คํานํา
ด้ ว ยได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก ายุ บ สภาผู้ แ ทนราษฎร เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ส่งผลให้อายุของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ สิ้นสุดลง และจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่
เป็ น การเลือ กตั้ งทั่ ว ไป ในวัน ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สํา นัก การประชุ ม ในฐานะที่ เ ป็น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้จัดทําหนังสือสรุปผลการดําเนินงานของ
สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๓ และรัฐ สภา ตั้ งแต่วั นที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ ถึ งวั นที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ได้ทราบการดําเนินงานของสภาชุดที่ผ่านมา
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ มีการประชุม จํานวน ๒๑๗ ครั้ง โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติรวม ๗๓ ฉบับ
๒. อนุมัติพระราชกําหนด จํานวน ๓ ฉบับ
๓. พิจารณาญัตติ จํานวน ๒๓ ฉบับ
๔. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ จํานวน ๔ ครั้ง
๕. การตอบกระทู้ถาม
- กระทู้ถามสด จํานวน ๒๕๑ กระทู้
- กระทู้ถามทั่วไปตอบในที่ประชุมสภา จํานวน ๙๐๖ กระทู้
- กระทู้ถามทั่วไปตอบในราชกิจจานุเบกษา จํานวน ๒,๔๔๐ กระทู้
๖. การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน จํานวน ๒๐ ฉบับ
๗. การขอปรึ ก ษาหารื อ ของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรก่ อ นเข้ า สู่ ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม
จํานวน ๑๔๖ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๖,๔๕๐ ข้อหารือ
รัฐสภามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา จํานวน ๔๙ ครั้ง โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน ๒ ฉบับ
๒. การแถลงนโยบายของรัฐบาล จํานวน ๓ ครั้ง
๓. การเปิดอภิปรายเพื่อรับฟังความคิดเห็น จํานวน ๓ เรื่อง
๔. การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา จํานวน ๑๑๐ เรื่อง
๕. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับการประชุมรัฐสภา จํานวน ๑ ฉบับ
คณะทํ างานหวั งเป็ นอย่างยิ่ งว่าหนังสื อสรุปผลงานของสภาผู้แ ทนราษฎรและรัฐสภานี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักการประชุม
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
มิถุนายน ๒๕๕๔

(ก)
สารบัญ
หน้า

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
- ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
- ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
- ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน
- ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการของวุฒิสภา
- ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้ว
- ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง
ของสภาผู้แทนราษฎร
- ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คํารับรอง
- ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
ที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คํารับรอง
- ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ส่งให้นายกรัฐมนตรีให้คํารับรอง
- ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบ
และรอการดําเนินการต่อไป
- ร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอ

๑
๑
๓
๓
๓
๓
๔
๒๑
๒๔
๒๕
๒๕
๒๕

การพิจารณาพระราชกําหนด
- พระราชกําหนดที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

๒๗

การพิจารณาญัตติ
- ญัตติทสี่ ภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว
๑. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
๑.๑. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
๑.๒ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
๒. ญัตติส่งรัฐบาลดําเนินการ
๓. ญัตติที่เสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
- รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญ

๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๒๙
๒๙
๓๐

(ข)
การพิจารณากระทู้ถาม
๑. รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช
๒. รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
๓. รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

๓๑
๓๓
๓๔

การพิจารณาเรื่องอื่นๆ
- เรื่องรับทราบรายงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรอิสระที่เสนอตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
- การให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
- เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- ตั้งกรรมาธิการแทนตําแหน่งที่ว่าง
- การขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

๓๗
๔๐
๔๐
๔๐
๔๑

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
- ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
- การแถลงนโยบายของรัฐบาล
- ญัตติที่เสนอด้วยวาจาในที่ประชุมรัฐสภา
- การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น
- การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
- ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
- ตั้งกรรมาธิการรัฐสภาแทนตําแหน่งที่ว่าง

๔๒
๔๒
๔๒
๔๒
๔๓
๔๘
๔๘

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา จํานวน ๖ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา

จํานวน ๖๗ ฉบับ คือ

๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ....
๕. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา
เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
๖ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ยกเลิกการยุบกรมทางหลวงชนบทไปรวมกับกรมทางหลวง)
๗. ร่างพระราชบัญญัติสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
๘. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
๙. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้น และฟื้นฟูเศรษฐกิจ)
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุม่ นํ้าโขง
พ.ศ. ....
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

-๒๒๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระทรวงวัฒนธรรม)
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ....
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. ....
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ....
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ....
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ....
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ....
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ ....
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ข้าราชการตํารวจ)
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ....
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ....
๕๓. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฝ่ายรัฐสภา)
๕๔. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฝ่ายรัฐสภา)
๕๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ....
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

-๓๕๙. ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
๖๐. ร่างพระราชบัญญัติคําสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....
๖๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
๖๒. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๓. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๔. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....
๖๕. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๖. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ....
๖๗. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการร่วมกัน

จํานวน ๒ ฉบับ คือ

๑. ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างการดําเนินการของวุฒิสภา

จํานวน ๖ ฉบับ คือ

๑. ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕. ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....
๖. ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้ว
๑. อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่สองของสภาผู้แทนราษฎร
จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....

๒. บรรจุระเบียบวาระเพือ่ รอการพิจารณา

จํานวน ๓ ฉบับ คือ

๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

๓. รอการบรรจุระเบียบวาระ

จํานวน ๑ ฉบับ คือ

- ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร

จํานวน ๑ ฉบับ คือ

- ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

-๔-

ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระ
เพื่อรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร

จํานวน ๒๗๔ ฉบับ คือ

๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๔. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิชัย ล้ําสุทธิ กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางผุสดี ตามไท กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประสิทธิ์ ชัยวิรตั นะ กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุทัศน์ เงินหมืน่ กับคณะ
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายบรรพต ต้นธีรวงศ์ กับคณะ
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการและผู้รับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข
พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ กับคณะ

-๕๑๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐในการคุ้มครองผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการทางสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ กับคณะ
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายบรรพต ต้นธีรวงศ์ กับคณะ
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ กับคณะ
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความ)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมอายุความของผู้กระทําความผิด)
ผู้เสนอ นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค กับคณะ
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมและอายุความ)
ผู้เสนอ นายเสมอกัน เที่ยงธรรม กับคณะ
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมและอายุความ)
ผู้เสนอ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม)
ผู้เสนอ นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค กับคณะ
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกําหนดบทลงโทษผู้ที่รู้ถึงการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๑๒ แล้วนําไปเผยแพร่)
ผู้เสนอ นายจุมพฏ บุญใหญ่ กับคณะ
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อพระมหากษัตริย์)
ผู้เสนอ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ กับคณะ
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อพระบรมราชวงศ์)
ผู้เสนอ นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค กับคณะ
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การริบทรัพย์สินและเพิม่ วิธีการริบทรัพย์สินตามมูลค่า)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การริบทรัพย์และเพิ่มวิธีการริบทรัพย์สินตามมูลค่า)
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช กับคณะ

-๖๓๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดบทนิยามคําว่าเจ้าพนักงาน ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม
และแก้ไขอัตราโทษปรับสําหรับความผิดลหุโทษ)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดการไต่สวนมูลฟ้องในความผิดต่อพระบรมราชวงศ์)
ผู้เสนอ นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค กับคณะ
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับผู้ทุพพลภาพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับผู้ทุพพลภาพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ นายปัญญา ศรีปญ
ั ญา กับคณะ
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับผู้ทุพพลภาพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ กับคณะ
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวัชระ เพชรทอง กับคณะ
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติการทําสัญญาของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค กับคณะ
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ กับคณะ
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ

-๗๔๕. ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิบุคคลที่แปลงเพศ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจุมพฏ บุญใหญ่ กับคณะ
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ กับคณะ
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ กับคณะ
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค กับคณะ
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ กับคณะ
๕๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประเกียรติ นาสิมมา กับคณะ
๕๔. ร่างพระราชบัญญัตินริ โทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องในการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน
ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ และระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ถึงวันที่
๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ กับคณะ
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้แก่นางสุทิน บุพโก พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๕๖. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ กับคณะ
๕๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ยกฐานะสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเป็นกรม ในกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๕๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี กับคณะ
๖๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี กับคณะ

-๘๖๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา กับคณะ
๖๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ
๖๓. ร่างพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๖๔. ร่างพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๖๕. ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๖๖. ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๖๗. ร่างพระราชบัญญัติตราสัญลักษณ์รฐั สภา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายศักดา คงเพชร กับคณะ
๖๘. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับสตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๖๙. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับสตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๗๐. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มสี าระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๗๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายทศพล เพ็งส้ม กับคณะ
๗๒. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๗๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ
๗๔. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ
๗๕. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับสตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ นางปารีณา ไกรคุปต์ ปาจรียางกูร กับคณะ

-๙๗๖. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิพนธ์ บุญญามณี กับคณะ
๗๗. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๗๘. ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๗๙. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ให้จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๘๐. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๘๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ
๘๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิกิฏ ศรีชนะ กับคณะ
๘๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ กับคณะ
๘๔. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๘๕. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๘๖. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๘๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๘๘. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางนิภา พริ้งศุลกะ กับคณะ
๘๙. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประเสริฐ บุญชัยสุข กับคณะ
๙๐. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ กับคณะ
๙๑. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายไกร ดาบธรรม กับคณะ
๙๒. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประสิทธิ์ วุฒินนั ชัย กับคณะ
๙๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ศาลฎีกา
๙๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางผุสดี ตามไท กับคณะ

- ๑๐ ๙๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ
๙๖. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๙๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๙๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนซะกาต พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจะอามิง โตะตาหยง กับคณะ
๙๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนัจมุดดีน อูมา กับคณะ
๑๐๐. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๐๑. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวัชระ ยาวอหะซัน กับคณะ
๑๐๒. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ กับคณะ
๑๐๓. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๑๐๔. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ
๑๐๕. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิทยา บุรณศิริ กับคณะ
๑๐๖. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอรรถพร พลบุตร กับคณะ
๑๐๗. ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๐๘. ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๑๐๙. ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ
๑๑๐. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๑๑. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามันและวัตถุอันตราย
พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ
๑๑๒. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จํานวนเงินในการงดการเรียกเก็บ และจํานวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี

- ๑๑ ๑๑๓. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จํานวนเงินในการงดการเรียกเก็บและจํานวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ)
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๑๑๔. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จํานวนเงินในการงดการเรียกเก็บและจํานวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ)
ผู้เสนอ นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ
๑๑๕. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
ภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน The GMS Agreement)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๑๖. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
ภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน The GMS Agreement)
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๑๑๗. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
ภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน The GMS Agreement)
ผู้เสนอ นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ
๑๑๘ ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ว่าด้วยการอนุวัติการตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) และว่าด้วยการนําวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการศุลกากร)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๑๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข))
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๒๐. ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๒๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๒๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ กับคณะ
๑๒๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๑๒๔. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๒๕. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุทัศน์ เงินหมืน่ กับคณะ
๑๒๖. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี

- ๑๒ ๑๒๗. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๒๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๒๙. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๓๐. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๓๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๓๒. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๓๓. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๓๔. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ กับคณะ
๑๓๕. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ
๑๓๖. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๓๗. ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๓๘. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๓๙. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๔๐. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมภาษีรถของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช้รัฐวิสาหกิจ)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๔๑. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ยกเว้นการขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและการเสียภาษีรถประจําปีให้แก่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๔๒. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี

- ๑๓ ๑๔๓. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๔๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๔๕. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๔๖. ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นําอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
หรือยุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่ทางราชการ
พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๔๗. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๔๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มสี าระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก และสตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๔๙. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๕๐. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๕๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๕๒. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๕๓. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๕๔. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ
๑๕๕. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ
๑๕๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๕๗. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๕๘. ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๕๙. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี

- ๑๔ ๑๖๐. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนริศ ขํานุรักษ์ กับคณะ
๑๖๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย
พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๖๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มสี าระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๖๓. ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๖๔. ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๖๕. ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มสี าระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๖๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ฉบับ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๖๗. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๖๘. ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๖๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๗๐. ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๗๑. ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ กับคณะ
๑๗๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การดําเนินคดีแบบกลุ่ม)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๗๓. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๗๔. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๗๕. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ กับคณะ
๑๗๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี

- ๑๕ ๑๗๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๗๘. ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มสี าระสําคัญเกี่ยวกับสตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๗๙. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๘๐. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสถาพร มณีรัตน์ กับคณะ
๑๘๑. ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๘๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๘๓. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๘๔. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๘๕. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ
๑๘๖. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๘๗. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนคร มาฉิม กับคณะ
๑๘๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๘๙. ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๙๐. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๙๑. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนคร มาฉิม กับคณะ
๑๙๒. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)
ผู้เสนอ นายนคร มาฉิม กับคณะ
๑๙๓. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุวโรช พะลัง กับคณะ

- ๑๖ ๑๙๔. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)
ผู้เสนอ นายสุวโรช พะลัง กับคณะ
๑๙๕. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุวโรช พะลัง กับคณะ
๑๙๖. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)
ผู้เสนอ นายสุวโรช พะลัง กับคณะ
๑๙๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๙๘. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุม
ดูแลเด็ก พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๙๙. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชไปรวมกับกรมป่าไม้)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๐๐. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๐๑. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิชัย ล้ําสุทธิ กับคณะ
๒๐๒. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๐๓. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ กับคณะ
๒๐๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ กับคณะ
๒๐๕. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประกอบ จิรกิติ กับคณะ
๒๐๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๐๗. ร่างพระราชบัญญัติเพิกถอนพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติที่ประกาศทับที่ดินวัดและที่ธรณีสงฆ์
ชุมชน สถานทีร่ าชการ สถานศึกษา และโบราณสถาน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๒๐๘. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี

- ๑๗ ๒๐๙. ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๑๐. ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ
๒๑๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๑๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค กับคณะ
๒๑๓. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ กับคณะ
๒๑๔. ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กับคณะ
๒๑๕. ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา กับคณะ
๒๑๖. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจุมพฏ บุญใหญ่ กับคณะ
๒๑๗. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา กับคณะ
๒๑๘. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางผุสดี ตามไท กับคณะ
๒๑๙. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องทีต่ ําบลห้วยโป่ง และตําบลมาบตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๒๐. ร่างพระราชบัญญัติการค้าข้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ กับคณะ
๒๒๑. ร่างพระราชบัญญัติการค้าข้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๒๒๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธานี เทือกสุบรรณ กับคณะ
๒๒๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๒๒๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ กับคณะ
๒๒๕. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิกิฏ ศรีชนะ กับคณะ
๒๒๖. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอลงกรณ์ พลบุตร กับคณะ
๒๒๗. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ

- ๑๘ ๒๒๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๒๒๙. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางอานิก อัมระนันทน์ กับคณะ
๒๓๐. ร่างพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว มรดก และการพิจารณาคดี พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นายฮอชาลี ม่าเหร็ม กับคณะ
๒๓๑. ร่างพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดกและการพิจารณาคดี พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นายนัจมุดดีน อูมา กับคณะ
๒๓๒. ร่างพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดกและการพิจารณาคดี พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ กับคณะ
๒๓๓. ร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัจย์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายฮอชาลี ม่าเหร็ม กับคณะ
๒๓๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนัจมุดดีน อูมา กับคณะ
๒๓๕. ร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัจญ์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมัย เจริญช่าง กับคณะ
๒๓๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ
๒๓๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน กับคณะ
๒๓๘. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ
๒๓๙. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ
๒๔๐. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรน้ําแห่งชาติ)
ผู้เสนอ นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ
๒๔๑. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเรวัต สิรินุกุล กับคณะ
๒๔๒. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรน้ําแห่งชาติ)
ผู้เสนอ นายเรวัต สิรินุกุล กับคณะ
๒๔๓. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอรรถพร พลบุตร กับคณะ
๒๔๔. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรน้ําแห่งชาติ)
ผู้เสนอ นายอรรถพร พลบุตร กับคณะ
๒๔๕. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจุติ ไกรฤกษ์ กับคณะ

- ๑๙ ๒๔๖. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา กับคณะ
๒๔๗. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ กับคณะ
๒๔๘. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นายเจะอามิง โตะตาหยง กับคณะ
๒๔๙. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นายแวมาฮาดี แวดาโอะ กับคณะ
๒๕๐. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิลาศ จันทร์พทิ ักษ์ กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๑๐๑ คน
๒๕๑. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ
๒๕๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายไกร ดาบธรรม กับคณะ
๒๕๓. ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิพนธ์ บุญญามณี กับคณะ
๒๕๔. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนราพัฒน์ แก้วทอง กับคณะ
๒๕๕. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ
๒๕๖. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนร่วมบรรเทาความเสียหายต่อพืชผลและผลิตผลทางการเกษตร
พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุขวิชชาญ มุสกิ ุล กับคณะ
๒๕๗. ร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นายกรณ์ จาติกวณิช กับคณะ
๒๕๘. ร่างพระราชบัญญัติการจัดทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจุมพฏ บุญใหญ่ กับคณะ
๒๕๙. ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา ธนาดิเรก กับคณะ
๒๖๐. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมอายุการดํารงตําแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน และผูช้ ่วยผู้ใหญ่บ้าน)
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๒๖๑. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เลือกตั้งกํานันโดยตรง)
ผู้เสนอ นายอรรถพร พลบุตร กับคณะ
๒๖๒. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดให้หมูบ่ ้าน ตําบล และอําเภอ มีการเลือกกํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล
สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการตําบล)
ผู้เสนอ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา กับคณะ

- ๒๐ ๒๖๓. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดให้หมูบ่ ้าน ตําบล และอําเภอ มีการเลือกกํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล
สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการตําบล)
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา กับคณะ
๒๖๔. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดให้หมูบ่ ้าน ตําบล และอําเภอ มีการเลือกกํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล
สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการตําบล)
ผู้เสนอ นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ กับคณะ
๒๖๕. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดให้มีตาํ แหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน
ในเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล)
ผู้เสนอ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา กับคณะ
๒๖๖. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดให้มีตาํ แหน่งและยกเลิกตําแหน่ง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาล)
ผู้เสนอ นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ กับคณะ
๒๖๗. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดให้มีตาํ แหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้าน
ในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล)
ผู้เสนอ นายนพคุณ รัฐผไท กับคณะ
๒๖๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ
๒๖๙. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ
๒๗๐. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางและสวนปาล์ม พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นายอาคม เอ่งฉ้วน กับคณะ
๒๗๑. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมัย เจริญช่าง กับคณะ
๒๗๒. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ
๒๗๓. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับสตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒)
ผู้เสนอ นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ
๒๗๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ

- ๒๑ -

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คํารับรอง จํานวน ๖๔ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติบัตรเครดิต พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอปัว จังหวัดน่าน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวัลลภ สุปริยศิลป์ กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนิติบัญญัติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติสถานกาสิโน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปัญญา ศรีปญ
ั ญา กับคณะ
(ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน แต่ผู้เสนอคัดค้านความเห็นของประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงส่งให้ทปี่ ระชุม
ร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะวินิจฉัย
และที่ประชุมได้มีมติว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๓ (๒))
๗. ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยแห่งรัฐสภา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดไกลกังวล พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ร้อยตํารวจโท เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติการจัดทําประมวลกฎหมายแบบใหม่ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาอาสาสมัครภาครัฐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธีระ สลักเพชร กับคณะ
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ กับคณะ
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทยั กับคณะ
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสงวน พงษ์มณี กับคณะ

- ๒๒ ๑๘. ร่างพระราชบัญญัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ กับคณะ
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายศักดา คงเพชร กับคณะ
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิชัย ล้ําสุทธิ กับคณะ
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ กับคณะ
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ กับคณะ
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางบุญรื่น ศรีธเรศ กับคณะ
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยระยอง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ กับคณะ
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพัทลุง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนริศ ขํานุรักษ์ กับคณะ
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอันดามัน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล กับคณะ
๒๗ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตากสิน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ กับคณะ
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพระนารายณ์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน บริเวณติดริมแม่น้ําโขง
ในท้องที่ตําบลไผ่ล้อม ตําบลนาเข ตําบลบ้านแพง อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ให้แก่ราษฎร
พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ กับคณะ
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างความสมานฉันท์และจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายบรรพต ต้นธีรวงศ์ กับคณะ
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบส่งเสริมพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายบรรพต ต้นธีรวงศ์ กับคณะ
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ กับคณะ
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ กับคณะ
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ กับคณะ

- ๒๓ ๓๗. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายภูมิพัฒน์ พรชทรัพย์ กับคณะ
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติการช่วยเหลืออาสาสมัครชุมชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ กับคณะ
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติที่ราษฎรครอบครองที่ดินทําประโยชน์ที่กรมป่าไม้
ประกาศทับที่ดินของราษฎร พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นายนพดล พลเสน กับคณะ
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพของรัฐสภา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ทรี่ าชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อขาย
คืนให้แก่ราษฎร พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ กับคณะ
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนริศ ขํานุรักษ์ กับคณะ
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .....
ผู้เสนอ นายนริศ ขํานุรักษ์ กับคณะ
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .....
ผู้เสนอ นายสุวโรช พะลัง กับคณะ
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .....
ผู้เสนอ นายสุวโรช พะลัง กับคณะ
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และกระทรวงการกีฬา)
ผู้เสนอ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล กับคณะ
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนคร มาฉิม กับคณะ
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุวโรช พะลัง กับคณะ
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุวโรช พะลัง กับคณะ
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุวโรช พะลัง กับคณะ
๕๓. ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายศุภชัย ศรีหล้า กับคณะ
๕๔. ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนคร มาฉิม กับคณะ

- ๒๔ ๕๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการรถไฟ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ว่าที่รอ้ ยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย กับคณะ
๕๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรถไฟ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ว่าที่รอ้ ยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย กับคณะ
๕๗. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุวโรช พะลัง กับคณะ
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนคร มาฉิม กับคณะ
๕๙. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนพคุณ รัฐผไท กับคณะ
๖๐. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ
๖๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ
๖๒. ร่างพระราชบัญญัติอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ กับคณะ
๖๓. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ กับคณะ
๖๔. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ

ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คํารับรอง
๑. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งกระทรวงการรถไฟ)
ผู้เสนอ ว่าที่รอ้ ยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ข้าราชการกระทรวงการรถไฟ)
ผู้เสนอ ว่าที่รอ้ ยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ํา)
ผู้เสนอ นายนคร มาฉิม กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สํานักงานบริหารจัดการที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ผู้เสนอ นายนคร มาฉิม กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สํานักงานบริหารจัดการที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ผู้เสนอ นายสุวโรช พะลัง กับคณะ

จํานวน ๖ ฉบับ คือ

- ๒๕ ๖. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สํานักงานบริหารจัดการที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ผู้เสนอ นายสุวโรช พะลัง กับคณะ

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ส่งให้นายกรัฐมนตรีให้คํารับรอง

จํานวน ๑ ฉบับ คือ

- ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ

ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญที่สภาผูแ้ ทนราษฎร
ลงมติไม่เห็นชอบและรอการดําเนินการต่อไป

จํานวน ๑ ฉบับ คือ

- ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ศาลฎีกา

ร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอ
๑. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา

จํานวน ๔ ฉบับ คือ

๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๒,๖๐๒ คน
(พิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)
๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๓,๙๔๐ คน
(พิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)
๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๓,๘๑๒ คน
(พิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)
๔. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๑,๕๕๑ คน
(พิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)

๒. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการของวุฒิสภา

จํานวน ๑ ฉบับ คือ

- ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระผู้บริโภค พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๑,๒๓๐ คน
(พิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)

- ๒๖ -

๓. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่สองของ
สภาผู้แทนราษฎร

จํานวน ๑ ฉบับ คือ

- ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอร่าม อามระดิษ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๒๒๗ คน
(พิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)

๔. ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณา
ในวาระที่หนึง่ ของสภาผู้แทนราษฎร

จํานวน ๖ ฉบับ คือ

๑. ร่างพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสุธีรา วิจิตรานนท์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๔๐,๕๔๒ คน
๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๖๓๑ คน
๓. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายบดินทร์ กินาวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๗๕๓ คน
๔. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายไพศาล บางชวด กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๔,๘๑๒ คน
๕. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ แพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๙๙๔ คน
๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายภูมิ มูลศิลป์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๗๕๑ คน

๕. ร่างพระราชบัญญัติที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง

จํานวน ๑ ฉบับ คือ

- ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๔,๒๖๔ คน

๖. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรี
ไม่ให้คํารับรอง

จํานวน ๔ ฉบับ คือ

๑. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกํานันผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมศักดิ์ ไพศาลสัจธรรม กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๓,๗๐๒ คน
๒. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันชราภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๙,๘๑๙ คน
๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ยกเลิกกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และตั้งกระทรวงสวัสดิการสังคม)
ผู้เสนอ นายสวง ทัพกฤษณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๐๒๘ คน
๔. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวกชนุช แสงแถลง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๔๔๖ คน

- ๒๗ -

๗. ร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

จํานวน ๔ ฉบับ คือ

(มีหลักการไม่เป็นไปตามหมวด ๓ และหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญ)
- ร่างพระราชบัญญัติการจัดทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจักรชัย โฉมทองดี กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๓๗๘ คน

๘. ร่างพระราชบัญญัติที่ประธานรัฐสภาสั่งจําหน่ายเรื่อง

จํานวน ๑ ฉบับ คือ

(มีจํานวนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ครบหนึ่งหมื่นคน)
- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเกียรติยศ โรเยอร์ โลหนันทน์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ จํานวน ๑,๖๓๑ คน

การพิจารณาพระราชกําหนด
พระราชกําหนดที่ได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา

จํานวน ๓ ฉบับ คือ

๑. พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

- ๒๘ -

การพิจารณาญัตติ
ญัตติที่สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาแล้ว

จํานวน ๒๓ ญัตติ คือ

๑. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
๑.๑ ญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
๑.๑.๑ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
(นายสมัคร สุนทรเวช)
๑.๑.๒. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
๑.๑.๓. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
๑.๑.๔. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

จํานวน ๘ ญัตติ
จํานวน ๔ ญัตติ

๑.๒ ญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จํานวน ๔ ญัตติ
๑.๒.๑ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จํานวน ๗ คน คือ
๑. นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
๒. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
๓. ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยูบ่ ํารุง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๔. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๕. นายสันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๖. นายทรงศักดิ์ ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๗. นายนพดล ปัทมะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๑.๒.๒ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จํานวน ๕ คน คือ
๑. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
๒. นายกรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๓. นายกษิต ภิรมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๔. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๕. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑.๒.๓ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จํานวน ๕ คน คือ
๑. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
๒. นายกรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๓. นายกษิต ภิรมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๔. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๕. นายโสภณ ซารัมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

- ๒๙ ๑.๒.๔ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จํานวน ๙ คน คือ
๑. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
๒. นายกรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๓. นางพรทิวา นาคาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๔. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๕. นายจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๖. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๗. นายโสภณ ซารัมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๘. นายศุภชัย โพธิ์สุ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๙. นายกษิต ภิรมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๒. ญัตติส่งรัฐบาลดําเนินการ

จํานวน ๑๑ ญัตติ

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ปัญหาชายแดนภาคใต้และการปรับปรุงประสิทธิภาพของกองทัพเพื่อความมั่นคง
๒. ญัตติด่วน เรื่อง ปัญหาสภาพอาคารแฟลตและที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาติในเขตดินแดง
๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาส่งรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง
การเปิดกาสิโนในประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมาย
๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาพิจารณาปัญหาปุ๋ยราคาแพง
๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงเป็นการด่วน
๖. ญัตติด่วน เรื่อง แก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้าง
รายได้และกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
๗. ญัตติด่วน เรื่อง ปัญหาน้าํ มันและก๊าซหุงต้มราคาแพง
๘. ญัตติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ํา
๙. ญัตติด่วน เรื่อง ปัญหารอยเลื่อนของเปลือกโลกและปัญหาดินถล่ม
๑๐. ญัตติด่วน เรื่อง ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
๑๑. ญัตติ เรื่อง ปัญหาที่ดินทํากินและการออกเอกสารสิทธิ์
๓. ญัตติที่เสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

จํานวน ๔ ญัตติ

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อหามาตรการ
ป้องกันการรัฐประหาร
๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงกรณีการสลาย
การชุมนุมของประชาชนในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาสงครามกลางเมือง
๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
การปะทะกันระหว่างกองกําลังไทยและกัมพูชาที่บริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงที่ผ่านมา

- ๓๐ -

รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญ

จํานวน ๕ เรื่อง คือ

๑. รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาปุ๋ย
๒. รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทํากินและ
การออกเอกสารสิทธิ์
๓. รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้
เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๔. รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ํา
๕. รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนการดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินงานโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบ ๑๙๐๐ MHz ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

- ๓๑ -

การพิจารณากระทู้ถาม
๑. รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช
๑.๑ กระทู้ถามสด
ประธานอนุญาตให้ถามได้
ตอบแล้ว
ตกไป

๔๖
๔๐
๖

กระทู้
กระทู้
กระทู้

กระทู้ถามที่รฐั มนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑๖
๙
๖
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๑

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

๑.๒ กระทู้ถามทั่วไปตอบในทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎร
ประธานอนุญาตให้ถามได้
๓๓๐ กระทู้
ตอบแล้ว
๔๑ กระทู้
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน
๑๖ กระทู้
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ๒๗๓ กระทู้
กระทู้ถามที่รฐั มนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๒๑
๖
๔
๔
๓
๑
๑
๑

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

- ๓๒ ๑.๓ กระทู้ถามทั่วไปตอบในราชกิจจานุเบกษา
๑.๓.๑ กระทู้ถามทีข่ อให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ประธานอนุญาตให้ถามได้
ตอบแล้ว
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน
ยังไม่ตอบ

๔๗๖
๑๐๙
๒๑
๓๔๖

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

กระทู้ถามที่รฐั มนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๒๑
๒๘
๑๒
๑๒
๑๑
๘
๕
๕
๓
๒
๒

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

๑.๓.๒ กระทู้ถามทีโ่ อนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ๒๗๓ กระทู้
ตอบแล้ว
๓๗ กระทู้
กระทู้ถามที่รฐั มนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๗
๗
๔
๔
๓
๓
๓
๒
๒
๑
๑

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

- ๓๓ -

๒. รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
๒.๑ กระทู้ถามสด
ประธานอนุญาตให้ถามได้
ตอบแล้ว
ตกไป

๑๘
๑๑
๗

กระทู้
กระทู้
กระทู้

กระทู้ถามที่รฐั มนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์

จํานวน
จํานวน
จํานวน

๗
๓
๑

กระทู้
กระทู้
กระทู้

๒.๒ กระทู้ถามทั่วไปตอบในทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎร
ประธานอนุญาตให้ถามได้
๕๕
ตอบแล้ว
๑๐
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ๔๕

กระทู้
กระทู้
กระทู้

กระทู้ถามที่รฐั มนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๒.๓ กระทู้ถามทั่วไปตอบในราชกิจจานุเบกษา
๒.๓.๑ กระทู้ถามทีข่ อให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ประธานอนุญาตให้ถามได้
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน
ยังไม่ตอบ
กระทู้ถามที่รฐั มนตรีตอบแล้ว

๑๐๔ กระทู้
๑ กระทู้
๑๐๓ กระทู้

(ไม่ม)ี

๒.๓.๒ กระทู้ถามทีโ่ อนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ๔๕ กระทู้
ตอบแล้ว
- กระทู้
กระทู้ถามที่รฐั มนตรีตอบแล้ว

(ไม่ม)ี

๓
๔
๒
๑

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

- ๓๔ -

๓. รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
๓.๑ กระทู้ถามสด
ประธานอนุญาตให้ถามได้
ตอบแล้ว
ตกไป

๑๘๗ กระทู้
๑๗๐ กระทู้
๑๗ กระทู้

กระทู้ถามที่รฐั มนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงกลาโหม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑๓๖
๘
๖
๖
๓
๓
๒
๒
๑
๑
๑
๑

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

๘๑
๒๖
๑๓
๗
๔
๔
๓

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

๓.๒ กระทู้ถามทั่วไปตอบในทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎร
ประธานอนุญาตให้ถามได้
ตอบแล้ว
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน
ตกไป
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา

๕๒๑
๑๕๔
๑๘
๕
๓๔๔

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

กระทู้ถามที่รฐั มนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

- ๓๕ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๓
๓
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

๒๗๖
๑๖๑
๗๔
๓๔
๒๒
๓
๓
๒
๒
๒
๑
๑
๑

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

๓.๓ กระทู้ถามทั่วไปตอบในราชกิจจานุเบกษา
๓.๓.๑ กระทู้ถามทีข่ อให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ประธานอนุญาตให้ถามได้
ตอบแล้ว
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน
ยังไม่ตอบ

๑,๘๙๗
๕๘๒
๘
๑,๓๐๗

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

กระทู้ถามที่รฐั มนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

- ๓๖ ๓.๓.๒ กระทู้ถามทีโ่ อนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ๓๔๔ กระทู้
ตอบแล้ว
๑๕๘ กระทู้
กระทู้ถามที่รฐั มนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑๐๓
๑๔
๑๐
๙
๙
๔
๒
๒
๒
๑
๑
๑

