนะเกี่ยวกับกำร
ยกเลิกกฎหมำยทีไ่ ม่จำเป็นต่อรัฐสภำหรือ
คณะรัฐมนตรี และกำรเสนอควำมเห็นและ
ข้อสังเกตต่อรัฐสภำหรือคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับร่ำงกฎหมำยฉบับหนึ่งฉบับใดที่เสนอ
โดยคณะรัฐมนตรี สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
หรือผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งตำมที่เห็นสมควร ซึ่งหำก
รัฐสภำหรือคณะรัฐมนตรีมีควำมเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบกับควำมเห็นและข้อสังเกต
ดังกล่ำวจะต้องทำหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล
กลับมำยังคณะกรรมกำร และกำรจัดทำรำยงำน
ผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ประจำปีเสนอต่อรัฐสภำ
และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน (แก้ไขเพิม่ เติม
ม. ๑๙ (๒) (๓) (๕) และ (๘))
(๖) ปรับปรุงองค์ประกอบ คุณลักษณะ และ
ที่มำของคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรปฏิรูป
สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๘๗

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

กฎหมำยเพื่อให้ได้กรรมกำรสรรหำทีม่ ีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนกำร
สรรหำกรรมกำรปฏิรปู กฎหมำย กำหนดให้
คณะกรรมกำรสรรหำมีหน้ำทีส่ รรหำบุคคลที่
เหมำะสม เพื่อเสนอรำยชื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภำ
พิจำรณำ โดยมีกำรตรวจสอบประวัติ ควำม
ประพฤติและพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคล
ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนั้น
ก่อนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ในกรณีที่
วุฒิสภำไม่เห็นชอบในรำยชื่อใด ไม่ว่ำทั้งหมด
หรือบำงส่วนให้ส่งรำยชื่อนั้นกลับไปยัง
คณะกรรมกำรสรรหำ เพื่อให้ดำเนินกำรสรรหำ
ใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมม. ๒๐ และม. ๒๑)
(๗) กำหนดให้คณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนผล
กำรปฏิบัติหน้ำที่ประจำปี ซึ่งต้องแสดง
รำยละเอียดแผนงำนและผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ตลอดจนอุปสรรคและแผนกำรดำเนินงำนใน
ระยะต่อไปเสนอต่อรัฐสภำภำยในสำมเดือนนับ
แต่วันสิ้นปีปฏิทิน (แก้ไขเพิม่ เติม ม. ๓๓)

ตกไป เนื่องจากผู้เสนอขอถอน จานวน ๙ ฉบับ
๒๗๗

๒๔(ญ)/๕๘ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรักษำ
๓๐ เม.ย. ๕๘ ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
(บุษปัน)
พ.ศ. ....
(ญัตติ)

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

พลเรือเอก
ทวีวุฒิ
พงศ์พิพัฒน์
กับคณะ
(รวม ๒๖ คน)

โดยที่ปัจจุบันมีปัญหำเกี่ยวกับผลประโยชน์ - สมำชิกผู้เสนอขอถอนเรื่อง
ของชำติทำงทะเลทั้งจำกบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
รวมทั้งมีปัญหำภัยพิบัติและเหตุกำรณ์
ร้ำยแรงทำงทะเลที่มีควำมหลำกหลำย
รุนแรง จนอำจกระทบต่ออำนำจอธิปไตย
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๘๘

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

๒๗๘

๒๒/๕๗
๘ ต.ค. ๕๗
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ชื่อร่าง

ร่ำงพระรำชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้เสนอ

ครม.

