คํานํา
ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ส่งผลให้อายุ
ของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ สิ้นสุดลง สํานักการประชุมในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการประชุม
สภาผู้ แ ทนราษฎรและการประชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา ได้ จั ด ทํ า หนั ง สื อ สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานของ
สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๔ และรัฐ สภา ตั้ง แต่ วัน ที่ ๑ สิง หาคม ๒๕๕๔ ถึ งวั นที่ ๘ ธั น วาคม ๒๕๕๖
เพื่อเผยแพร่ให้ทราบการดําเนินงาน
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ มีการประชุม จํานวน ๑๕๐ ครั้ง โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๔๘ ฉบับ
๒. อนุมัติพระราชกําหนด จํานวน ๗ ฉบับ
๓. พิจารณาญัตติ จํานวน ๓๕ ฉบับ
๔. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ จํานวน ๕ ครั้ง
๕. การตอบกระทู้ถาม
กระทู้ถามสด จํานวน ๑๘๗ กระทู้
กระทู้ถามทั่วไปตอบในที่ประชุมสภา จํานวน ๑๖๕ กระทู้
กระทู้ถามทั่วไปตอบในราชกิจจานุเบกษา จํานวน ๔๘๗ กระทู้
๖. การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน จํานวน ๓๐ ฉบับ
๗. การขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
จํานวน ๘,๖๙๑ ข้อหารือ
รัฐสภามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา จํานวน ๔๗ ครั้ง โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน ๒ ฉบับ
๒. การแถลงนโยบายของรัฐสภา จํานวน ๑ เรื่อง
๓. การเปิดอภิปรายเพื่อรับฟังความคิดเห็น จํานวน ๔ เรื่อง
๔. การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา จํานวน ๕๔ เรื่อง

สํานักการประชุม
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
มกราคม ๒๕๕๗

(ก)
สารบัญ
หน้า
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการดําเนินการของวุฒิสภา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีบ่ รรจุระเบียบวาระ
เพื่อรอการพิจารณาในวาระที่ ๑
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรี
พิจารณาให้คํารับรอง

๑
๑
๑

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน
ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒสิ ภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร
ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒสิ ภาแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณาในวาระที่ ๑
ของสภาผู้แทนราษฎร
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คํารับรอง
ร่างพระราชบัญญัติที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คาํ รับรอง
ร่างพระราชบัญญัติที่ขอถอน
ร่างพระราชบัญญัติที่ตกไป
ร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอ

๗
๑๔
๑๔
๑๖
๑๗

การพิจารณาพระราชกําหนด

๒๐

การพิจารณาญัตติ
ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว
๑. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
๑.๑ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
๑.๒ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
๒. ญัตติส่งรัฐบาลดําเนินการ
๓. ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ญัตติที่ตกไปเพราะสภาไม่ได้พิจารณาในสมัยประชุมสามัญทั่วไป
รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญ

๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๒
๒๓
๓๔

๑
๓
๓
๓
๓
๔
๕
๕

(ข)
หน้า
การพิจารณากระทู้ถาม
กระทู้ถามสด
กระทู้ถามทั่วไปที่ตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
กระทู้ถามทั่วไปที่ตอบในราชกิจจานุเบกษา

๓๕
๓๖
๓๗

เรื่องอื่น ๆ
เรื่องรับทราบ
การให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

๓๙
๔๔
๔๕
๔๖

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
การแถลงนโยบายของรัฐบาล
การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น
การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
การให้ความเห็นชอบให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบญ
ั ญัติ

๔๗
๔๘
๔๘
๔๙
๕๕

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่าง
การดําเนินการของวุฒิสภา

จํานวน ๑ ฉบับ

- ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่บรรจุระเบียบวาระ
เพื่อรอการพิจารณาในวาระที่ ๑

จํานวน ๒ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุนัย จุลพงศธร กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพีระพันธุ์ พาลุสุข กับคณะ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่าง
นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คํารับรอง

จํานวน ๒ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา

จํานวน ๔๘ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ....
๕. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ....
๖. ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

-๒๙. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก
พ.ศ. ....
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย)
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ....
๑๒ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาธร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตําบลห้วยโป่ง และตําบลมาบตาพุด อําเภอระยอง
จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร)
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ)
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง)
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงการได้รับเงินเดือนของข้าราชการ)
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ....
๓๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ปลี่ ย นชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพมหานคร เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นวมิ น ทราธิ ร าช
พ.ศ. ....
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ....

-๓๓๖. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ....
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นภาษีค่าธรรมเนียม และภาษีประจําปี
และนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้างชําระของหน่วยงานราชการ)
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ....
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ)
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หมายเหตุ ลําดับที่ ๔๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

จํานวน ๑ ฉบับ

- ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการร่วมกัน

จํานวน ๑ ฉบับ

- ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒสิ ภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร

จํานวน ๑ ฉบับ

- ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุม
ทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒสิ ภาแก้ไขเพิม่ เติม
๑. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สาํ เร็จวิชาทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

จํานวน ๙ ฉบับ

-๔๓. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมภาษีประจําปี
ที่ค้างชําระของหน่วยงานราชการ)
๔. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
๖. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้)
๗. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงน้ําหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)
๘. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน The GMS Agreement)
๙. ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
พิจารณาเสร็จแล้ว

จํานวน ๒๓ ฉบับ

๑. บรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณา
จํานวน ๒๑ ฉบับ
๑. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....
๗. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....
๘. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....
๙. ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ. ....
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

-๕๑๘. ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....
๒. รอบรรจุระเบียบวาระ
๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร

จํานวน ๒ ฉบับ

จํานวน ๖ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การแก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด)
๓. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน พ.ศ. ....
๕. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖. ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ ....

ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระ
เพื่อรอการพิจารณาในวาระที่ ๑ ของสภาผู้แทนราษฎร

จํานวน ๓๐ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวัชระ เพชรทอง กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๔. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ล้ า งมลทิ น ในวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายศุภชัย ใจสมุทร กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากราชการเมื่ออายุ ๗๐ ปี)
ผู้เสนอ ศาลฎีกา
๖. ร่างพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ

-๖๗. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค กับคณะ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับปฏิบัติการและชํานาญการ)
ผู้เสนอ นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย กับคณะ
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดชัยบาดาล ศาลจังหวัดลพบุรี และศาลแขวงลพบุรี
พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ กับคณะ
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพีระพันธุ์ พาลุสขุ กับคณะ
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี กับคณะ
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซ้ําซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ศาลปกครอง
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขคุณสมบัติผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการตุลาการ)
ผู้เสนอ ศาลฎีกา
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ กับคณะ
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอลงกรณ์ พลบุตร กับคณะ
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประกอบ จิรกิติ กับคณะ

-๗๒๔. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดหน้าที่ของสถาบันการเงินที่บริษัทข้อมูลเครดิตเข้ารับเป็นสมาชิก)
ผู้เสนอ นายบุญดํารง ประเสริฐโสภา กับคณะ
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขการกําหนดอายุของการประมวลผลข้อมูล)
ผู้เสนอ นายบุญดํารง ประเสริฐโสภา กับคณะ
๒๖. ร่างพระราชบัญญัตกิ ารกําจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ําที่เป็นการขัดขวางต่อทางระบายน้ํา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ กับคณะ
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ําที่เป็นการขัดขวางต่อทางระบายน้ํา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี กับคณะ
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ กับคณะ
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนันต์ ศรีพันธุ์ กับคณะ
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางมนพร เจริญศรี กับคณะ

ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างนายกรัฐมนตรีพจิ ารณาให้คาํ รับรอง
๑. ร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน
จํานวน ๙๗ ฉบับ
๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนครูของแผ่นดิน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การกําหนดให้บุคคลที่ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินโดยไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สามารถออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ได้)
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมคิด เชื้อคง กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัจญ์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธานินทร์ ใจสมุทร กับคณะ

-๘๙. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประกอบ รัตนพันธ์ กับคณะ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ กับคณะ
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิชัย ล้ําสุทธิ กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข กับคณะ
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนคร มาฉิม กับคณะ
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจริญ คันธวงศ์ กับคณะ
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองลพบุรี พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอปัว จังหวัดน่าน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดียาเสพติด พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายคมเดช ไชยศิวามงคล กับคณะ
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดชุมแพ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ กับคณะ
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดธนบุรี พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมีนบุรี พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดลุ่มแม่น้ําป่าสักชลสิทธิ์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประสิทธิ์ วุฒินนั ชัย กับคณะ
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดชัยบาดาล พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงสามพัน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดนางรอง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพรชัย ศรีสรุ ิยันโยธิน กับคณะ

-๙๒๗. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดนางรอง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายหนูแดง วรรณกางซ้าย กับคณะ
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบล พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปวีณ แซ่จึง กับคณะ
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา กับคณะ
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสกลนคร พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย กับคณะ
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยหนองคาย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ว่าที่รอ้ ยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย กับคณะ
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ กับคณะ
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร กับคณะ
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอันดามัน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล กับคณะ
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพัทลุง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนริศ ขํานุรักษ์ กับคณะ
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ศาลฎีกา
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประกอบ จิรกิติ กับคณะ
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิพนธ์ บุญญามณี กับคณะ
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ กับคณะ
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ กับคณะ
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมคิด เชื้อคง กับคณะ
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ

- ๑๐ ๔๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม กับคณะ
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธานี เทือกสุบรรณ กับคณะ
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ กับคณะ
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ กับคณะ
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางผุสดี ตามไท กับคณะ
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับคณะ
๕๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ดําเนินกิจการตั้งโรงรับจํานํา)
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๕๔. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันแม่ชี พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ กับคณะ
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
๕๖. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายกนก วงษ์ตระหง่าน กับคณะ
๕๗. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประกอบ จิรกิติ กับคณะ
๕๙. ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวลีลาวดี วัชโรบล กับคณะ
๖๐. ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธีระ สลักเพชร กับคณะ
๖๑. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายมานิต นพอมรบดี กับคณะ

- ๑๑ ๖๒. ร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พลตํารวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน กับคณะ
๖๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ประธานศาลฎีกา
๖๔. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ กับคณะ
๖๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ กับคณะ
๖๖. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพีรพันธุ์ พาลุสขุ กับคณะ
๖๗. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ กับคณะ
๖๘. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๖๙. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายกรณ์ จาติกวณิช กับคณะ
๗๐. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนคร มาฉิม กับคณะ
๗๑. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางอานิก อัมระนันทน์ กับคณะ
๗๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายกนก วงษ์ตระหง่าน กับคณะ
๗๓. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร กับคณะ
๗๔. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร กับคณะ
๗๕. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนคร มาฉิม กับคณะ
๗๖. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา กับคณะ
๗๗. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสราวุธ อ่อนละมัย กับคณะ
๗๘. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ กับคณะ
๗๙. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอรรถพร พลบุตร กับคณะ

- ๑๒ ๘๐. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ กับคณะ
๘๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการรถไฟ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย กับคณะ
๘๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการรถไฟ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย กับคณะ
๘๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสรชัด สุจิตต์ กับคณะ
๘๔. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช กับคณะ
๘๕. ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กับคณะ
๘๖. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งกระทรวงน้ํา)
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา กับคณะ
๘๗. ร่างพระราชบัญญัติโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร และผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๘๘. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายรังสิกร ทิมาตฤกะ กับคณะ
๘๙. ร่างพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๙๐. ร่างพระราชบัญญัติบัตรเครดิต พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค กับคณะ
๙๑. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายศุภชัย ใจสมุทร กับคณะ
๙๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ กับคณะ
๙๓. ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายศุภชัย ใจสมุทร กับคณะ
๙๔. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวอรุณี ชํานาญยา กับคณะ
๙๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนมันสําปะหลัง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ กับคณะ
๙๖. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๙๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบอาชีพชาวนาไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ

- ๑๓ ๒. ร่างพระราชบัญญัติทเี่ กี่ยวเนื่องกับร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
จํานวน ๑๔ ฉบับ
๑. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ผู้เสนอ นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ)
ผู้เสนอ นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
(ตั้งจังหวัดมีนบุรี)
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
(ตั้งจังหวัดธนบุรี)
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ)
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งกระทรวงการรถไฟ)
ผู้เสนอ ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งกระทรวงการรถไฟ)
ผู้เสนอ ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรน้ําแห่งชาติ)
ผู้เสนอ นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช กับคณะ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรน้ําแห่งชาติ)
ผู้เสนอ นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ กับคณะ
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรน้ําแห่งชาติ)
ผู้เสนอ นายอรรถพร พลบุตร กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ)
ผู้เสนอ นายสราวุธ อ่อนละมัย กับคณะ

- ๑๔ ๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การบูรณาการและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา)
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา กับคณะ
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การบูรณาการและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา)
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา กับคณะ

ร่างพระราชบัญญัติที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คํารับรอง

จํานวน ๑๐ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสรชัด สุจิตต์ กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประเสริฐ บุญชัยสุข กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิภาพสัตว์และป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดพระนารายณ์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดชัยบาดาล พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบึงกาฬ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางและสวนปาล์ม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุชีน เอ่งฉ้วน กับคณะ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ

ร่างพระราชบัญญัติที่ขอถอน

จํานวน ๒๕ ฉบับ

๑. ผู้เสนอขอถอน
จํานวน ๑๙ ฉบับ
๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ)
ผู้เสนอ นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ กับคณะ

- ๑๕ ๔. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวัชระ เพชรทอง กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํ านาจศาลจังหวัดชัยบาดาล ศาลจังหวัดลพบุรี
และศาลแขวงลพบุ รี พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวลีลาวดี วัชโรบล กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจํ าชาติไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การกําหนดให้บุคคลที่ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินโดยไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สามารถขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ได้)
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา กับคณะ
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญ
ู พันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ กับคณะ
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การขยายอายุราชการผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การต่ออายุราชการผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมคิด เชื้อคง กับคณะ
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พลตํารวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน กับคณะ
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวัชระ เพชรทอง กับคณะ

- ๑๖ ๒. ที่ประชุมมีมติให้ถอน
จํานวน ๖ ฉบับ
๑. ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง
การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพีระพันธุ์ พาลุสขุ กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสามารถ แก้วมีชัย กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา กับคณะ

ร่างพระราชบัญญัติที่ตกไป
๑. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนคร มาฉิม กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๔,๒๖๔ คน
๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนคร มาฉิม กับคณะ

- ๑๗ -

ร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา

จํานวน ๔ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอร่าม อามระดิษ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ จํานวน ๑๐,๒๒๗ คน
(พิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)
๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายไพศาล บางชวด กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๔,๘๙๒ คน
(พิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)
๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายภูมิ มูลศิลป์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๗๕๑ คน
(พิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)
๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ผูเ้ สนอ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับประชาชนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๒,๔๔๖ คน
(พิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

จํานวน ๑ ฉบับ

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

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
พิจารณาเสร็จแล้ว

จํานวน ๑ ฉบับ

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสวรรค์ แสงบัลลังค์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๑,๕๑๐ คน
(พิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร

จํานวน ๑ ฉบับ

- ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๒,๐๔๖ คน
(พิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)

- ๑๘ -

ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณา
ในวาระที่ ๑ ของสภาผู้แทนราษฎร

จํานวน ๔ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสุธีรา วิจิตรานนท์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๔๐,๕๔๒ คน
๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ….
ผูเ้ สนอ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กับประชาชนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๖๓๑ คน
๓. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายบดินทร์ กินาวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๗๕๓ คน
๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๙๙๔ คน

ร่างพระราชบัญญัติที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ ๑ ของสภาผู้แทนราษฎร

จํานวน ๑ ฉบับ

- ร่างพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์รัตนา ศิริพานิช กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๗,๓๓๖ คน

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาให้คํารับรองของนายกรัฐมนตรี

จํานวน ๑๒ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติสมุนไพรแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอร่าม อามระดิษ กับประชาชนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๑,๐๖๖ คน
๒. ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๒๕๔ คน
๓. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสุนทรี เซ่งกิ่ง กับประชาชนผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งจํานวน ๑๑,๐๙๕ คน
๔. ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมชาย ดําทะมิส กับประชาชนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๐๘๖ คน
๕. ร่างพระราชบัญญัติข้าวชาวนาไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายภาณุพงศ์ ภัทรคนงาม กับประชาชนผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งจํานวน ๑๑,๘๙๘ คน
๖. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอรุณ อัครปรีดี กับประชาชนผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งจํานวน ๑๔,๖๔๕ คน
๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธงชัย ซึงถาวร กับประชาชนผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งจํานวน ๑๓,๑๓๖ คน
๘. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชาลี ลอยสูง กับประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๒,๑๓๐ คน
๙. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิพัฒน์ วรสิทธิดํารง กับประชาชนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๒๓๕ คน

- ๑๙ ๑๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๔,๙๕๓ คน
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายมนัส โกศล กับประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๑๑๒ คน
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิคม บุญวิเศษ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๒,๓๓๗ คน

ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รบั หลักการ

จํานวน ๑ ฉบับ

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

ร่างพระราชบัญญัติที่ไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้

จํานวน ๑ ฉบับ

- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสะมะแอ เจะมูดอ
(มีหลักการทํานองเดียวกับร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการและตั้งคณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาแล้ว)

ร่างพระราชบัญญัติที่ประธานรัฐสภาสั่งจําหน่ายเรื่อง

จํานวน ๔ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชาญ คําภิระแปง กับประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
(มีจํานวนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ครบหนึ่งหมื่นคน)
๒. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชาญ คําภิระแปง กับประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
(มีจํานวนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ครบหนึ่งหมื่นคน)
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ กับประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
(มีหลักการไม่เป็นไปตามหมวด ๓ หรือหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญ)
๔. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสัมพันธ์ คมฤทธิ์ กับประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
(ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย)

- ๒๐ -

การพิจารณาพระราชกําหนด
พระราชกําหนดที่ได้รบั การอนุมัติ

จํานวน ๗ ฉบับ

๑. พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. พระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕
๕. พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
๗. พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๒๑ -

การพิจารณาญัตติ
ญัตติที่สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาแล้ว
๑. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
๑.๑ ญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
๑.๑.๑ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
๑.๑.๒ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

จํานวน ๔๐ ญัตติ
จํานวน ๕ ญัตติ
จํานวน ๒ ญัตติ

๑.๒ ญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
จํานวน ๓ ญัตติ
๑.๒.๑ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
จํานวน ๑ คน
- พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๑.๒.๒ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
จํานวน ๓ คน
๑. ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยูบ่ ํารุง
รองนายกรัฐมนตรี
๒. พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๓. พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑.๒.๓ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
จํานวน ๑ คน
- นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒. ญัตติส่งรัฐบาลดําเนินการ
จํานวน ๒๔ ญัตติ
๒.๑ ญัตติทเี่ สนอเป็นหนังสือ
จํานวน ๒๓ ญัตติ
๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก
๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ําท่วมหลายพื้นที่ทวั่ ประเทศ
๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขผลกระทบปัญหาการกัดเซาะชายทะเล
กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และชายฝั่งแม่น้ําโขง
๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาน้ํากัดเซาะชายฝั่งแม่น้ําโขง
๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งรัดดําเนินการสร้างถนนไร้ฝุ่นทางหลวงชนบทให้
ขยายทั่วทั้งประเทศ
๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อเร่งรัดการดําเนินการปรับปรุงถนนให้
เป็นถนนไร้ฝุ่น
๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษายกเลิกเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มี
สภาพเสื่อมโทรมซึ่งราษฎรเข้ามาทํากินเกินกว่า ๑๐ ปี เพือ่ เร่งรัดออกโฉนดที่ดิน
๘. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๙. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
มาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
๑๐. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมและ
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

- ๒๒ ๑๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาวิกฤตภัยพิบัติน้ําท่วมดินถล่มครั้งใหญ่
ในประเทศที่สง่ ผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง เพื่อหาแนวทางมาตรการป้องกันแก้ไข
และให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
๑๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้าํ ท่วมและการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในบริเวณพื้นที่จังหวัดลพบุรีและหลายจังหวัดในบริเวณ
ภาคกลาง
๑๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจาก
น้ําท่วมฉับพลันและให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในจังหวัด
ลพบุรี ขอนแก่น นครพนม สกลนคร สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อยุธยา นครสวรรค์
๑๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภาพ
แวดล้อมริมฝั่งทะเลสาบหนองหาร และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเป็นระบบอย่างบูรณาการ
๑๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูหนองหาร
จังหวัดสกลนคร และเส้นทางการท่องเที่ยวรอบหนองหาร
๑๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะริมตลิ่งแม่น้ํายมและ
การก่อสร้างเขื่อนเรียงหินริมตลิ่งแม่น้ํายม เพื่อแก้ไขปัญหาคันดินแม่น้ํายมพังทลายก่อให้เกิด
น้ําท่วมไร่นา
๑๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องราคา
พืชผลการเกษตรตกต่ําและค่าครองชีพมีราคาสูง
๑๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคายางพาราและสินค้าการเกษตร
ด้านอื่น ๆ
๑๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาสินค้าด้านการเกษตร
๒๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาสินค้าด้านการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค
๒๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ออ้ ย
และมันสําปะหลัง
๒๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา
๒๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาราคาข้าวโพด อ้อย
และมันสําปะหลังราคาตกต่ํา
๒.๒ ญัตติทเี่ สนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
จํานวน ๑ ญัตติ
- ญัตติด่วน เรือ่ ง ขอให้สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณากรณีเหตุระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง
สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๑๑ ญัตติ
๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหามาตรการ
แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหามาตรการ
แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา
๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

- ๒๓ ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้าง
ถนนไร้ฝุ่นในถิน่ ทุรกันดารทั่วประเทศ
๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมรอบฝั่งหนองหาร และการบริหารการจัดการทรัพยากรทางน้ําอย่างเป็นระบบและ
มีคุณภาพ
๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหายางพาราราคาตกต่ํา
๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหา
ค่าครองชีพสูงและสินค้าราคาแพง
๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผูแ้ ทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาราคา
สินค้าเกษตรตกต่ํา
๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ปัญหาราคาผลิตผล
เกษตรกรรมตกต่ําและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคค่าครองชีพสูงขึ้น
๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญทําการศึกษายางพารา ปาล์มน้ํามัน
ข้าวเปลือก ข้าวโพด มันสําปะหลัง
๑๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหา
การผูกขาดสินค้าที่เป็นต้นทุนการผลิตและปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ํา

ญัตติที่ตกไปเพราะสภาไม่ได้พิจารณาในสมัยประชุมสามัญทั่วไป

จํานวน ๑๑๙ ญัตติ

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
อารยธรรม ๕,๐๐๐ ปี บ้านดอนธงชัย(อารยธรรมเดียวกันกับอารยธรรมบ้านเชียง มรดกโลก)
ผู้เสนอ นางอนุรักษ์ บุญศล
๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเสนอลบล้าง
ผลพวงของการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จากคณาจารย์กลุ่มนิติราษฎร์
ผู้เสนอ นายก่อแก้ว พิกุลทอง
๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการน้ําประปาภูมิภาค
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา
๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการน้ําประปาส่วนภูมิภาค
ผู้เสนอ นายบุญดํารง ประเสริฐโสภา
๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องการ
ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้าํ ใช้เพื่อทําการเกษตรจากระบบประปาในหมู่บ้าน
ตามโครงการน้ําประปาสะอาดเพื่อประชาชน
ผู้เสนอ นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล
๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาและแนวทาง
แก้ไขกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย
ผู้เสนอ นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยโครงการขยาย
ไฟฟ้าสู่ไร่นา
ผู้เสนอ นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์

- ๒๔ ๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
เสมาหินทราย อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ผู้เสนอ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
๙. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเร่งรัดการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง
ผู้เสนอ นายก่อแก้ว พิกุลทอง
๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการน้ําประปาส่วนภูมิภาค
ผู้เสนอ นางมุกดา พงษ์สมบัติ
๑๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางจัดการศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพของบัณฑิต
และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทย
ผู้เสนอ นางอนุรักษ์ บุญศล
๑๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการระบบประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัด
ลพบุรี
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
๑๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหาแนวทางในการพัฒนายาไทยและสมุนไพรไทย
เพื่อยกระดับสมุนไพรไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ
๑๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการศึกษาเอกชน
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา
๑๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนําสู่สังคม
เพื่อความสันติสุข
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา
๑๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางจัดบริการด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาลทุกระดับ
ผู้เสนอ นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ
๑๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อขอย้าย
เมืองหลวงจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครนายก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอื่นที่เหมาะสม
ผู้เสนอ นายสถาพร มณีรัตน์
๑๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลอง
คอคอดกระจากอ่าวไทยเชื่อมทะเลอันดามัน เป็นคลองไทยเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา และนายพิชัย เกียรติวินัยสกุล
๑๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตั้งโรงงานหีบอ้อย
เพื่อนําน้ําอ้อยส่งแปรรูปเป็นน้ําตาลและส่งเสริมให้มีโรงงานผลิตน้ําตาลทรายแดงเพิ่มมากขึ้น
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา และนายพิชัย เกียรติวินัยสกุล
๒๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการส่งเสริมการปลูกยางพารา และปาล์มในจังหวัด
ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง นครพนม เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และชัยภูมิ
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา และนายพิชัย เกียรติวินัยสกุล

- ๒๕ ๒๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนา
การกีฬาของประเทศไทย
ผู้เสนอ นายสามารถ มะลูลมี
๒๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม
ริมฝั่งแม่น้ําโขง
ผู้เสนอ นางชมภู จันทาทอง
๒๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดําเนินการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๒๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดําเนินการ
โครงการก่อสร้างทางรถไฟไปยังกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน(จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต)
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๒๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการกําหนดทิศทาง
การควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อป้องกันปัญหาการผูกขาด
ผู้เสนอ นายนคร มาฉิม
๒๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหามลพิษ
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ผู้เสนอ นายสาธิต ปิตุเตชะ
๒๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการส่งเสริมการปลูกยางพาราและปาล์มในจังหวัด
ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง นครพนม เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี ชัยภูมิ เชียงราย
เชียงใหม่ ลําพูน แพร่ น่าน และพะเยา
ผู้เสนอ นายอิทธิเดช แก้วหลวง และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๒๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา
๒๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดําเนินการ
โครงการสร้างทางรถไฟไปยังจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้เสนอ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
๓๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาระบบสาธารณูปโภคที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้เสนอ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล และนายสุรเชษฐ์ แวอาแซ
๓๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและเร่งรัดบูรณะปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๓๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงธรรมชาติ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ผู้เสนอ นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล

- ๒๖ ๓๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบของ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
ผู้เสนอ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
๓๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาส่งเสริมการปลูกยางพาราและปาล์มน้าํ มันในจังหวัด
ที่ได้รับอิทธิพลจากแม่น้ําโขง ได้แก่ จังหวัดสกลนคร หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร เลย และอุดรธานี
ผู้เสนอ นางอนุรักษ์ บุญศล
๓๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและสัญญากู้ที่ไม่เป็นธรรม
ผู้เสนอ นางอนุรักษ์ บุญศล
๓๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการสนับสนุนโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวรอบ
ทะเลสาบสงขลาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นางนาที รัชกิจประการ
๓๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับปุ๋ย
ผู้เสนอ นางโสภา กาญจนะ
๓๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์
การเตรียมความพร้อมแรงงานฝีมือสาขาท่องเที่ยว รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้เสนอ นางอัญชลี เทพบุตร และนายเรวัต อารีรอบ
๓๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปรับปรุงงบประมาณ
บูรณาการกลุ่มจังหวัด(CEO)
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา
๔๐. ญัตติ เรือ่ ง ขอให้สภาผูแ้ ทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดําเนินการ
โครงการสํารวจถมทะเล สร้างเมือง สร้างระบบเศรษฐกิจ ฝั่งอ่าวไทย(จังหวัดสมุทรปราการ)
ผู้เสนอ นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย
๔๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย
ผู้เสนอ นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล
๔๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างเส้นทางใหม่ รองรับการเปิดสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง(กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น
นครราชสีมา) โดยการขุดเจาะอุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพานที่จังหวัดสกลนคร
ผู้เสนอ นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
๔๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ผู้เสนอ นางเปล่ งมณี เร่งสมบูรณ์สขุ และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
๔๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อทําการสํารวจ
ออกแบบสร้างทางรถยนต์จากสี่แยกวังเพลิง โคกสําโรง บ้านหมี่ มหาสอน โพธิ์ชัย สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมไปภาคใต้ และจากสิงห์บรุ ี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ให้บูรณะปรับปรุง
เป็นสี่ช่องจราจรตลอดสาย
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา

- ๒๗ ๔๕. ญัตติ เรือ่ ง ขอให้สภาผูแ้ ทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อทําการสํารวจ
ออกแบบสร้างทางรถไฟจากลํานารายณ์– เพชรบูรณ์ เพื่อไปเชื่อมต่อสายกรุงเทพ– เชียงใหม่ ระหว่าง
นครสวรรค์– พิษณุโลก และลํานารายณ์ เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มเก่า ด่านซ้าย จังหวัดเลย
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๔๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อทําการสํารวจ
ออกแบบสร้างสะพานข้ามแม่น้ําป่าสักชลสิทธิ์ ๔ แห่ง คลองลําพราก ๑ แห่ง คลองลําสนธิ ๑ แห่ง
ซึ่งเป็นเส้นทางสําคัญในการสัญจร และขนผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และการท่องเที่ยว
การศึกษาของเยาวชน การเจ็บไข้ได้ป่วย
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๔๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อทําการสํารวจ
ออกแบบปรับปรุงที่จอดรถสถานีรถไฟ ซึ่งทางรถไฟได้ปรับปรุงถนนทางรถไฟจากแก่งคอย บัวใหญ่
หนองคาย สร้างสถานีเพิ่มให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนตรงกับสถานที่ชุมชนที่
ประชาชนใช้ขึ้นและลง
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา และนางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ
๔๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบของประชาชนที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๔๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการดําเนินการก่อสร้าง
ทางด่วนต่างระดับโทลเวย์จากกรุงเทพ - หินกอง จังหวัดสระบุรี
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๕๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการแก้ไข
ปัญหาราคายางพาราตกต่ํา
ผู้เสนอ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล และนายนคร มาฉิม
๕๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
การใช้งานและบูรณะปรับปรุงสถานีสูบน้ําเข้าและออกของทุกจังหวัด เพื่อแก้น้ําท่วมและภัยแล้ง
และน้ําใช้การเกษตร
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๕๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหัวสะพานท้ายสะพาน
ข้ามคลองให้ยูเทิร์นได้ และการจัดการท่อระบายน้ํา
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๕๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาประสิทธิภาพ
การใช้งานและการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ใหญ่เพื่อระบายน้ําป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๕๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาน้ําเสียการป้องกัน
โรคระบาดโดยใช้อีเอ็มบอลบําบัดน้ําเสีย และดับกลิ่น ป้องกันโรคระบาดโรคติดเชื้อโดยใช้อีเอ็มบอล
เพื่อปรับปรุงบํารุงดินด้วย
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา

- ๒๘ ๕๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาถนนที่ถกู น้ําท่วมทําให้การจราจรผ่านไปไม่ได้ เพราะถนนที่สร้างไว้เดิมมีระดับต่ํา
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๕๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขต้นเหตุความยากจน
ของเกษตรกร
ผู้เสนอ นางอนุรักษ์ บุญศล
๕๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม และพลังงานจากขยะ
ผู้เสนอ นางอนุรักษ์ บุญศล
๕๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในรูปแบบ
โฮมสเตย์อย่างจริงจัง เพื่ออนุรักษ์ความเป็นตัวแทนตามแบบวิถีชีวิตไทย
ผู้เสนอ นางอนุรักษ์ บุญศล
๕๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างอาคารและ
ต่อเติมสถานที่ราชการ สถานศึกษา อุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์และบ้านพักอาศัยในเขตพระนคร
และจังหวัดใกล้เคียงที่ประสบภัยน้ําท่วม
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๖๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา
๖๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาพัฒนาการปฏิบัติงานของ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา
๖๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาราคายางพาราตกต่ํา
ผู้เสนอ นายสุกิจ อัถโถปกรณ์
๖๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุก
และรถโดยสาร
ผู้เสนอ นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ
๖๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงาน น้ํา ลม แสงแดด ก๊าซธรรมชาติ ซากพืช มูลสัตว์ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๖๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อฟื้นฟูเยียวยา
ผู้ประสบอุทกภัย
ผู้เสนอ นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
๖๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการย้ายสวนสัตว์ดุสิต
ให้ออกไปอยู่นอกเมือง
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๖๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา
ผู้เสนอ นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม

- ๒๙ ๖๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายถนนเป็น
๔ ช่องทางจราจร ถนนหมายเลข ๒๗๗ ไปบรรจบถนนหมายเลย ๒๐๒๓ แยกไปอําเภอไชยวาน
อําเภอกุมภวาปีไปอําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และอําเภอสามชัย อําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณแยกอําเภอวังสามหมอไปอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ผู้เสนอ นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
๖๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและกักเก็บน้ํา
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา และนางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
๗๐. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการฟืน้ ฟูประเทศเนื่องจากวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ภายหลังน้ําลด
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๗๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขอุทกภัย
โดยการขุดแม่น้ําเจ้าพระยา ๒ และแม่น้ําเจ้าพระยา ๓
ผู้เสนอ นายวิเชียร ขาวขํา
๗๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อฟื้นฟูเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ผู้เสนอ นายเกียรติ สิทธีอมร
๗๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหามาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พยุง
ผู้เสนอ นายอิสระ สมชัย
๗๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้มกี ารกระจายความเจริญในด้านต่าง ๆ ให้มสี ถานที่ที่เป็นศูนย์ราชการ
หรือเมืองหลวงสํารองหรือเมืองรองในภูมิภาคต่าง ๆ และขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาต่อไป
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๗๕. ญัตติ เรือ่ ง ขอให้สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาให้ความช่วยเหลือแนะแนวทางเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ผู้เสนอ นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ
๗๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาภัยพิบัติเพื่อฟื้นฟู
หลังน้ําท่วม
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๗๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ
๗๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาให้สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา

- ๓๐ ๗๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ทุกชนิด รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้เอง
ภายในประเทศ
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๘๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมในการผลิตคอมพิวเตอร์ใช้เอง
ภายในประเทศ
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๘๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา
๘๒. ญัตติ เรื่อง มาตรการควบคุมการสวมหมวกนิรภัย
ผู้เสนอ นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
๘๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุม
การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างอันเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและ
เกษตรกร
ผู้เสนอ นายชวลิต วิชยสุทธิ์
๘๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการแก้ปัญหาการจราจร
การขนส่งย่นระยะทางช่วยเกษตรกร และการขนส่งสินค้าจากภาคใต้ไปภาคกลาง ภาคตะวันตก
ภาคเหนือ และภาคอีสาน
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๘๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาส่งเสริมการท่องเที่ยว
เขื่อนแม่น้ําป่าสัก น้ําตกวังก้านเหลือง น้ําตกสาลิกานครนายก ป่ากระเจียวงาม ป่าหินงามชัยภูมิ
อ่างเก็บน้ํากุดตาเพชร พระศรีอาริย์ วัดไลย์ เขาวงพระจันทร์ ทีส่ งวนพันธุ์สัตว์ วังเชื่อมลําสนธิ
วัดหลวงพ่อเณร วัดทรัพย์น้อยอุดมพัฒนา และเมืองเก่าศรีเทพ
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๘๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาพลังงาน
เพราะน้ํามันและก๊าซกําลังจะหมดไปจากโลก จึงขอให้ศกึ ษาพลังงานจากน้ํา จากโซล่าร์เซล
จากกังหันลม จากกระแสไฟในอากาศ และจากก๊าซมวลสัตว์ และซากพืช และอื่นๆ ทีจ่ ะผลิต
กระแสไฟได้
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๘๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้เสนอ นายอํานวย คลังผา
๘๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหามาตรการ
พัฒนาการกีฬาระดับชาติ
ผู้เสนอ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล

- ๓๑ ๘๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ
ดําเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟไปยังกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน(จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต)
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๙๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการส่งเสริมการ
กีฬาประเภทลู่ ลาน และกีฬาในร่ม
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๙๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการออก
หวยบนดิน ๒ ตัว และ ๓ ตัว ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๙๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน
ผู้เสนอ นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
๙๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นธรรม
และเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
๙๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาขอให้มีการสํารวจ
สร้างทางรถไฟความเร็วสูงและเร่งบูรณะก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ให้เชื่อมต่อกับภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคใต้ เชื่อมกับประเทศในเอเชียให้สามารถเชื่อมรางต่อกันได้ทุกประเทศ
ที่มีอาณาเขตติดต่อกันเพื่อความเจริญทางธุรกิจ และเศรษฐกิจของชาติประชาชนประหยัด
งบประมาณรายจ่ายของรัฐทีต่ ้องใช้เดินทางเครื่องบินของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๙๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางส่งเสริม
การปลูกพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๙๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการนํา
สารเคมีเข้ามาในราชอาณาจักรและควบคุมการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายแต่ประชาชน
ผู้เสนอ นายโกวิทย์ ธารณา และนายสุกิจ อัถโถปกรณ์
๙๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ค้ายาเสพติดโดยรัฐเป็นผู้จัดหา
ผู้เสนอ นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ
๙๘. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาช่วยเหลือ อ.พ.ป.ร. ที่ประชาชนในชนบทเรียกขานนาม
ว่าตํารวจบ้านเป็นค่าตอบแทนยังชีพเดือนละหนึ่งพันบาทโดยกําหนดให้มีหมู่บ้านละสองคน
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๙๙. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
การเลือกตั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้านโดยตรงจากประชาชน
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา

- ๓๒ ๑๐๐. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
การควบคุมและการนําเข้าสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม
ผู้เสนอ นายชวลิต วิชยสุทธิ์
๑๐๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุม
การนําสารเคมีเข้ามาในราชอาณาจักร และควบคุมการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน
ผู้เสนอ นายโกวิทย์ ธารณา และนายบัญญัติ เจตนจันทร์
๑๐๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหา
น้ํามันรั่วและมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายจุติ ไกรฤกษ์
๑๐๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมใน ๒๕ จังหวัด
ผู้เสนอ นายพายัพ ปั้นเกตุ
๑๐๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมใน ๒๕ จังหวัด
ผู้เสนอ นายพายัพ ปั้นเกตุ และนายไพจิต ศรีวรขาน
๑๐๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทาง
ในการซื้อน้ําดิบเพื่อทําน้ําประปาในฤดูแล้ง
ผู้เสนอ นางอนุรักษ์ บุญศล
๑๐๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางกําหนดทางน้ําและการสร้างสะพานข้าม
ลําน้ํายามให้เป็นของหน่วยงานราชการใดหน่วยงานหนึ่ง
ผู้เสนอ นางอนุรักษ์ บุญศล
๑๐๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการยกเลิกเพิกถอนเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ที่มีสภาพเสื่อมโทรมหมดสภาพป่าซึ่งราษฎรได้ครอบครองทํากินด้วยความสงบเปิดเผย
และมีเจตนาเป็นเจ้าของกว่า ๕ ปี เพื่อออกกรรมสิทธิ์ให้กับราษฎรและวางระบบการปฏิรูปที่ดิน
ทั่วราชอาณาจักร
ผู้เสนอ นายนคร มาฉิม กับคณะ
๑๐๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการบริหารจัดการการกําจัด
ขยะมูลฝอยชุมชน และการกําจัดผลกระทบจากมลพิษทางขยะชุมชน
ผู้เสนอ นางอนุรักษ์ บุญศล
๑๐๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางกําหนดให้การก่อสร้างถนนทุกสายใน
ประเทศ มีไหล่ถนนกว้าง ๑.๕๐ เมตร – ๒.๐๐ เมตร เพื่อความสมบูรณ์และลดอุบัติเหตุ
ผู้เสนอ นางอนุรักษ์ บุญศล
๑๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการกัดเซาะ
ริมฝั่งแม่น้ําทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นางชมภู จันทาทอง
๑๑๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางกําหนดให้การก่อสร้างถนนมีไหล่ถนนกว้าง
๑.๓๐ เมตร – ๑.๘๐ เมตร ในจังหวัดเลยและในประเทศไทย
ผู้เสนอ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข

- ๓๓ ๑๑๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ลดต้นทุน
การผลิตโดยการขนส่งผลิตผลและซื้อปุ๋ยชีวภาพราคาถูกโดยให้ภาครัฐให้การส่งเสริม
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๑๑๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนเทศบาลศรีธาตุอําเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี
ผู้เสนอ นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
๑๑๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างสะพาน (คสล.) ข้ามลําน้ําปาวจากบ้านโคกน้อย
เทศบาลตําบลจําปี ผ่านไปยังอําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เสนอ นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
๑๑๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองหลัก
ตําบลหนองหลัก ตําบลไชยวาน – บ้านโยธา ตําบลโนนทองอินทร์ อําเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.
ผู้เสนอ นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
๑๑๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก (Asphaltic)
ถนนคอนกรีตสายอําเภอกู่แก้ว – อําเภอไชยวาน - อําเภอศรีธาตุ แยกไปถึงอําเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี
ผู้เสนอ นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
๑๑๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการขุดคอคอดกระหรือคลองโดยให้ประทานบัตรแก่
ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน หรือรัฐบาลทําเอง หรือแบ่งเป็นตอน หรือรัฐบาล
ร่วมเอกชน
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา
๑๑๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการการก่อสร้าง
รถไฟรางคู่สายอันดามันจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมต่อไปยังกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน (กระบี่ พังงา
และภูเก็ต)
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๑๑๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผลกระทบอันเนื่องมาจากปัญหาการขาดสภาพคล่อง
ในการดําเนินกิจการของบริษัทสหฟาร์ม
ผู้เสนอ นายนิยม วรปัญญา

- ๓๔ -

รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญ

จํานวน ๗ เรื่อง

๑. สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว
จํานวน ๒ เรื่อง
๑.๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้าง
ความปรองดองแห่งชาติ
๑.๒ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
๒. รอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
จํานวน ๕ เรื่อง
๒.๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กรณีติดตามเหตุฆาตกรรม
ลูกเรือสัญชาติจีน จํานวน ๑๓ ศพ บริเวณลุ่มแม่น้ําโขง จังหวัดเชียงราย (มิติด้านความมั่นคง)
(คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ)
๒.๒ รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและความคืบหน้ากรณีคดีฆาตกรรมลูกเรือสัญชาติจีน
ณ จังหวัดเชียงราย รวมทั้งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (มิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศ)
(คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ)
๒.๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) และแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกคําสั่ง กระทรวง
มหาดไทย ที่ ๒๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
(คณะกรรมาธิการการปกครอง)
๒.๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
๒.๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน
การออกเอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้

- ๓๕ -

การพิจารณากระทู้ถาม
กระทู้ถามสด
ประธานอนุญาตให้ถามได้
ตอบแล้ว
ตกไปในที่ประชุม
โดยแยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม

ตอบแล้ว ๑๓๐ กระทู้
ตอบแล้ว ๑๐ กระทู้
ตอบแล้ว ๔ กระทู้
ตอบแล้ว ๒ กระทู้
ตอบแล้ว ๒ กระทู้
ตอบแล้ว ๙ กระทู้
ตอบแล้ว ๗ กระทู้
ตอบแล้ว ๗ กระทู้
ตอบแล้ว
๔ กระทู้
ตอบแล้ว
ตอบแล้ว
ตอบแล้ว

๔ กระทู้
๒ กระทู้
๒ กระทู้

ตอบแล้ว
ตอบแล้ว

๑ กระทู้
๑ กระทู้

ตอบแล้ว
ตอบแล้ว

๑ กระทู้
๑ กระทู้

๒๑๑
๑๘๗
๒๔

กระทู้
กระทู้
กระทู้

ตกไปในที่ประชุม ๑๖ กระทู้
ตกไปในที่ประชุม ๓ กระทู้
ตกไปในที่ประชุม ๒ กระทู้
ตกไปในที่ประชุม ๑ กระทู้
ตกไปในที่ประชุม ๑ กระทู้
ตกไปในที่ประชุม ๑ กระทู้

- ๓๖ -

กระทู้ถามทั่วไปตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ประธานอนุญาตให้ถามได้
๖๑๙ กระทู้
ตอบแล้ว
๑๖๕ กระทู้
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน
๒๔ กระทู้
ตกไป
๔ กระทู้
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ๔๒๖ กระทู้
โดยแยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงแรงงาน

ตอบแล้ว
ตอบแล้ว
ตอบแล้ว
ตอบแล้ว
ตอบแล้ว
ตอบแล้ว

๖๐
๒๗
๒๕
๑๕
๗

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

ขอถอน
ขอถอน
ขอถอน
ขอถอน
ขอถอน

๙
๖
๓
๒
๓

กระทู้ ตกไป ๒ กระทู้
กระทู้ ตกไป ๑ กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

๒ กระทู้ ขอถอน ๑ กระทู้

ตอบแล้ว ๒ กระทู้ ตกไป ๑ กระทู้
ตอบแล้ว ๑๐ กระทู้
ตอบแล้ว ๓ กระทู้
ตอบแล้ว ๓ กระทู้
ตอบแล้ว ๒ กระทู้
ตอบแล้ว ๒ กระทู้
ตอบแล้ว ๒ กระทู้
ตอบแล้ว ๒ กระทู้
ตอบแล้ว ๑ กระทู้
ตอบแล้ว

๑ กระทู้

ตอบแล้ว

๑ กระทู้

- ๓๗ -

กระทู้ถามทั่วไปตอบในราชกิจจานุเบกษา
๑. กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ประธานอนุญาตให้ถามได้
ตอบแล้ว
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน
ยังไม่ตอบ
โดยแยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี
ตั้งถาม ๗๗๓ กระทู้
กระทรวงคมนาคม
ตั้งถาม ๗๐ กระทู้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งถาม ๕๖ กระทู้
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวัฒนธรรม
ตั้งถาม ๑๖ กระทู้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งถาม ๑๑๗ กระทู้
กระทรวงมหาดไทย
ตั้งถาม ๘๗ กระทู้
กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งถาม ๖๗ กระทู้
กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งถาม ๑๙ กระทู้
กระทรวงพาณิชย์
ตั้งถาม ๑๙ กระทู้
กระทรวงการท่องเที่ยว
ตั้งถาม ๑๕ กระทู้
และกีฬา
กระทรวงพลังงาน
ตั้งถาม ๙ กระทู้
กระทรวงกลาโหม
ตั้งถาม ๕ กระทู้
กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งถาม ๒ กระทู้
กระทรวงการคลัง
ตั้งถาม ๑๑ กระทู้
กระทรวงยุติธรรม
ตั้งถาม ๑๐ กระทู้
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งถาม ๘ กระทู้
กระทรวงแรงงาน
ตั้งถาม ๗ กระทู้
กระทรวงวิทยาศาสตร์
ตั้งถาม ๖ กระทู้
และเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม
ตั้งถาม ๖ กระทู้
กระทรวงเทคโนโลยี
ตั้งถาม ๕ กระทู้
สารสนเทศและการสื่อสาร

๑,๓๐๘
๓๖๗
๕
๙๓๖

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

ตอบแล้ว ๑๗๐ กระทู้ ขอถอน ๑ กระทู้
ตอบแล้ว ๔๓ กระทู้ ขอถอน ๒ กระทู้
ตอบแล้ว ๒๓ กระทู้ ขอถอน ๑ กระทู้
ตอบแล้ว ๒ กระทู้ ขอถอน ๑ กระทู้
ตอบแล้ว ๗๒ กระทู้
ตอบแล้ว ๒ กระทู้
ตอบแล้ว ๓๑ กระทู้
ตอบแล้ว ๙ กระทู้
ตอบแล้ว ๑ กระทู้
ตอบแล้ว ๘ กระทู้
ตอบแล้ว ๓ กระทู้
ตอบแล้ว ๒ กระทู้
ตอบแล้ว ๑ กระทู้
ค้างตอบทั้งหมด
ค้างตอบทั้งหมด
ค้างตอบทั้งหมด
ค้างตอบทั้งหมด
ค้างตอบทั้งหมด
ค้างตอบทั้งหมด
ค้างตอบทั้งหมด

- ๓๘ -

๒. กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในทีป่ ระชุมสภาและโอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา
ตอบแล้ว
ยังไม่ตอบ
โดยแยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี
โอนไป
กระทรวงคมนาคม
โอนไป
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โอนไป
กระทรวงศึกษาธิการ
โอนไป
กระทรวงสาธารณสุข
โอนไป
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ โอนไป
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โอนไป
กระทรวงวัฒนธรรม
โอนไป
กระทรวงมหาดไทย
โอนไป
กระทรวงการคลัง
โอนไป
กระทรวงพาณิชย์
โอนไป
กระทรวงยุติธรรม
โอนไป
กระทรวงการพัฒนาสังคม
โอนไป
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ โอนไป
และการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
โอนไป
กระทรวงกลาโหม
โอนไป
กระทรวงอุตสาหกรรม
โอนไป

๔๒๖ กระทู้
๑๒๐ กระทู้
๓๐๖ กระทู้

๒๐๑
๖๓
๓๔
๒๓
๑๖
๑๔

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

ตอบแล้ว
ตอบแล้ว
ตอบแล้ว
ตอบแล้ว
ตอบแล้ว
ตอบแล้ว

๖๐
๒๗
๑๒
๒
๑๑
๕

๙
๕
๒๘
๙
๗
๔
๔

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

ตอบแล้ว
๒ กระทู้
ตอบแล้ว
๑ กระทู้
ค้างตอบทั้งหมด
ค้างตอบทั้งหมด
ค้างตอบทั้งหมด
ค้างตอบทั้งหมด
ค้างตอบทั้งหมด

๔ กระทู้

ค้างตอบทั้งหมด

๓ กระทู้
๑ กระทู้
๑ กระทู้

ค้างตอบทั้งหมด
ค้างตอบทั้งหมด
ค้างตอบทั้งหมด

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

- ๓๙ -

เรื่องอื่น ๆ
เรื่องรับทราบรายงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระที่เสนอตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

จํานวน ๕๗ เรื่อง

๑. พิจารณาแล้ว
จํานวน ๓๗ เรื่อง
๑. รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในช่วง ๖ เดือนหลัง
(๑ เมษายน ๒๕๕๓– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)
๒. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๓ (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย)
๓. รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในช่วง ๖ เดือนแรก
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๑– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒)
๔. รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในช่วง ๖ เดือนหลัง
(๑ เมษายน ๒๕๕๒– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)
๕. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในช่วง ๖ เดือนแรก
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๒– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)
๖. รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๕๓ ของสถาบันพระปกเกล้า
๗. รับทราบรายงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
๘. รับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๙. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐. รับทราบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕– ๒๕๕๗
๑๑. รับทราบงบดุลและรายงานการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
๑๒. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๓. รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๕๓ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๔. รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๕๓ ของสภาพัฒนาการเมือง
๑๕. รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐
ของสํานักงานศาลยุติธรรม
๑๖. รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑
ของสํานักงานศาลยุติธรรม

- ๔๐ ๑๗. รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
ของสํานักงานศาลยุติธรรม
๑๘. รับทราบรายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหาย
ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๙. รับทราบรายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๐. รับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๑. รับทราบรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๒. รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๕๓ ของศาลรัฐธรรมนูญ
๒๓. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๒ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒๔. รับทราบรายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒
๒๕. รับทราบรายงานการตรวจสอบการแบ่งแยกทรัพย์สินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยให้
กระทรวงการคลัง ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๓๕/๒๕๕๐
ของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๒๖. รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง
๒๗. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
๒๘. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
๒๙. รายงานประจําปี ๒๕๕๓ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
๓๐. รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
๓๑. รายงานประจําปี ๒๕๕๕ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
๓๒. รายงานประจําปี ๒๕๕๓ ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
๓๓. รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
๓๔. รายงานประจําปี ๒๕๕๕ ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
๓๕. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
- สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๗
- สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และ ๒๕๔๘
- สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และ ๒๕๔๙
- สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐
๓๖. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนหมุนเวียนสําหรับอุดหนุนเกษตรกรในการหาปัจจัย
การผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารจากรัฐบาลญี่ปุ่น
- สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๗
- สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และ ๒๕๔๘
- สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

- ๔๑ ๓๗. รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓
๓๘. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
๓๙. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
๒. รอการพิจารณา
จํานวน ๕๐ เรื่อง
๑. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑ เมษายน ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔)
๒. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๔)
๓. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. รายงานการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการ
น้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๕. รายงานการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. รายงานและสรุปรายงานกิจการประจําปี ๒๕๕๓ ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
๗. รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑
และ พ.ศ. ๒๕๕๒
๘. รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๙. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๐. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําปี ๒๕๕๓
๑๑. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
๑๒. รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๔
๑๓. รายงานผลการดําเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
๑๔. รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๑๕. รายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และ กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ประจําปี ๒๕๕๔
๑๖. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
๑๗. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๔ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย

- ๔๒ ๑๘. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๙. รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒๐. รายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๑. รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ของสภาพัฒนาการเมือง
๒๒. ผลการดําเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการยกเลิก
เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งราษฎรเข้าทํากินเกินกว่า ๑๐ ปี
เพื่อเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน
๒๓. ผลการดําเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อเร่งรัดการดําเนินการ
สร้างถนนไร้ฝุ่นทางหลวงชนบทให้ขยายทั่วทั้งประเทศ และญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาเพื่อเร่งรัดการดําเนินการปรับปรุงถนนให้เป็นถนนไร้ฝุ่น
๒๔. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําปี ๒๕๕๔
๒๕. รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๖. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ –
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)
๒๗. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
๒๘. ผลการดําเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
๒๙. รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๕
๓๐. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๑. รายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๒. รายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ประจําปี ๒๕๕๕
๓๓. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๓๔. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๕ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
๓๕. รายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสํานักงานศาลยุติธรรม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
๓๖. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๗. รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ของศาลรัฐธรรมนูญ
๓๘. รายงานประจําปี ๒๕๕๕ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๓๙. รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ของคณะกรรมการกํากับกิจการ พลังงาน
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
๔๐. รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปี
๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
๔๑. รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ของสถาบันพระปกเกล้า และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
๔๒. รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

- ๔๓ ๔๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๔. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๕. สรุปการดําเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ในเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่ายและดุสิต กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน –
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๔๖. รายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ ๕ เยียวยาผู้ประสบ
อุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงาน มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท ของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
๔๗. รายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสํานักงานศาลยุติธรรม สําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔
๔๘. รายงานกิจการประจําปี งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๔
๔๙. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําปี ๒๕๕๕
๕๐. สรุปการดําเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ในเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่ายและดุสิต กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ ๑ สิงหาคม –
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
๓. รอการบรรจุระเบียบวาระ
จํานวน ๗ เรื่อง
๑. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี ๒๕๕๕
๒. การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๓. การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ของคณะกิจการการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๔. การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๓ (วันสุดท้ายของการดําเนินงาน) และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๕. รายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
๗. รายงานผูส้ อบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๔๔ -

การให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง

จํานวน ๙ เรื่อง

๑. การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร)
(นายเจริญ จรรย์โกมล เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)
(นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)
๒. การเลือกนายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการข้าราชการรัฐสภา
(นายเกษม นาชัยเวียง)
๔. แต่งตั้งผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์)
๕. การเลือกกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๔ (๕)
(๑. นายสงวน พงษ์มณี ๒. นางรังสิมา เจริญศิริ ๓. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
๔. นายสาธิต ปิตุเตชะ)
๖. การเลือกกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๔ (๕)
(นายธวัชชัย สุทธิบงกช เป็นกรรมการแทน นายสงวน พงษ์มณี)
๗. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
(นายอุดม มั่งมีดี)
๗. การแต่งตั้งกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖
(๑. นายนพคุณ รัฐผไท ๒. นายศักดา คงเพชร ๓. นายอุดมเดช รัตนเสถียร ๔. นายปรีชา มุสิกุล
๕. นายอภิชาติ การิกาญจน์ ๖. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ๗. นายอดิศร เพียงเกษ
๘. นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์)
๘. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ)
๙. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการข้าราชการรัฐสภา
(๑. พลตํารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ ๒. นายพินิต อารยะศิริ ๓. นายสีมา สีมานันท์)

- ๔๕ -

เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จํานวน ๒๑ เรื่อง

๑. พิจารณาแล้ว
จํานวน ๓ เรื่อง
๑.๑ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาการสละสิทธิความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จํานวน ๙ คน (นายเหวง โตจิราการ นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ นายจตุพร พรหมพันธุ์
นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท นายก่อแก้ว พิกลุ ทอง นายพายัพ ปั้นเกตุ นายวิเชียร ขาวขํา
นายการุณ โหสกุล และจ่าสิบตํารวจ ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ)
มติ ไม่อนุญาต
๑.๒ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร)
มติ ไม่อนุญาต
๑.๓ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์)
มติ ไม่อนุญาต
๒. เสนอกระชัน้ ชิดบรรจุระเบียบวาระไม่ทนั ตามกําหนดเวลาพิจารณา
จํานวน ๒ เรื่อง
๒.๑ ขออนุญาตพิจารณาคดีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร)
๒.๒ ขออนุญาตเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปทําการสอบสวน (นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์)
๓. วันที่ขอพิจารณาคดีไม่อยูใ่ นสมัยประชุม
จํานวน ๗ เรื่อง
๓.๑ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (นายการุณ โหสกุล)
๓.๒ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (นายเทพไท เสนพงศ์)
๓.๓ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
๓.๔ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (ร้อยตํารวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์)
๓.๕ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ)
๓.๖ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์)
๓.๗ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (นายครรชิต ทับสุวรรณ)
๔. นําเรื่องออกจากระเบียบวาระการประชุม
จํานวน ๙ เรื่อง
เพราะพ้นกําหนดเวลานัดพิจารณา
๔.๑ ขออนุญาตเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปทําการสอบสวน (นายครรชิต ทับสุวรรณ)
๔.๒ ขออนุญาตเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปทําการสอบสวน (นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์)
๔.๓ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ)
๔.๔ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์)
๔.๕ ขออนุญาตสภาผูแ้ ทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (นายครรชิต ทับสุวรรณ)
๔.๖ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ)
๔.๗ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (นายสุรพล เกียรติไชยากร)
๔.๘ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์)
๔.๙ ขออนุญาตสภาผูแ้ ทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา (นายครรชิต ทับสุวรรณ)

- ๔๖ -

การขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
มีการปรึกษาหารือต่อประธานในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
รวมทั้งสิ้น ๘,๖๙๑ ข้อหารือ
รายละเอียดผลการดําเนินงานมีดังต่อไปนี้
๑. เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จในที่ประชุม
จํานวน ๒๓๑
๒. แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อทราบ
จํานวน ๑๐๒
๓. แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
จํานวน ๘,๓๕๘
โดยแยกเป็นดังนี้
- ดําเนินการเสร็จแล้ว
จํานวน ๔,๗๒๕
- แจ้งผลเบื้องต้น/แจ้งผลคืบหน้า
จํานวน ๑,๑๐๒
- อยู่ในขั้นตอนการดําเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จํานวน ๒,๕๓๑

ข้อหารือ
ข้อหารือ
ข้อหารือ
ข้อหารือ
ข้อหารือ
ข้อหารือ

- ๔๗ -

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
๑. ให้ความเห็นชอบ
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง
มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง
และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔)

จํานวน ๔ ฉบับ
จํานวน ๒ ฉบับ

หมายเหตุ ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นคําร้องต่อศาลรัฐรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย
ว่าการดําเนินการพิจารณาและลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๑๒๖ วรรคสาม มาตรา ๒๙๑ (๑) (๒) และ (๔)
และมาตรา ๓ วรรคสอง และมีเนื้อความที่เป็นสาระสําคัญขัดแย้งต่อหลักการพื้นฐานและเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ

(๒) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐)
หมายเหตุ ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นคําร้องต่อศาลรัฐรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย
ว่ากระบวนการพิจารณาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๑๒๒
และยังฝ่าฝืนมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง

๒. รอลงมติในวาระที่ ๓
- ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ผู้เสนอ ๑. นายสุนัย จุลพงศธร กับคณะ
๒. นายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ
๓. คณะรัฐมนตรี

จํานวน ๑ ฉบับ

๓. คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗)

จํานวน ๑ ฉบับ

๔. ประธานรัฐสภาสัง่ จําหน่ายเรื่อง
(มีจํานวนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ครบห้าหมื่นคน)
๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ผู้เสนอ นายเยี่ยมยอด ศรีมนั ตะ กับประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ผู้เสนอ นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ กับประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

จํานวน ๒ ฉบับ

๕. ไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้
จํานวน ๑ ฉบับ
- ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ผู้เสนอ นางธิดา ถาวรเศรษฐ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ จํานวน ๕๓,๖๙๑ คน
(มีหลักการทํานองเดียวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... ที่รัฐสภารับหลักการและตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาแล้ว)

- ๔๘ -

การแถลงนโยบายของรัฐบาล

จํานวน ๑ ครั้ง

- การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

การเปิดอภิปรายทั่วไปเพือ่ รับฟังความคิดเห็น

จํานวน ๔ เรื่อง

๑. ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ปีที่ ๑ สมัยสามัญทั่วไป)
(ปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากอุทกภัย ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ภาคอุตสาหกรรม
บางส่วนต้องหยุดชะงัก อันส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม)
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
๒. ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ปีที่ ๑ สมัยสามัญทั่วไป)
(การปฏิบัติตามคําสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกรณีปราสาทพระวิหาร
พร้อมทั้งแนวทางในการดําเนินการ)
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
๓. การเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณา เรื่อง การอนุญาตให้องค์การบริหาร
การบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐเข้ามาดําเนินโครงการศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อ
สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Composition, Cloud, Climate
Coupling Regional Study – SEAC4 RS) ในประเทศไทย ตามมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
๔. ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ปีที่ ๓ สมัยสามัญทั่วไป)
(พิจารณาคําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีปราสาทพระวิหาร)
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

- ๔๙ -

การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐

จํานวน ๗๘ เรื่อง

๑. ให้ความเห็นชอบ
จํานวน ๕๔ เรื่อง
๑. กรอบการเจรจาจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน
๒. การปรับกฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินค้า(PSR) จากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๔๕ (HS ๒๐๐๒) เป็นฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐(HS ๒๐๐๗) ในเอกสารแนบ บี ของภาคผนวก
๓ ของความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
๓. รายการข้อสงวนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA) และแนวทางการเปิดเสรี
รายการสงวนชั่วคราว ๓ สาขา ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน (AIA)
๔. พิธีสารฉบับที่สองเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจทีค่ รอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี (Second Protocol to Amend the
Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive
Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the
Association of the Southeast Asia Nations and the Republic of Korea)
๕. พิธีสารฉบับที่สองเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย
๖. ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐเปรู
๗. พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรูเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวย
ความสะดวกทางการค้า
๘. พิธีสารเพิ่มเติมพิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้า
และอํานวยความสะดวกทางการค้า
๙. กรอบการเจรจาต่อเนื่องภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสําหรับความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ(Agreement between the Kingdom of Thailand and Japan for an
Economic Partnership : JTEPA)
๑๐. ร่างข้อตกลงในรูปแบบหนังสือแลกเปลีย่ นระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยตามข้อ ๒๘
ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (แกตต์) ๑๙๙๔ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ข้อผูกพันในเนือ้ สัตว์ปีกแปรรูปที่มีอยู่ในข้อผูกพันของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตกลง
แกตต์ ๑๙๙๔
๑๑. กรอบการเจรจาอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
๑๒. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งซิมบับเวและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อการเว้นการเก็บภาษี
ซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และผลได้จากทุน
๑๓. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกีนีเพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
๑๔. อนุสญ
ั ญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรโมร็อกโกเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ
การป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีจากเงินได้

- ๕๐ ๑๕. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสุลต่านบรูไนดารุสซาลามและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนทีเ่ กี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
๑๖. อนุสญ
ั ญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถาน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ
การป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
๑๗. อนุสญ
ั ญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเคนยา เพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
๑๘. อนุสญ
ั ญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งไอร์แลนด์ เพื่อการเว้นการเก็บ
ภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และผลได้จากทุน
๑๙. อนุสญ
ั ญาระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
๒๐. อนุสญ
ั ญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
๒๑. อนุสญ
ั ญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย เพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
๒๒. ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสหภาพพม่า
๒๓. กรอบการเจรจากู้เงินจากต่างประเทศสําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่– บางซื่อ)
๒๔. กรอบการเจรจาความตกลงด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษา
มาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน และกรอบการเจรจาความตกลงด้านมาตรฐานและการ
ตรวจสอบรับรองรายสาขา รวม ๖ กลุ่มผลิตภัณฑ์
๒๕. ความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ของอาเซียน
๒๖. กรอบการเจรจาการบินเพื่อจัดทําความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ
๒๗. กรอบการเจรจาเพื่อจัดทําความตกลงด้านการขนส่งทางบกระหว่างไทย - ลาว - จีน
๒๘. กรอบการเจรจาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์การการค้าโลก
๒๙. ข้อเสนอผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการของไทยชุดที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของ
อาเซียน
๓๐. กรอบการเจรจาของประเทศไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการ
พัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการสารปรอท
๓๑. กรอบเจรจาภายใต้ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครัง้ ที่ ๑๖
และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ครัง้ ที่ ๖๓ และครั้งที่ ๖๔
๓๒. ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
๓๓. พิธีสารเพื่อผนวกข้อบทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงการค้าสินค้า ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

- ๕๑ ๓๔. พิธีสารเกี่ยวกับความตกลงกรุงมาดริดเกี่ยวกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย
๓๕. อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United
Nations Convention against Transnational Organized Crime)
๓๖. ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียนและภาคผนวกแนบท้าย
๓๗. ร่างความตกลงเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Agreement on the Establishment of the Centre for
Indonesia – Malaysia - Thailand Growth Triangle Subregional Co-operation)
๓๘. กรอบการเจรจาการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี
๓๙. ข้อตกลงจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
๔๐. กรอบเจรจาเพื่อจัดทําบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางบกระหว่างไทย
– มาเลเซีย
๔๑. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ครั้งที่ ๑๖ และ
การประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ครั้งที่ ๖๓ และ ๖๔ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วันที่ ๒ –
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖
๔๒. กรอบการเจรจาการจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership
Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่าง
ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU)
๔๓. ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป
๔๔. รายการความตกลงและพิธีสารด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะถูกแทนที่ภายใต้ ข้อ ๙๑ (๒)
ของความตกลงอาทิก้า และพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้า
สินค้าของอาเซียน
๔๕. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) ที่เข้าร่วมในโครงการนําร่องที่สอง สําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาคและภาคผนวกระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
๔๖. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (FORM D)
ของอาเซียน
๔๗. กรอบการเจรจาของประเทศไทยสําหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๘ และกรอบการเจรจาของประเทศไทยสําหรับการประชุม
รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๘
๔๘. ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
๔๙. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตเพื่อการส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุน
๕๐. ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขความคลาดเคลื่อนในตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าของไทย

- ๕๒ ๕๑. ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European
Free Trade Association : EFTA)
๕๒. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ราชอาณาจักรไทย ในการเริ่มใช้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาลแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดนที่จุดผ่านแดนเชียงของ
ราชอาณาจักรไทยและห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจุดผ่านแดนบ่อเต็น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโมฮาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
๕๓. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ
สมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Inter – Governmental Memorandum of Understanding
for the Establishment of Regional Power Coordination Centre in the Greater
Mekong Subregion : IGM)
๕๔. ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม
Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริก
๒. บรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณา
จํานวน ๒๓ เรื่อง
๑. บันทึกการหารือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
และไอร์แลนด์เหนือ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ และร่างความตกลงระหว่างรัฐบาล
แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒. บันทึกการหารือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า และร่างความตกลง
ว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๓. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งออสเตรเลีย
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๔. บันทึกความเข้าใจลับระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐคูเวต และร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและรัฐคูเวต
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๕. บันทึกการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่การเดินอากาศของราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น และร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและญี่ปุ่น
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๖. บันทึกความเข้าใจคณะผู้แทนของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและฝรั่งเศส
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี

- ๕๓ ๗. พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๗ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
บริการของอาเซียน
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๘. บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๙. บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและรัฐอิสราเอล และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต
ของประเทศไทยและอิสราเอล
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๐. บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๑. บันทึกข้อตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอาร์เมเนีย และร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๒. บันทึกความเข้าใจลับระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและปากีสถาน
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๓. บันทึกความเข้าใจลับระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชรัฐลักเซมเบิร์ก และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน
ทางการทูตของราชอาณาจักรไทยและราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๔. บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนทางการทูตของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๕. บันทึกความเข้าใจลับระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟินแลนด์ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน
ทางการทูตของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟินแลนด์
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๖. บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรสเปน และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน
ทางการทูตระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรสเปน
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๗. ธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๘. ร่างกรอบการเจรจาเพื่อการยกระดับสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน + ๓ (ASEAN
+ ๓ Macroeconomic Research office : AMRO ) เป็นองค์การระหว่างประเทศ
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี

- ๕๔ ๑๙. ร่างพิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ห้า
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๐. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๑. บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และร่าง
หนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๒. ความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๓. กรอบการเจรจาความตกลงการค้าบริการอาเซียน
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๓. รอบรรจุระเบียบวาระ
จํานวน ๑ เรื่อง
- พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๙ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียนและข้อผูกพัน
เปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ ๙ ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี

- ๕๕ -

ขอให้รัฐสภามีมติพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุม
สามัญนิติบญ
ั ญัติ ตามมาตรา ๑๓๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญ

จํานวน ๕ ญัตติ

๑. ขอให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติให้วุฒิสภาพิจารณาเรื่องให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งในสมัยสามัญ
นิติบัญญัติ (กรณี นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ กับคณะ ร้องขอให้วุฒิสภามีมติให้
นายภักดี โพธิศิริ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ้นจากตําแหน่ง)
มติ ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ความเห็นชอบให้พิจารณาเรื่องให้บุคคลพ้นจากตําแหน่ง
ในสมัยสามัญนิติบัญญัติ
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
มติ ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ความเห็นชอบให้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติในสมัยสามัญนิติบัญญัติ
๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้รัฐสภาลงมติว่าคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันต่อรัฐสภาหรือไม่
มติ ตกไป เนือ่ งจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้รัฐสภามีมติให้วุฒิสภาพิจารณาเรื่อง รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รายงานของคณะกรรมาธิการ และญัตติ ในสมัยประชุมสามัญ
นิติบัญญัติได้ ตามมาตรา ๑๓๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย
มติ ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ความเห็นชอบให้พิจารณารายงานแสดงผลการดําเนินการของ
คณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในสมัยสามัญนิติบัญญัติ
๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้รัฐสภามีมติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานแสดงผลการดําเนินการของ
คณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในสมัยประชุมสามัญนิติบญ
ั ญัติได้ ตามมาตรา ๑๓๖ (๕)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย
มติ ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ความเห็นชอบให้พิจารณารายงานแสดงผลการดําเนินการของ
คณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในสมัยสามัญนิติบัญญัติ

คณะผู้จัดทํา
๑. นางบุษกร อัมพรประภา
๒. ว่าที่ ร.ต.ต. อาพัทธ์ สุขะนันท์
๓. นางสาวรุ่งนภา ขันธิโชติ
๔. นางสุภาวดี ตันตระกูล
๕. นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์
๖. นางสาวสายฝน ไกรสมเลิศ
๗. นายสมพงษ์ รัตณะวรรณ
๘. นางสาวอิงอร เบ็ญจลักษณ์
๙. นางสาวพัชราวลัย อรรถีโสตร์
๑๐. นายทศพร สมเพ็ชร
๑๑. นางสาวสุกิจจา อักษรพาลี
๑๒. นางมณิศรา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๑๓. นางสาวสุวรรณา จันทร์แดง
๑๔. นางสาวศศิพินทุ์ สินสวาท
๑๕. นายวสันต์ เจริญพร
๑๖. นายศักรินทร์ กุ่งแก้ว
๑๗. นางสาววิลาวัลย์ จูมั่น
๑๘. นางมลนิภา ภูมาลัย
๑๙. นางอรทัย ปาลวัฒน์ชัย
๒๐. นางสาวพนิดา น้อยเสนา
๒๑. นางสาววรัตน์ดา ไชยตะมาตรย์
๒๒. นางสาวณิชาภา ไชยเมือง
๒๓. นางสาวอรทัย อินทร

ผู้อํานวยการสํานักการประชุม
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ ๒
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานระเบียบวาระ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกระทูถ้ าม
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ ๑
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
วิทยากรชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชํานาญงาน
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน