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

- ๓๗ -

การพิจารณาเรื่องอื่นๆ
เรื่องรับทราบรายงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระที่เสนอตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

จํานวน ๖๗ เรื่อง

๑. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. รายงานผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๔๙ ของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญ
กษาปณ์และการทําของ
๓. รายงานประจําปี ๒๕๕๐ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๔. รายงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประจําปี ๒๕๕๐
๕. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๐
๖. รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล สําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และ ๒๕๔๘
๗. รายงานผลการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
๘. รายงานผลการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
๙. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๐. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และ ๒๕๔๘
๑๑. ผลการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกีย่ วกับ เรื่อง ปัญหาปุ๋ยราคาแพง
๑๒. รายงานกิจการประจําปี งบดุล งบกําไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐
๑๓. รายงานประจําปี ๒๕๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญ
๑๔. รายงานการสอบบัญชีกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๗
๑๕. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๖. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีของ นางปรียานันท์ (ดลพร) ล้อเสริมวัฒนา
๑๗. รายงานผลการดําเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๐
๑๘. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๔๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑๙. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๐. รายงานประจําปี ๒๕๕๐ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒๑. ผลการดําเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเรื่อง แก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างรายได้และกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
๒๒. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๓. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําปี ๒๕๕๐
๒๔. รายงานประจําปี งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

- ๓๘ ๒๕. รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๑
๒๖. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒๗. รายงานกิจการประจําปี งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุนสําหรับปีบัญชี ๒๕๕๐
(๑ มกราคม ๒๕๕๐ - ธันวาคม ๒๕๕๐) ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
๒๘. รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๐
๒๙. รายงานประจําปี ๒๕๕๑ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๓๐. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
๓๑. รายงาน เรื่อง การดําเนินการก่อสร้างตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเสนอมาจาก
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓
๓๒. รายงาน เรื่อง ร้องเรียนในการจัดซื้อที่ดินเทศบาลนครยะลา ซึ่งเสนอมาจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕
๓๓. รายงาน เรื่อง การยืนยันข้อทักท้วงการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลเมืองปัตตานี ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔
ซึ่งเสนอมาจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕
๓๔. รายงานการติดตามการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน กรณีการละเมิดสิทธิในที่ดินของราษฎร
บ้านหนองปลิง ตําบลดอนเมย อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งเสนอมาจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓๕. รายงานการติดตามการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน กรณีการละเมิดสิทธิในที่ดินและทรัพย์สิน
จากการตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเสนอมาจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓๖. รายงานการติดตามการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน กรณีการละเมิดสิทธิในที่ดินชาวม้ง ตําบลป่ากลาง
อําเภอปัว จังหวัดน่าน ถูกขับไล่และรื้อถอนต้นลิ้นจี่ ซึ่งเสนอมาจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑
๓๗. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และ ๒๕๔๘
๓๘. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจําปี ๒๕๕๐
๓๙. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (นายชยุต ก้องชัยชนะ) ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๔๐. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม ประจําปี ๒๕๔๙ และประจําปี ๒๕๕๐
ของสํานักงานประกันสังคม
๔๑. รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปี ๒๕๕๐
๔๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๑ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
๔๓. ผลการดําเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่อง
ปัญหาสภาพอาคารแฟลตและที่พักอาศัย
๔๔. กรอบการใช้เงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครัง้ ที่ ๑)
๔๕. กรอบการใช้เงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครัง้ ที่ ๒)

- ๓๙ ๔๖. รายงานประจําปี ๒๕๕๑ ของศาลรัฐธรรมนูญ
๔๗. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๔๘. รายงานกิจการประจําปี งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
๔๙. รายงานกิจการประจําปี งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
๕๐. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสํานักงบประมาณ
๕๑. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑
๕๒. รายงานกิจการประจําปี งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุนสําหรับปีบัญชี ๒๕๕๑
(๑ มกราคม ๒๕๕๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑) ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
๕๓. รายงานประจําปี ๒๕๕๑ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕๔. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๕๕. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๕๖. รายงานสรุปผลการดําเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ของสภาผู้แทนราษฎร
๕๗. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....
๕๘. ผลการดําเนินการตามรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
การบังคับใช้เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๕๙. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๐. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระทรวงวัฒนธรรม)
๖๑. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
พ.ศ. ....
๖๒. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....
๖๓. รายงานสรุปผลการดําเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสภาผู้แทนราษฎร
๖๔. ผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกัน
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๖๕. พิจารณารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปีที่หนึ่ง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒)
๖๖. ผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
การปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ....
๖๗. รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐

- ๔๐ -

การให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง

จํานวน ๑๑ เรื่อง

๑. การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒. การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง
๓. การเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง แทนตําแหน่งที่ว่าง
๔. การเลือกนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช)
๕. การเลือกนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
๖. การเลือกนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
๗. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๘. การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
๙. การแต่งตั้งผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานกรรมการและ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๑๑. การเลือกกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ตามข้อ ๓๔ (๕) ของข้อบังคับว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓

เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จํานวน ๑ เรื่อง

- ขออนุญาตพิจารณาคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นจําเลย (นายการุณ โหสกุล)
ที่ประชุมไม่อนุญาต

ตั้งกรรมาธิการแทนตําแหน่งที่ว่าง

จํานวน ๓๑ คณะ

๑. กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
๒. กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. กรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔. กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕. กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและเร่งรัดการออก
เอกสารสิทธิ์แก่ประชาชน
๖. กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ....
๘. กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ....
๙. กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. ....
๑๐. กรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑๑. กรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน
๑๒. กรรมาธิการการตํารวจ
๑๓. กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
๑๔. กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๑๕. กรรมาธิการการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ

- ๔๑ ๑๖. กรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
๑๗. กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
๑๘. กรรมาธิการการต่างประเทศ
๑๙. กรรมาธิการการทหาร
๒๐. กรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
๒๑. กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
๒๒. กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
๒๓. กรรมาธิการการคมนาคม
๒๔. กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
๒๕. กรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
๒๖. กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
๒๗. กรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๘. กรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม
๒๙. กรรมาธิการการศึกษา
๓๐. กรรมาธิการการสวัสดิการสังคม
๓๑. กรรมาธิการการอุตสาหกรรม

การขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
มีการปรึกษาหารือต่อประธานในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑๔๖ ครัง้ รวมทั้งสิน้ ๖,๔๕๐ ข้อหารือ
รายละเอียดผลการดําเนินงานมีดังต่อไปนี้
๑. เรื่องที่ดาํ เนินการแล้วเสร็จในทีป่ ระชุม
จํานวน ๓๒๕ ข้อหารือ
๒. เรื่องที่แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
จํานวน ๖,๑๒๕ ข้อหารือ
โดยแยกเป็นดังนี้
- ดําเนินการแล้วเสร็จ
จํานวน ๒,๘๖๙ ข้อหารือ
- แจ้งผลเบือ้ งต้น/แจ้งผลคืบหน้า
จํานวน ๑,๔๒๒ ข้อหารือ
- อยู่ในขั้นตอนการดําเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จํานวน ๑,๘๓๔ ข้อหารือ

- ๔๒ -

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

จํานวน ๒ ฉบับ คือ

๑. ให้ความเห็นชอบ
จํานวน ๒ ฉบับ
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
(๒) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๓ ถึงมาตรา ๙๘)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒. ไม่รับหลักการ
จํานวน ๑ ฉบับ
- ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ผู้เสนอ นายเหวง โตจิราการ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๗๑,๕๔๓ คน

การแถลงนโยบายของรัฐบาล

จํานวน ๓ ครั้ง คือ

๑. คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(นายสมัคร สุนทรเวช)
๒. คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
๓. คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ญัตติที่เสนอด้วยวาจาในที่ประชุมรัฐสภา

จํานวน ๑ ฉบับ

- ญัตติตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๑๗
ผู้เสนอ นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ กับคณะ

การเปิดอภิปรายทั่วไปเพือ่ รับฟังความคิดเห็น

จํานวน ๓ เรื่อง คือ

๑. ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
(ร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่มีกลุม่ บุคคลเข้ายึดสถานที่ราชการและ
หน่วยงานของรัฐ)
๒. ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒ สมัยสามัญทั่วไป)
(สถานการณ์ของบ้านเมืองที่วุ่นวาย ในกรณีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย
อันเนื่องมาจากการชุมนุมประท้วง)

- ๔๓ ๓. ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒ สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
(รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐)

การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐

จํานวน ๑๑๐ เรื่อง คือ

๑. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Comprehensive Economic
Partnership – AJCEP)
๒. เอกสารสําคัญที่เกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียนและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
๓. เอกสารสําคัญที่เกี่ยวกับความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาในกรอบอาเซียน+๓ และการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก
๔. ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน
๕. พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๗ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
๖. ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน
๗. ความตกลงว่าด้วยการลงทุนภายใต้กรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมด้านต่าง ๆ
ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
๘. ความตกลงภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
๙. ความตกลงในกรอบอาเซียน – อินเดีย
๑๐. ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์
๑๑. การลงนามในหนังสือแจ้งเข้าร่วม MRA สาขาวิศวกรรม และ MRA สาขาสถาปัตยกรรมของอาเซียน
๑๒. ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพแพทย์ของอาเซียน ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์
ของอาเซียน และกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพบัญชีของอาเซียน
๑๓. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและอินโดนีเซีย เรื่อง น้ําตาล
๑๔. แผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (AIFS) และแผนกลยุทธ์ความมั่นคง
ด้านอาหารของอาเซียน (SPA-FS) ปี ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๓ และร่างแถลงการณ์กรุงเทพว่าด้วย
ความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน
๑๕. ร่างความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ร่างความตกลง
พหุภาคีอาเซียนว่าด้วยบริการเดินอากาศ และพิธีสารแนบท้ายความตกลงทั้งสองฉบับ
๑๖. ร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน
๑๗. ร่างความตกลงอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียม ( ASEAN Petroleum Security
Agreement : APSA)
๑๘. ความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียนสําหรับการตรวจผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice – GMP)
๑๙. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยความร่วมมือ
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
๒๐. กรอบการเจรจายกร่างขอบเขตอํานาจหน้าที่ขององค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนและกรอบการเจรจา
ประเด็นกฎหมายภายใต้กฎบัตรอาเซียนภายใต้การพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับสูง
ว่าด้วยกฎบัตรอาเซียน

- ๔๔ ๒๑. กรอบการเจรจาข้อตกลงชั่วคราวไทย - กัมพูชา เกีย่ วกับสถานการณ์ชายแดนบริเวณเขาพระวิหาร
๒๒. กรอบการเจรจาสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบกไทย - กัมพูชา ตลอดแนวในกรอบของ
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และกลไกอืน่ ๆ ภายใต้กรอบนี้
๒๓. กรอบการเจรจากู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒๔. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น
และร่างสัญญาเงินกู้
๒๕. กรอบการเจรจามาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี
๒๖. กรอบการเจรจาการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนไทย – ลาวในกรอบของคณะกรรมาธิการ
เขตแดนร่วมไทย – ลาว และกลไกอื่นๆ ของไทยภายใต้กรอบนี้
๒๗. พิธีสารข้อผูกพันชุดที่ ๕ ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการอาเซียน
๒๘. การขยายระยะเวลาแผนกิจกรรมทวิภาคีระหว่างกระทรวงพาณิชย์และสํานักงานสิทธิบัตรยุโรป
๒๙. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน
๓๐. กรอบการเจรจาพันธกรณีต่างๆ ภายใต้บทที่ ๙ การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA)
๓๑. ความตกลงการขยายความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการค้าในเชิงกว้างและเชิงลึกระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๒. ความตกลงกาแฟระหว่างประเทศฉบับปี ค.ศ. ๒๐๐๗
๓๓. ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – กัมพูชา
๓๔. กรอบการเจรจาการทบทวนความต้องการแหล่งทุนสามัญของ ADB
๓๕. ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว ครัง้ ที่ ๑๕
๓๖. ความตกลงว่าด้วยการลงทุนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุม
ด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
สาธารณรัฐเกาหลี
๓๗. ร่างพิธีสารฉบับที่ ๓ เพื่อแก้ไขสนธิสญ
ั ญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และความปรองดองของโลก ซึ่งเป็นแก้ไขเพื่อให้ประเทศทีอ่ ยู่นอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมเป็นภาคี
๓๘. กรอบการเจรจากู้เงินจากต่างประเทศตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๒
ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๒
๓๙. ข้อเสนอผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการของไทยชุดที่ ๗ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
๔๐. กรอบการเจรจาร่างพิธีสารว่าด้วยการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
๔๑. ร่างกรอบการเจรจาเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
ในกรอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – กัมพูชา และกลไกอื่นๆ ภายใต้กรอบนี้
๔๒. ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย – ลาว
ครั้งที่ ๑๗
๔๓. กรอบการเจรจาเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดน ไทย – พม่า
ในกรอบของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – พม่า และกลไกอื่น ๆ ภายใต้กรอบนี้
๔๔. กรอบการเจรจาเพื่อรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกรอบ
ของคณะกรรมการระดับสูง ไทย – อินโดนีเซีย และกลไกอื่นๆ ภายใต้กรอบนี้
๔๕. กรอบการเจรจาเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดน ไทย – มาเลเซีย
ในกรอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย และกลไกอื่น ๆ ภายใต้กรอบนี้

- ๔๕ ๔๖. กรอบการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว และกลไกอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๔๗. ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งยูเครน
๔๘. กรอบการเจรจาการค้าพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลก และกรอบเจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทย
ภายใต้การเจรจาอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม
๔๙. บันทึกการหารือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๕๐. บันทึกความเข้าใจลับระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชน
บังคลาเทศ
๕๑. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
๕๒. บันทึกความเข้าใจลับระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๕๓. รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – ประเทศในกลุม่ สแกนดิเนเวีย
๕๔. พิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจอาเซียนว่าด้วยบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ
๕๕. กรอบเจรจาเรื่องพื้นที่ทางทะเลที่ไทย มาเลเซีย และเวียดนามอ้างสิทธิทับซ้อนกัน
๕๖. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบอาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรและ
ป่าไม้ (Memorandum of Understanding on ASEAN co – operation in Agriculture and Forest
Products Promotion Scheme)
๕๗. พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรูเพื่อเร่ง
การเปิดเสรีการค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้า และหนังสือแลกเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องสินค้า
สัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า
๕๘. ท่าทีและกรอบเจรจาของประเทศไทยสําหรับการเจรจาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of the Parties : COP) ณ กรุงโคเปนเฮเกน
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
๕๙. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นสําหรับโครงการ
ปรับปรุงการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๘ และร่างสัญญาเงินกู้และร่างสัญญาคํ้าประกันเงินกู้สําหรับ
โครงการปรับปรุงการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๘
๖๐. ร่างสัญญาเงินกู้กับธนาคารพัฒนาเอเชีย สําหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร
(ระยะที่ ๒)
๖๑. ร่างสัญญาเงินกู้กับธนาคารโลก สําหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒)
๖๒. กรอบเจรจากับสหภาพยุโรป กรณีสหภาพยุโรปขอเปลี่ยนแปลงตารางข้อผูกพันภาษีศุลกากรสําหรับ
สินค้าสัตว์ปีกแปรรูป ภายใต้องค์การการค้าโลก
๖๓. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา
๖๔. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และวิชาการ
๖๕. ความตกลงระหว่างคณะมนตรีสหพันธ์สวิสและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยบริการเดินอากาศ
ระหว่างอาณาเขตของทั้งสองฝ่ายและพ้นจากนั้นไป
๖๖. กรอบการเจรจากู้เงินจากต่างประเทศภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓

- ๔๖ ๖๗. ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่ของบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
และพิธีสารแนบท้ายความตกลง จํานวน ๒ ฉบับ และพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๖ ของบริการขนส่ง
ทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการขนส่งอาเซียน
๖๘. กรอบการเจรจาเพื่อดําเนินงานความร่วมมือด้านการขนส่งภายใต้กรอบอาเซียน
๖๙. ร่างบันทึกข้อตกลงเพื่อการจัดตั้งศูนย์พลังงาน BIMSTEC ภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
สําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ
๗๐. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
๗๑. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งเติร์กเมนิสถาน
๗๒. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐตุรกี
๗๓. การเข้าร่วมเป็นภาคีในระบบการยอมรับร่วมในข้อมูลการประเมินสารเคมีขององค์การเพื่อความร่วมมือ
และการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ (OECD)
๗๔. กรอบการเจรจาข้อตกลงจัดตั้ง Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)
และกรอบวงเงินทุนจัดตั้งในส่วนที่ประเทศไทยจะต้องชําระ
๗๕. ร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี
๗๖. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นและ
ร่างสัญญาเงินกู้และร่างสัญญาคํ้าประกันเงินกู้
๗๗. เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย
จะต้องดําเนินการให้สําเร็จเพื่อให้ได้เงินกู้
๗๘. กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าฉบับทบทวน (Revised PSR) ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ค.ศ. ๒๐๐๙)
มาใช้ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
๗๙. กรอบการเจรจาเพื่อแก้ไขกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้า ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
๘๐. พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
๘๑. สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน
๘๒. ร่างข้อมติเกี่ยวกับการปฏิรูปอํานาจการออกเสียงและการมีส่วนร่วมของประเทศกําลังพัฒนา
และการเพิ่มทุนสามัญปี ๒๕๕๓ ของกลุ่มธนาคารโลก
๘๓. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน – จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๘๔. ร่างกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
๘๕. กรอบการเจรจาความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุม้ ครองการลงทุน
๘๖. พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ฉบับที่ ๒
๘๗. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเกษตร
๘๘. กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี
๘๙. กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย
๙๐. กรอบการเจรจาความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทีใ่ กล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์

- ๔๗ ๙๑. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน (The International
Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures) หรือ
อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) (The Revised Kyoto Convention)
๙๒. ร่างกรอบการเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการรถไฟระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน
๙๓. กรอบการเจรจาสําหรับคณะผู้แทนไทยในการรับรองพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียม
และยุติธรรมในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๐ ระหว่าง
วันที่ ๑๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
๙๔. พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
๙๕. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๖
๙๖. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาสําหรับการอนุวัติ
การตรวจลงตราเดียวในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง
๙๗. ร่างความตกลงจัดตั้งหน่วยงานค้ําประกันเครดิตและการลงทุน
๙๘. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเข้าร่วมกับคู่เจรจาด้านบริการเดินอากาศของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และร่างความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาล
แห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และร่างพิธีสาร ๑ แนบท้ายความตกลงฯ
๙๙. พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่ง
การเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้า
๑๐๐. กรอบการเจรจาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับฮ่องกงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้า
๑๐๑. พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน รอบที่ ๕ ภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
๑๐๒. กรอบการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – อินเดีย
๑๐๓. กรอบการเจรจาการจัดทําระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนและการเข้าร่วม
โครงการนําร่อง
๑๐๔. พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๒ ภายใต้ความตกลงการค้าบริการของกรอบความตกลงร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
๑๐๕. ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๑๐๖. ร่างกรอบการเจรจาเพื่อสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบกไทย – พม่า ตลอดแนวในกรอบ
ของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – พม่า และกลไกอื่น ๆ ภายใต้กรอบนี้
๑๐๗. บันทึกความเข้าใจระหว่างทบวงกิจการทางมหาสมุทรแห่งชาติจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือทางด้านทะเล
๑๐๘. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเกษตร
๑๐๙. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และความตกลงเกี่ยวกับ
การอนุวัติภาค ๑๑ ของอนุสัญญาฯ

- ๔๘ ๑๑๐. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงแรงงานแห่ง
ราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

จํานวน ๑ ฉบับ

- ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. …. (จํานวน ๒๗ คน)

ตั้งกรรมาธิการรัฐสภาแทนตําแหน่งที่ว่าง

จํานวน ๑ เรื่อง

- กรรมาธิการพิจารณาศึกษาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา รวม ๓ ฉบับ