สาระสาคัญ
ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมทำงทะเล ดังนั้นจึงให้มี
กฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเลเพื่อให้มีหน่วยปฏิบัติงำน
หลักที่สำมำรถดำเนินกำรบูรณำกำรในกำร
รักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลให้
เป็นระบบ มีเอกภำพ ทั้งในเรื่องนโยบำย
ยุทธศำสตร์ กำรบังคับบัญชำและกำรปฏิบัติ
รวมทั้งกำรให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำร
มีส่วนร่วมของภำคประชำชนเพื่อพัฒนำ
และแก้ไขปัญหำในทะเล
กำหนดมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นกำรทั่วไป โดยกำหนดให้มีคณะกรรมกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำหน้ำที่ในกำร
กำหนดนโยบำย มำตรกำร หรือแนวทำง
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล กำหนดให้มีกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล หน้ำที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล มำตรกำรควบคุมผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคล กำหนดให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ได้รับควำมเสียหำยมีสิทธิร้องเรียนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
และให้มมี ำตรกำรส่งเสริม เช่น กำรขอ
คำแนะนำหรือคำปรึกษำ กำรอบรมและ
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคคล
ซึ่งปฏิบัติงำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
รวมทั้งกำหนดบทกำหนดโทษ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๘ ต.ค. ๕๗ **ยังไม่มีกำรบรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระกำรประชุม เนื่องจำก ครม. ขอชะลอ
กำรบรรจุระเบียบวำระ เพื่อรอ ร่ำง พ.ร.บ. อื่น
ที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน ซึ่งควรพิจำรณำไปในครำว
เดียวกัน**
- คณะรัฐมนตรีขอถอนร่ำงพระรำชบัญญัตดิ ังกล่ำว
เพื่อนำกลับไปพิจำรณำทบทวนอีกครั้ง (รับหนังสือ
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๘) บันทึกกรำบเรียน ปธ. วันที่
๑๐ ก.ย. ๕๘ ซึ่งประธำนอนุญำตให้ถอนร่ำง พ.ร.บ.
ดังกล่ำว
- แจ้งไปยังผู้เสนอเพื่อทรำบ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๕๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๘๙

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

๒๗๙

๕๓/๕๘
๑๓ พ.ย. ๕๘
(พัชรี)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำร
คุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญำ
พ.ศ. ....

๒๘๐

๗/๕๙
๑๘ ก.พ. ๕๙
(ฐิติมำ)
(พ.ร.บ.)

ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำร
กระทำควำมผิดลักษณะตัวแทน
อำพรำง พ.ศ. ....

๒๘๑

๑๔(ญ)/๕๙
๓๑ มี.ค. ๕๙
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

พลเอก สิงห์ศึก
สิงห์ไพร
พลเอก ดนัย
มีชูเวท และ
นำยกรรณภว์
ธนภรรคภวิน
กับคณะ
(รวม ๓๑ คน)
นำยมหรรณพ
เดชวิทักษ์
กับคณะ
รวม ๖๗ คน

ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองระบบ
เกษตรพันธสัญญำ เพื่อกำหนดแนว
ทำงกำรกำกับและควบคุมกำรทำสัญญำที่
เป็นธรรม ลักษณะและรำยละเอียดของ
สัญญำมำตรฐำน กำรจดทะเบียนสัญญำ
กำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียน
ผู้ประกอบธุรกิจทำงกำรเกษตร กำรระงับ
ข้อพิพำท
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิด
ลักษณะตัวแทนอำพรำง เพื่อให้มกี ำร
ตรวจสอบและป้องกันมิให้คนต่ำงด้ำว
อำศัยช่องว่ำงกฎหมำยทำธุรกรรมผ่ำน
ตัวแทนอำพรำงผู้มสี ัญชำติไทย

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ.
ให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่
เสนอโดยสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติหรือสภำ
ปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ ๑๙ พ.ย. ๕๘
- คณะผู้เสนอมีหนังสือขอถอนร่ำง พ.ร.บ. (รับเมื่อ
๑๕ ม.ค. ๕๙) บันทึกกรำบเรียน ปธ. วันที่ ๑๘ ม.ค.
๕๙ ซึ่งประธำนอนุญำตให้ถอนร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว

หมายเหตุ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ.
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๙
- คณะผู้เสนอมีหนังสือขอถอนร่ำง พ.ร.บ. (รับเมื่อ
๒๔ มี.ค. ๕๙) บันทึกกรำบเรียน ปธ. วันที่ ๒๙ มี.ค.
๕๙ ซึ่งประธำนอนุญำตให้ถอนร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว
ออกจำกสำรบบกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอนุญำตให้ใช้ พลเอก สิงห์ศึก กำหนดให้มีกฎหมำยกำกับดูแลกำร
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ.
สิทธิทำงกำรค้ำในสินค้ำและบริกำร
สิงห์ไพร ประกอบธุรกิจที่เป็นกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พ.ศ. ....
กับคณะ ทำงกำรค้ำในสินค้ำและบริกำรขึ้นเป็นกำร พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
รวม ๒๖ คน เฉพำะ เพื่อกำหนดมำตรฐำนกำรดำเนิน แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ธุรกิจให้มีประสิทธิภำพ คุ้มครองผู้ประกอบ ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๓ เม.ย ๕๙
ธุรกิจให้ได้รับควำมเป็นธรรม และทำให้
- พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ผู้เสนอมีหนังสือขอถอน
ธุรกิจที่ได้รับอนุญำตให้ใช้สิทธิทำงกำรค้ำ ร่ำงพระรำชบัญญัตดิ ังกล่ำว เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุง
ในสินค้ำและบริกำรเติบโตอย่ำงเป็นระบบ ให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประธำนสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ จึงอนุญำตให้ พลเอก สิงห์ศกึ สิงห์ไพร
กับคณะสมำชิกสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติถอนร่ำง

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๙๐

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

พระรำชบัญญัติกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิทำงกำรค้ำ
ในสินค้ำและบริกำร พ.ศ. .... ออกจำกสำรบบเรื่อง
ที่เสนอเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสำนักงำน เมื่อวันที่
๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙
- ทำหนังสือแจ้งพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร และ
ประธำนคณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๙
๒๘๒

๑๘(ญ)/๕๘
๒๔ มี.ค. ๕๘
(ผบ.วิบูลย์)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัติกจิ กำรฮัจย์
พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

นำยอนุมัติ
อำหมัด
กับคณะ
(รวม ๒๙ คน)

ปรับปรุงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกิจกำร
ฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยจัดตั้งสำนักงำน
กิจกำรฮัจย์เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำร
ประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวก
เกี่ยวกับกำรเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์
โดยให้รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงมหำดไทย
มีอำนำจหน้ำที่กำกับดูแลทั่วไปในกิจกำร
ของสำนักงำนกิจกำรฮัจย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกำรฮัจย์

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ. **เสนอใหม่
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่
เสนอโดยสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติหรือสภำ
ปฏิรูปแห่งชำติเพื่อตรวจพิจำรณำ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘
- ส่งร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตฯิ พิจำรณำ วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘
- นำยอนุมัติ อำหมัด ผู้เสนอกับคณะมีหนังสือ
ขอถอนร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว เนื่องจำก
คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริม
กิจกำรฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อเสนอสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕
ส.ค. ๕๙
- ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติอนุญำตให้
นำยอนุมัติ อำหมัด กับคณะ ถอนร่ำง
พระรำชบัญญัติกิจกำรฮัจย์ ออกจำกสำรบบ
เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๙๑

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๘
- คณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ก่อนบรรจุระเบียบวำระกำรประชุมสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติเสนอรำยงำนต่อคณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำร
สภำนิตบิ ัญญัติแห่งชำติ ค. ๘/๒๕๕๙ อ. ๘ มี.ค. ๕๙
ซึ่งที่ประชุมเห็นควรมีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ไปยังคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ (ปนช.) เพื่อพิจำรณำว่ำจะดำเนินกำร
เกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับดังกล่ำว
ต่อไปเป็นประกำรใด
- ครม. ได้ประชุมปรึกษำหำรือให้ถอนร่ำง พ.ร.บ.
ดังกล่ำว ออกจำกกำรพิจำรณำของ สนช. บันทึก
เสนอ ปธ. วันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๙ ซึ่งประธำนอนุญำตให้
ถอนร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว ออกจำกสำรบบกำร
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
วำระ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๘
- คณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ก่อนบรรจุระเบียบวำระกำรประชุมสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติเสนอรำยงำนต่อคณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำร
สภำนิตบิ ัญญัติแห่งชำติ ค. ๘/๒๕๕๙ อ. ๘ มี.ค. ๕๙
ซึ่งที่ประชุมเห็นควรมีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไป
ยังคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ (ปนช.) เพื่อพิจำรณำว่ำจะดำเนินกำร
เกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับดังกล่ำว
ต่อไปเป็นประกำรใด

๒๘๓

๔๘(ญ)/๕๘
๑๐ พ.ย. ๕๘
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัตยิ กเลิก
พระรำชบัญญัตสิ มำคมกำรค้ำ
พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ....

ครม.

โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำ และกฎหมำยว่ำด้วยรำคำ
สินค้ำและบริกำรใช้บังคับเป็นกำรเฉพำะ
แล้ว จึงสมควรยกเลิกพระรำชบัญญัติ
สมำคมกำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๐๙

๒๘๔

๔๙(ญ)/๕๘
๑๐ พ.ย. ๕๘
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ครม.

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดให้กำรรวมกันเป็นสมำคม
กระทำได้โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน
แต่กำรก่อตั้งสมำคมโดยให้มีฐำนะเป็นนิติ
บุคคลต้องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตำม
ประมวลกฎหมำยนี้ โดยสมำคมทีจ่ ด
ทะเบียนแล้วต้องปฏิบัตติ ำมบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมำยนี้ (แก้ไขเพิม่ เติม
มำตรำ ๗๘)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมกำรใช้ชื่อของสมำคมที่

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๙๒

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ได้จดทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ให้ชัดเจน (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๘๐)
๒๘๕

๕๐(ญ)/๕๘
๑๐ พ.ย. ๕๘
(ทรงวุฒิ)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำหนดควำมผิด
เกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
สมำคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ครม.

- ครม. ได้ประชุมปรึกษำหำรือให้ถอนร่ำง พ.ร.บ.
ดังกล่ำว ออกจำกกำรพิจำรณำของ สนช. บันทึก
เสนอ ปธ. วันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๙ ซึ่งประธำนอนุญำตให้
ถอนร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว ออกจำกสำรบบกำร
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำหนด
- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำบรรจุระเบียบ
ควำมผิดเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน วำระ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๘
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมำคม
- คณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ
และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ ดังต่อไปนี้
ก่อนบรรจุระเบียบวำระกำรประชุมสภำนิติบัญญัติ
(๑) กำหนดบทนิยำมคำว่ำ “สมำคม”
แห่งชำติเสนอรำยงำนต่อคณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำร
(เพิ่มมำตรำ ๒/๑)
สภำนิตบิ ัญญัติแห่งชำติ ค. ๘/๒๕๕๙ อ. ๘ มี.ค. ๕๙
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมควำมผิดสำหรับผู้ที่ใช้คำ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรมีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไป
ว่ำ “สมำคม” และคำว่ำ “จดทะเบียน”
ยังคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติ
ประกอบกับชื่อสมำคม โดยมิได้เป็น
แห่งชำติ (ปนช.) เพื่อพิจำรณำว่ำจะดำเนินกำร
สมำคมทีไ่ ด้จดทะเบียนตำมประมวล
เกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับดังกล่ำว
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปเป็นประกำรใด
มำตรำ ๔๙)
- ครม. ได้ประชุมปรึกษำหำรือให้ถอนร่ำง พ.ร.บ.
(๓) กำหนดควำมผิดและบทกำหนดโทษ ดังกล่ำว ออกจำกกำรพิจำรณำของ สนช. บันทึก
สำหรับผู้ที่ใช้ชื่อสมำคมในกำรดำเนิน
เสนอ ปธ. วันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๙ ซึ่งประธำนอนุญำตให้
กิจกำรที่เป็นกำรหำผลกำไรหรือรำยได้มำ ถอนร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว ออกจำกสำรบบกำร
แบ่งปันกัน (เพิ่มมำตรำ ๕๐/๑)
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.
(๔) ยกเลิกบทบัญญัติที่กำหนดควำมผิด
สำหรับผู้ซึ่งเป็นสมำชิกของคณะบุคคลที่ใช้
ชื่อว่ำสมำคมโดยรู้อยู่ว่ำเป็นสมำคมที่มิได้
จดทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ (ยกเลิกมำตรำ ๕๑)
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หมายเหตุ

ตกไป เนื่องจากผู้เสนอขอยุติการดาเนินการ (คณะรัฐมนตรีเสนอร่างที่มีสาระสาคัญทานองเดียวกัน) จานวน ๑ ฉบับ
๒๘๖

๒(ญ)/๕๙
๒๒ ม.ค. ๕๙
(พัชรี)
(ญัตติ)

ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำร
คุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญำ
พ.ศ. ....
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พลเอก สิงห์ศึก
สิงห์ไพร
กับคณะ
รวม ๒๘ คน

ให้มีกฎหมำยว่ำกำรคุม้ ครองระบบเกษตร
พันธสัญญำ ซึ่งเป็นกำรกำหนดแนว
ทำงกำรกำกับและควบคุมกำรทำสัญญำ
ภำยใต้ระบบเกษตรพันธสัญญำซึ่งเป็น
สัญญำเกี่ยวกับระบบกำรผลิตสินค้ำและ
บริกำรทำงกำรเกษตร อำทิ กำรทำนำ
ทำสวน ทำไร่ ทำนำเกลือ เลีย้ งสัตว์
เลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น จัดทำขึ้นระหว่ำง
ผู้ประกอบธุรกิจทำงกำรเกษตรและ
เกษตรกร โดยมีบทบัญญัติเพื่อกำหนด
ลักษณะและรำยละเอียดของสัญญำ
มำตรฐำนกำรจดทะเบียนสัญญำ กำรจด
ทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียนผู้
ประกอบธุรกิจทำงกำรเกษตร กำรระงับ
ข้อพิพำท และบทกำหนดโทษ

- บันทึกเสนอประธำนเพื่อพิจำรณำส่งร่ำง พ.ร.บ. **ผู้เสนอขอยุติเรื่อง
ให้คณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัติ
แห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อ
ตรวจพิจำรณำ วันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๙
- คณะ กมธ. วิสำมัญกิจกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ค. ๗/๒๕๕๙ อ. ๑ มี.ค. ๕๙ มีมค. ๑๑/๒๕๖๐
พฤ. ๒๓ ก.พ. ๖๐ติตั้ง กมธ.ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อ
พิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว
จำนวน ๒๑ คน กำหนดพิจำรณำ ๖๐ วัน
- ประธำนได้มีคำสั่ง สนช. ที่ ๕๔/๒๕๕๙
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำร่ำง พ.ร.บ.
ว่ำด้วยกำรคุม้ ครองระบบเกษตรพันธสัญญำ
พ.ศ. .... เพื่อพิจำรณำศึกษำเหตุผล ควำมจำเป็น
หรือผลกระทบอื่น ๆ อย่ำงละเอียดรอบคอบ
ตลอดจนรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ก่อนที่จะบรรจุระเบียบวำระ
กำรประชุม โดยดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
๖๐ วัน นับแต่วันถัดจำกวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง
ครบกำหนด ๖๐ วัน วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๙
(สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เม.ย. ๕๙) (ก. วิสำมัญ ๓ / กมธ. ๒
ปฏิบัติหน้ำที่ดำ้ นธุรกำรและเลขำนุกำร)
- กำรประชุม กมธ.วิสำมัญกิจกำรสภำ ค. ๒๓/๕๙
อ. ๒๘ มิ.ย. ๕๙ ที่ประชุมพิจำรณำรำยงำนพิจำรณำ
ศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวแล้วเห็นควรส่ง
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ น.

๓๙๔

ลาดับ รับที่/วันที่
ที่ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อร่าง

ผู้เสนอ

สาระสาคัญ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

รำยงำนไปยังวิปรัฐบำลเพื่อหำรือร่วมกับ
คณะกรรมกำรกฤษฏีกำเพื่อเร่งรัดกำรดำเนินกำร
ยกร่ำง พรบ.ฉบับของคณะรัฐมนตรีต่อไป
- ได้ประสำนงำนไปยังผู้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ
(พลเอก สิงห์ศึกฯ) แจ้งว่ำ เนื่องจำกคณะรัฐมนตรี
ได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติที่มสี ำระสำคัญในทำนอง
เดียวกับร่ำงพรบ. ที่ สนช.เสนอ จึงไม่ประสงค์ให้มี
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับร่ำงพรบ.นีต้ ่อไป
- ๑๔ พ.ย. ๕๙ บันทึกเสนอปธ. เพื่อขอยุติกำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำว (ปธ.อนุญำต
๑๕ พ.ย. ๕๙)
บั
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