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นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

		 ตามทีไ่ดม้พีระราชกฤษฎกีายบุสภาผูแ้ทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๔	เมือ่วนัที	่๑๐	พฤษภาคม	๒๕๕๔	
โดยสืบเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรี	(นายอภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ)	ได้นำความกราบบังคมทูล	ฯ	ว่า	ตามที่
รัฐบาลได้เข้ารับหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงปลายปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งได้เกิดวิกฤติการณ์ 
ภายในประเทศหลายประการ	ทั้งในด้านผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกตกต่ำ	 เป็นผลทำให้ 
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิถดถอยลง	มอีตัราการวา่งงานเพิม่ขึน้	และการลงทนุของประเทศชะงกังนั	
ประกอบกับได้เกิดปัญหาความความขัดแย้งและความแตกแยกของชนในชาติ	มีการใช้กำลังและความ 
รุนแรงในการชุมนุมประท้วง	นั้น	 บัดนี้	 รัฐบาลได้คลี่คลายปัญหาดังกล่าว	 จนสามารถฟื้นฟูสภาวะ 
เศรษฐกิจของประเทศให้พ้นจากภาวะวิกฤติและกลับคืนสู่ภาวะปกติ	 โดยมีอัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐกจิทีด่ขีึน้เปน็ลำดบัอยา่งตอ่เนือ่ง	สว่นปญัหาความขดัแยง้และความแตกแยกในสงัคมกไ็ดร้บั 
การแก้ไขโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนผ่อนคลายความรุนแรงลงแล้ว	ประกอบกับรัฐสภาได้ 
พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูเพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณข์องบา้นเมอืงที ่
เปลีย่นแปลงไปเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้	จงึเหน็สมควรยบุสภาผูแ้ทนราษฎรและจดัใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
เพ่ือคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนและให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบ 
รัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง	และได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่	๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔		

		 ผลจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว	หากภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปนั้น	 รัฐสภา	 สภาผู้แทนราษฎร	หรือวุฒิสภา	 แล้วแต่กรณีจะพิจารณาร่าง 
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม	 หรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบต่อไปได้	 
ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอภายใน	๖๐	วันนับแต่วันเรียกประชุม 
รฐัสภาครัง้แรกหลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไป	และรฐัสภามมีตเิหน็ชอบดว้ย	แตถ่า้คณะรฐัมนตรมีไิดร้อ้งขอภายใน 
กำหนดเวลา	๖๐	วันดังกล่าว	จึงจะมีผลทำให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่ 
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ค้างการพิจารณาของรัฐสภา	สภาผู้แทนราษฎร	และวุฒิสภาแล้วแต่กรณีนั้น	“เป็นอันตกไป”	ตาม 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๕๓	วรรคสอง

		 	 ดังนั้น	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว	คอลัมน์ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ	จึงได้ 
รวบรวมร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีรัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ 
หรือที่ค้างการพิจารณาของรัฐสภา	สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วแต่กรณี	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๑) ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ค้าง 
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๔๑       

   ๑.๑)	 ร่างที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

ลำดับท่ี ชื่อร่าง ผู้เสนอ

เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน
๑. ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลัง 

กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ	พ.ศ.	....
คณะรัฐมนตรี

๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดิน 
สงวนหวงห้ามของรัฐ	พ.ศ.	....	

นายนคร		มาฉิม		(ปชป.)	
กับคณะ,	นายอำนวย		คลังผา	
(พท.)	กับคณะ,	นางสาวผ่องศรี		
ธาราภูมิ	(ปชป.)	กับคณะ

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๑. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	.... นายอร่าม		อามระดิษ	 

กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน	๑๐,๒๒๗	คน,	 
นายอสิ		มะหะมัดยังกี	
(ปชป.)	กับคณะ,	นายบัญญัติ		
เจตนจันทร์	(ปชป.)	กับคณะ

๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นายเจริญ		 
จรรย์โกมล	(พท.)	กับคณะ,	 
นางสาวมัลลิกา		
จิระพันธุ์วานิช		(ชทพ.)	
กับคณะ,	นางรัชฎาภรณ์		
แก้วสนิท	(ปชป.)	กับคณะ

    ๑	ข้อมูลจากสำนักการประชุม	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ณ	วันที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๕๔.
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๓. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นายประสิทธิ์		 
ชัยวิรัตนะ	(พท.)	กับคณะ,	 
นางสาวมัลลิกา		
จิระพันธุ์วานิช	(ชทพ.)	
กับคณะ,	นางผุสดี		ตามไท	
(ปชป.)	กับคณะ,	นายวิชาญ		 
มีนชัยนันท์	(พท.)	กับคณะ

๔. ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นายวินัย	
เสนเนียม	(ปชป.)	กับคณะ,	
นายศุภชัย		โพธิ์สุ	(ภท.)	
กับคณะ,	นายสมบูรณ์		
อุทัยเวียนกุล	(ปชป.)	กับคณะ,	 
นายนิอาริส		เจตาภิวัฒน์	
(ชทพ.)	กับคณะ,
นายพิเชษฐ์		เชื้อเมืองพาน	
(พท.)	กับคณะ,	นายอารีเพ็ญ		
อุตรสินธุ์	(มภ.)	กับคณะ,	
นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

เรื่องที่คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้ว และรอการบรรจุ 
ระเบียบวาระการประชุม

๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี 

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	....
ศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่องค้างพิจารณา
๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญ 

ศาลยุติธรรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
ศาลฎีกา
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๒. ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ 
ขนส่งข้ามพรมแดน	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๓. ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ 
ขนส่งข้ามพรมแดน	พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๔. ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ 
ขนส่งข้ามพรมแดน	พ.ศ.	....

นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๕. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....  
(ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวย 
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุ 
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน	The	GMS	Agreement)

คณะรัฐมนตรี

๖. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 
(ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวย 
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน	The	GMS	Agreement)

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๗. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 
(ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวย 
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุ 
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน	The	GMS	Agreement)

นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	.... นายอภิชาต		ศักดิเศรษฐ์	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน	เงินประจำตำแหน่ง	และ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	ประธานกรรมการและ 
กรรมการการเลือกตั้ง	ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และผู้ตรวจการแผ่นดิน	ประธานกรรมการและกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	และประธาน 
กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี
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๑๑. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	
พ.ศ.	....

นายเจริญ		จรรย์โกมล		(พท.)	
กับคณะ

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	
พ.ศ.	....

นายวิชัย		ล้ำสุทธิ	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๕. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	
พ.ศ.	....

นางผุสดี		ตามไท	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	
พ.ศ.	....

นายภูมิ		มูลศิลป์	
กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จำนวน	๑๓,๓๒๐	คน

๑๗. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

๑๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นายประสิทธิ		ชัยวิรัตนะ	
(พท.)	กับคณะ

๒๐. ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมความสัมพันธ์ในระบบ 
บริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นายบรรพต		ต้นธีรวงศ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการและผู้รับ 
บริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นางอุดมลักษณ์		เพ็งนรพัฒน์	
(ภท.)	กับคณะ

๒๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นายสุทัศน์		เงินหมื่น		(ปชป.)	
กับคณะ

๒๓. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
รับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นางสาวสารี		อ๋องสมหวัง	 
กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน	๑๐,๖๓๑	คน



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔88

ร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาของรัฐสภา

ลำดับท่ี ชื่อร่าง ผู้เสนอ

๒๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจาก 
ระบบบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นางอรพรรณ์		เมธาดิลกกุล	 
กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน	๑๐,๙๙๔	คน

๒๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....

นายเธียรชัย		สุวรรณเพ็ญ	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม	สนับสนุนและช่วยเหลือ 
จากรัฐในการคุ้มครองผู้รับบริการและผู้ให้บริการทาง
สาธารณสุข	พ.ศ.	....

นายวิรัตน์		กัลยาศิริ	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๗. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๒๘. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายบรรพต		ต้นธีรวงศ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๙. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายเธียรชัย		สุวรรณเพ็ญ	
(ปชป.)	กับคณะ

๓๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	...	(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับอายุความ)

คณะรัฐมนตรี

๓๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	….	(แก้ไขเพิ่มเติมอายุความ 
ของผู้กระทำความผิด)

นายพีระพันธ์		สาลีรัฐวิภาค	
(ปชป.)	กับคณะ

๓๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมความผิด 
เกี่ยวกับการปกครอง	ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม 
และอายุความ)

นายเสมอกัน		เที่ยงธรรม	
(ชท.)	กับคณะ

๓๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมความผิด 
เกี่ยวกับการปกครอง	ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม 
และอายุความ)

นายนิติวัฒน์		จันทร์สว่าง	
(ชทพ.)	กับคณะ

๓๔. ร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี
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๓๕. ร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	.... นายวัชระ		ยาวอหะซัน	
(ชทพ.)	กับคณะ

๓๖.	 ร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	.... นายอารีเพ็ญ		อุตรสินธุ์	(มภ.)	
กับคณะ

๓๗. ร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	.... นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๓๘. ร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	.... นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๓๙. ร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	.... นายวิทยา		บุรณศิริ	(พท.)	
กับคณะ

๔๐. ร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	.... นายอรรถพร		พลบุตร	(ปชป.)	
กับคณะ

๔๑. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๔๒. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายปัญญา		ศรีปัญญา	(ภท.)	
กับคณะ

๔๓. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายอารีเพ็ญ		อุตรสินธุ์	(มภ.)	
กับคณะ

๔๔. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความ 
เสียหายจากมลพิษน้ำมัน	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๔๕. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๔๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองเพชรบุรี	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๔๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๔๘. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....	 
(แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษ		จำนวนเงินในการงดการเรียก 
เก็บ	และจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ)

คณะรัฐมนตรี
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๔๙. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ	จำนวนเงินในการงดการ 
เรียกเก็บและจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ)

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๕๐. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ	จำนวนเงินในการงดการ 
เรียกเก็บและจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ)

นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๕๑. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๕๒. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	พ.ศ.	....

นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

๕๓. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	พ.ศ.	....

นายวัชระ		เพชรทอง	(ปชป.)	
กับคณะ

๕๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัด
อัตราศุลกากร	พ.ศ.	๒๕๓๐	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 
(ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเกียวโต	
(ฉบับแก้ไข))

คณะรัฐมนตรี

๕๕. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 
(ว่าด้วยการอนุวัติการตามอนุสัญญาเกียวโต	
(ฉบับแก้ไข)	และว่าด้วยการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
มาใช้ในการศุลกากร)

คณะรัฐมนตรี

๕๖. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๕๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๕๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนซะกาต	พ.ศ.	.... นายเจะอามิง		โตะตาหยง	
(ปชป.)	กับคณะ

๕๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต	
พ.ศ.	....

นายนัจมุดดีน		อูมา	(มภ.)	
กับคณะ

๖๐. ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี
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๖๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ 
จัดสวัสดิภาพสัตว์	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๒. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนา 
กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๓. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๔. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๖. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๗. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๘. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้ 
กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๖๙. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๗๐. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา 
ความอาญาในศาลแขวง		(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๗๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๗๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๗๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	...(กำหนดบทนิยามคำว่า 
เจ้าพนักงาน	ความผิดเกี่ยวกับศพความผิดเกี่ยวกับ 
การคุกคาม	และแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับ 
ความผิดลหุโทษ)

คณะรัฐมนตรี



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔92

ร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาของรัฐสภา

ลำดับท่ี ชื่อร่าง ผู้เสนอ

๗๔. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชา 
การทหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๗๕. ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๗๖. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๗๗. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๗๘. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๗๙. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๘๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด 
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น 
หลักทรัพย์	พ.ศ.	๒๕๔๐	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๘๑. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๘๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ 
ผู้นำอาวุธปืน	เครื่องกระสุนปืน	วัตถุระเบิด	หรือ 
ยุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออก 
ใบอนุญาตมามอบให้แก่ทางราชการ	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๘๓. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๘๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย 
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๘๕. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๘๖. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๘๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์	(ฉบับที่	..)		พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี
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๘๘. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๘๙. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๐. ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะรัฐมนตรี

๙๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๒. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๓. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๕. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๖. ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๗. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์ 
เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๙๙. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุ 
พฤติกรรมอันตราย	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๐. ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๑. ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี
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๑๐๒. ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อ 
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๔. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๕. ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัด
อัตราศุลกากร		พ.ศ.	๒๕๓๐	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๗. ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๐๘. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๐๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)

คณะรัฐมนตรี

๑๑๐. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่าย
เนื้อสัตว์	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๑๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๑๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๑๔. ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๑๕. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี
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๑๑๖. ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๑๗. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๑๘. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๑๙. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
คุณภาพการเรียนรู้	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๐. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทาง 
การกีฬา	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๒. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ 
สร้างสรรค์	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๔. ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๕. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ง 
ชาติ	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนา 
และป้องกันตนเอง	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๗. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๒๘. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี
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๑๒๙. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(โอนกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	
และพันธุ์พืชไปร่วมกับกรมป่าไม้)

คณะรัฐมนตรี

๑๓๐. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๓๑. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในเรื่องทางอาญา	(ฉบับที่	..)		พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๓๒. ร่างพระราชบัญญัติการทำสัญญาของหน่วยงานของรัฐ	 
พ.ศ.	....

นายพีระพันธุ์			สาลีรัฐวิภาค	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๓๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	….	(แก้ไขเพิ่มเติมความผิดต่อ 
เจ้าพนักงานในการยุติธรรม)

นายพีระพันธุ์			สาลีรัฐวิภาค	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๓๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของ
องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ	
(ฉบับที่	..)		พ.ศ.	….

นายวิชาญ		มีนชัยนันท์	(พท.)	
กับคณะ

๑๓๕. ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	….

นายวิชาญ		มีนชัยนันท์	(พท.)	
กับคณะ

๑๓๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของ 
องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ	 
(ฉบับที่	..)		พ.ศ.	....

นายสมเกียรติ		ศรลัมน์	(พผ.)	
กับคณะ

๑๓๗. ร่างพระราชบัญญัติเพิกถอนพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ที่ประกาศทับที่ดินวัดและที่ธรณีสงฆ์	ชุมชน	สถานที่ 
ราชการ	สถานศึกษา	และโบราณสถาน	พ.ศ.	....

นายนิยม		วรปัญญา	(พท.)	
กับคณะ

๑๓๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของ 
องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ	
(ฉบับที่	..)		พ.ศ.	....

นายประกอบ		จิรกิติ	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๓๙. ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง	พ.ศ.	.... นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ
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๑๔๐. ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับ 
อันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

๑๔๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือกำหนด 
บทลงโทษผู้ท่ีรู้ถึงการกระทำความผิดตามมาตรา	๑๑๒ 
แล้วนำไปเผยแพร่)

นายจุมพฏ		บุญใหญ่	(พท.)	
กับคณะ

๑๔๒. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายวิทยา		แก้วภราดัย	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๔๓. ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิบุคคลที่แปลงเพศ	 
พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๑๔๔. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๔๕. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๔๖. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ	พ.ศ.	.... นายจุมพฏ		บุญใหญ่	(พท.)	
กับคณะ

๑๔๗. ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๔๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการ 
ต่อการเดินอากาศ	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๔๙. ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน	๔๐,๕๔๒	คน

๑๕๐. ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายพีระพันธุ์		สาลีรัฐวิภาค	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๕๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมความผิด 
เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อ 
พระบรมราชวงศ์)

นายพีระพันธุ์		สาลีรัฐวิภาค	
(ปชป.)	กับคณะ
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๑๕๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(กำหนด 
การไต่สวนมูลฟ้องในความผิดต่อพระบรมราชวงศ์)

นายพีระพันธุ์		สาลีรัฐวิภาค	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๕๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายพีระพันธุ์		สาลีรัฐวิภาค	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๕๔. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

นายพิษณุ		หัตถสงเคราะห์	
(พท.)	กับคณะ

๑๕๕. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ	พ.ศ.	.... นายสิริพงศ์		อังคสกุลเกียรติ	
(ชท.)	กับคณะ

๑๕๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของ 
องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ	 
(ฉบับที่	..)		พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๕๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การริบ
ทรัพย์สินและเพิ่มวิธีการริบทรัพย์สินตามมูลค่า)

คณะรัฐมนตรี

๑๕๘. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

นายสนอง		เทพอักษรณรงค์	
(ภท.)	กับคณะ

๑๕๙. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ	
พ.ศ.	....

นายประเกียรติ		นาสิมมา	
(พท.)	กับคณะ

๑๖๐. ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นางสาวผ่องศรี		ธาราภูมิ	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๖๑. ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดิน	ในท้องที่ตำบลหาดใหญ่	อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา	ให้แก่นางสุทิน	บุพโก	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๖๒. ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นายอำนวย		คลังผา	(พท.)	
กับคณะ

๑๖๓. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายธีระชาติ		ปางวิรุฬห์รักษ์	
(ปชป.)	กับคณะ
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๑๖๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

นางสาวรังสิมา		รอดรัศมี	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๖๕. ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง		พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๖๖. ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร		(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๖๗. ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำ 
ความผิดเน่ืองในการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน 
ระหว่างวันที่	๒๕	พฤษภาคม	ถึงวันที่	๓	ธันวาคม	
๒๕๕๑	และระหว่างวันที่	๒๖	มีนาคม	ถึงวันที่	๑๔	
เมษายน	๒๕๕๒	พ.ศ.	....

นายบุญจง		วงศ์ไตรรัตน์	(ภท.)	
กับคณะ

๑๖๘. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายจุมพฏ		บุญใหญ่	(พท.)	
กับคณะ

๑๖๙. ร่างพระราชบัญญัติตราสัญลักษณ์รัฐสภา	พ.ศ.	.... นายศักดา		คงเพชร	(พท.)	
กับคณะ

๑๗๐. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา		(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๗๑.	 ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายสถาพร		มณีรัตน์	(พท.)	
กับคณะ

๑๗๒. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรี

๑๗๓. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์		(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายอำนวย		คลังผา	(พท.)	
กับคณะ

๑๗๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายอำนวย		คลังผา	(พท.)	
กับคณะ

๑๗๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การริบ
ทรัพย์และเพิ่มวิธีการริบทรัพย์สินตามมูลค่า)

นางสาวมัลลิกา		
จิระพันธ์ุวาณิช	(ชทพ.) 
กับคณะ

๑๗๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นางผุสดี		ตามไท	(ปชป.)	
กับคณะ
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๑๗๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	
คนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๑๗๘. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา	
พ.ศ.	....

นายทศพล		เพ็งส้ม	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๗๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมความผิด 
เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อ 
พระมหากษัตริย์)

นายสนอง		เทพอักษรณรงค์	
(ภท.)	กับคณะ

๑๘๐. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๑๘๑. ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง	พ.ศ.	.... นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๑๘๒. ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๑๘๓. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ 
ตำบลห้วยโป่ง	และตำบลมาบตาพุด	อำเภอ 
เมืองระยอง	จังหวัดระยอง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี

๑๘๔. ร่างพระราชบัญญัติการค้าข้าว	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายภูมิพัฒน์		พชรทรัพย์	
(ภท.)	กับคณะ

๑๘๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๘๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๘๗. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....

นายนิพนธ์		บุญญามณี	(ปชป.)	
กับคณะ

๑๘๘. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ
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๑๘๙. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	พ.ศ.	....

นายธานี		เทือกสุบรรณ	
(ปชป.)	กับคณะ

๑๙๐. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

นางปารีณา		ไกรคุปต์	
ปาจรียางกูร	(ชทพ.)	กับคณะ

๑๙๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๑๙๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	พ.ศ.	....

นายสนอง		เทพอักษรณรงค์	
(ภท.)	กับคณะ

๑๙๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	พ.ศ.	....

นายพิกิฏ		ศรีชนะ	(พผ.)	
กับคณะ

๑๙๔. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง	พ.ศ.	.... นายบดินทร์		กินาวงศ์	 
กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน	๑๐,๗๕๓	คน

๑๙๕. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข	พ.ศ.	.... นายไพศาล		บางชวด	 
กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวน	๑๔,๘๙๒	คน

๑๙๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ.	....

นายพิกิฏ		ศรีชนะ	(พผ.)
กับคณะ

๑๙๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ.	....

นายสนอง		เทพอักษรณรงค์	
(ภท.)	กับคณะ

๑๙๘. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๑๙๙. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

นายนิยม		วรปัญญา	(พท.)	
กับคณะ

๒๐๐. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

นายนิยม		วรปัญญา	(พท.)	
กับคณะ

๒๐๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายนิยม		วรปัญญา	(พท.)	
กับคณะ
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๒๐๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข	พ.ศ.	.... นางนิภา		พริ้งศุลกะ	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๐๓. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข	พ.ศ.	.... นายประเสริฐ		บุญชัยสุข	(รช.)	
กับคณะ

๒๐๔. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข	พ.ศ.	.... นายวิชาญ		มีนชัยนันท์	(พท.)	
กับคณะ

๒๐๕. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง	พ.ศ.	.... นายไกร		ดาบธรรม	(รช.)	
กับคณะ

๒๐๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายนริศ		ขำนุรักษ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๐๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ	พ.ศ.	....

นางผุสดี		ตามไท	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๐๘. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ	พ.ศ.	....

นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

๒๐๙. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง	พ.ศ.	.... นายประสิทธิ์		วุฒินันชัย	(พท.)	
กับคณะ

๒๑๐. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายอลงกรณ์		พลบุตร	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๑๑. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายนิติวัฒน์		จันทร์สว่าง	
(ชทพ.)	กับคณะ

๒๑๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายนิยม		วรปัญญา	(พท.)	
กับคณะ

๒๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นางอานิก		อัมระนันทน์	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการค้าข้าว	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายนิยม		วรปัญญา	(พท.)	
กับคณะ

๒๑๕. ร่างพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย 
ครอบครัว	มรดก	และการพิจารณาคดี	พ.ศ.	....

นายฮอชาลี		ม่าเหร็ม	(ปชป.)	
กับคณะ
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๒๑๖. ร่างพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวมรดกและการพิจารณาคดี	พ.ศ.	....

นายนัจมุดดีน		อูมา	(มภ.)	
กับคณะ

๒๑๗. ร่างพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวมรดกและการพิจารณาคดี	พ.ศ.	....

นายวิรัตน์		กัลยาศิริ	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๑๘. ร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัจย์	พ.ศ.	.... นายฮอชาลี		ม่าเหร็ม	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๑๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์	พ.ศ.	.... นายนัจมุดดีน		อูมา	(มภ.)	
กับคณะ

๒๒๐. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ 
มหานคร	พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๒๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ 
มหานคร	(ฉบับที่	..)			พ.ศ.	....

นายอภิรักษ์		โกษะโยธิน	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๒๒. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	พ.ศ.	.... นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

๒๒๓. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ	พ.ศ.	....

นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๒๒๔. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๒๒๕. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ	พ.ศ.	....

นายเรวัต		สิรินุกุล	(พท.)	
กับคณะ

๒๒๖. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายเรวัต		สิรินุกุล	(พท.)	
กับคณะ

๒๒๗. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ	พ.ศ.	....

นายอรรถพร		พลบุตร	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๒๘. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายอรรถพร		พลบุตร	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๒๙. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 
หมู่บ้าน	พ.ศ.	....

นายจุติ		ไกรฤกษ์	(ปชป.)	
กับคณะ



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔104

ร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาของรัฐสภา

ลำดับท่ี ชื่อร่าง ผู้เสนอ

๒๓๐. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 
หมู่บ้าน	พ.ศ.	....

นายอำนวย		คลังผา	(พท.)	
กับคณะ

๒๓๑. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 
หมู่บ้าน	พ.ศ.	....

นายภูมิพัฒน์		พชรทรัพย์	
(ภท.)	กับคณะ

๒๓๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการ	ฮาลาล	พ.ศ.	.... นายเจะอามิง		โตะตาหยง	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๓๓. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการ	ฮาลาล	พ.ศ.	.... นายแวมาฮาดี		แวดาโอะ	
(พผ.)	กับคณะ

๒๓๔. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม	(ฉบับที่	..)	 
พ.ศ.	....

นายวิชาญ		มีนชัยนันท์	(พท.)	
กับคณะ

๒๓๕. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม	(ฉบับที่	..) 
พ.ศ.	....

นางพัฒนา		สังขทรัพย์	(ภท.)	
กับคณะ

๒๓๖. ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	.... นายวิชาญ		มีนชัยนันท์	(พท.)	
กับคณะ

๒๓๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายอรรถวิชช์		สุวรรณภักดี	
(ปชป.)กับคณะ

๒๓๘. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์	พ.ศ.	....

นายภูมิพัฒน์		พชรทรัพย์	
(ภท.)	กับคณะ

๒๓๙. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์	พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๒๔๐. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวน 
การยุติธรรม	พ.ศ.	....

นายสุทัศน์		เงินหมื่น	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๔๑. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความ 
เสียหายจากมลพิษน้ำมันและวัตถุอันตราย	พ.ศ.	....

นายนิติวัฒน์		จันทร์สว่าง	
(ชทพ.)	กับคณะ

๒๔๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	....

นายวิลาศ		จันทร์พิทักษ์	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๔๓. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน	พ.ศ.	.... นายวิชัย		ล้ำสุทธิ	(ปชป.)	
กับคณะ
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๒๔๔. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน	พ.ศ.	.... นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

๒๔๕. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน	พ.ศ.	.... นายไกร		ดาบธรรม	(รช.)	
กับคณะ

๒๔๖. ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	....	 นายนิพนธ์		บุญญามณี	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๔๗. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 
พ.ศ.	....

นายนคร		มาฉิม	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๔๘. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือ 
ค้าส่ง	พ.ศ.	....

นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

๒๔๙. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือ 
ค้าส่ง	พ.ศ.	....

นายนราพัฒน์		แก้วทอง	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๕๐. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนร่วมบรรเทาความเสียหาย
ต่อพืชผล	และผลิตผลทางการเกษตร	พ.ศ.	....

นายสุขวิชชาญ		มุสิกุล	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๕๑. ร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่าง 
เป็นธรรม	พ.ศ.	....

นายกรณ์		จาติกวณิช	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๕๒. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ง 
ชาติ	พ.ศ.	....	

นายนคร		มาฉิม	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๕๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายนคร		มาฉิม	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๕๔. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดิน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	....

นายสุวโรช		พะลัง	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๕๕. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายสุวโรช		พะลัง	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๕๖. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดิน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	....

นายสุวโรช		พะลัง	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๕๗. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายสุวโรช		พะลัง	(ปชป.)	
กับคณะ
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๒๕๘. ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่าง 
ประเทศ	พ.ศ.	....

นายจุมพฏ		บุญใหญ่	(พท.)	
กับคณะ

๒๕๙. ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือ 
สัญญา	พ.ศ.	....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา	
ธนาดิเรก	(ปชป.)	กับคณะ

๒๖๐. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นางวรศุลี		สุวรรณปริสุทธิ์	
(รช.)	กับคณะ

๒๖๑. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นายอรรถพร		พลบุตร	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๖๒. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นายยุคล		ชนะวัฒน์ปัญญา	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๖๓. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นายอำนวย		คลังผา	(พท.)	
กับคณะ

๒๖๔. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....

นายเชิดชัย		วิเชียรวรรณ	
(ภท.)	กับคณะ

๒๖๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๖๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนคร 
แม่สอด	พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๖๗. ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายนิติวัฒน์		จันทร์สว่าง	
(ชทพ.)	กับคณะ

๒๖๘. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ	พ.ศ.	.... นายเชวงศักดิ์		เร่งไพบูลย์วงษ์	
(ชทพ.)	กับคณะ

๒๖๙. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
และสวนปาล์ม	พ.ศ.	....

นายอาคม		เอ่งฉ้วน	(ปชป.)	
กับคณะ	

๒๗๐. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

นายสมัย		เจริญช่าง	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๗๑. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ 
เง่ือนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.	....

นายถวิล		ไพรสณฑ์	(ปชป.)	
กับคณะ
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๒๗๒. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายเชิดชัย		วิเชียรวรรณ	
(ภท.)	กับคณะ

๒๗๓. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายยุคล		ชนะวัฒน์ปัญญา	
(ปชป.)	กับคณะ

๒๗๔. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... นายนพคุณ		รัฐผไท	(พท.)	
กับคณะ

๒๗๕. ร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัจญ์	พ.ศ.	.... นายสมัย		เจริญช่าง	(ปชป.)	
กับคณะ

๒๗๖. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทาง 
การกีฬา	พ.ศ.	....

นายนิติวัฒน์		จันทร์สว่าง	
(ชทพ.)	กับคณะ

๒๗๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	พ.ศ.	.... นายนิติวัฒน์		จันทร์สว่าง	
(ชทพ.)	กับคณะ

๒๗๘. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	.... นายนิติวัฒน์		จันทร์สว่าง	
(ชทพ.)	กับคณะ

๒๗๙. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	พ.ศ.	.... นายภูมิพัฒน์		พชรทรัพย์	
(ภท.)	กับคณะ

๒๘๐. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์	
พ.ศ.	....

นายเจริญ		จรรย์โกมล	(พท.)	
กับคณะ

  ๒)  ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา๒
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๑. ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระ 
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นางสาวเฉลิมลักษณ์		 
เก็บทรัพย์	(ปชป.)	กับคณะ,	นางสาวผ่องศรี		
ธาราภูมิ	(ปชป.)	กับคณะ,	นางสาวมัลลิกา		 
จิระพันธุ์วาณิช	(ชทพ.)	กับคณะ,	นายวิชาญ		
มีนชัยนันท์	(พท.)	กับคณะ,	นายวรงค์		 
เดชกิจวิกรม	(ปชป.)	กับคณะ,	นางสาวสารี		
อ๋องสมหวัง	กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน	
๑๑,๒๓๐	คน	

    ๒	ข้อมูลจากกลุ่มงานพระราชบัญญัติ	สำนักการประชุม	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ณ	วันที่	๒๗	พฤษภาคม	๒๕๕๔.
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๒. ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม 
สาธารณะ	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นางสาวผ่องศรี		ธาราภูมิ	(ปชป.)	
กับคณะ

๓. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นายสถาพร		มณีรัตน์	(พท.)
กับคณะ,	นางสาวผ่องศรี		ธาราภูมิ	(ปชป.)	
กับคณะ,	นายนคร		มาฉิม	(ปชป.)	กับคณะ

๔. ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระ 
ด้านส่ิงแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	
และสุขภาพ	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นายสาธิต		ปิตุเตชะ	(ปชป.)	
กับคณะ

๕. ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี,	นายไกรศักดิ์		ชุณหะวัณ	(ปชป.)	
กับคณะ,	นายเชิดชัย		วิเชียรวรรณ	(ภท.)	
กับคณะ,	นางผุสดี		ตามไท	(ปชป.)	
กับคณะ,	นายนพคุณ		รัฐผไท	(พท.)	กับคณะ	

๖. ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรี




