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นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

 ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน* 
 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดย นายเจริญ 
จรรย์โกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เมื่อวันที่ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยรา่งพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ดค้า้งมาจากการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๓     
ปทีี ่๑ ครัง้ที ่๓ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ วนัพธุที ่๑๓ สงิหาคม ๒๕๕๑ ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอการพจิารณา 
ของสภาผู้แทนราษฎร

 ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. ....

หลักการ
 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

เหตุผล
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ และ 
มาตรา ๒๙๑ บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อให้รัฐสภา 
พิจารณากฎหมายตามที่กำหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
และใหส้ทิธใินการเขา้ชือ่เสนอญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูได ้อกีทัง้รฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนัยงัได้ 
บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อขึ้นใหม่ จึงต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 ค. สาระสำคัญโดยสรุป
 ๑. บทนิยาม
  “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 *ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒. 

ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....



ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒๘๐

  “ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
  “ที่ว่าการอำเภอ” หมายความรวมถึง สำนักงานเขตและที่ว่าการกิ่งอำเภอ
  “สำนักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 ๒. ผู้รักษาการตามกฎหมาย  
  ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกระเบียบหรือ 
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๕)  
 ๓. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
  บุคคลผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตาม 
มาตรา ๑๖๓ และเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย จะต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในวันที่เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
  กฎหมายทีจ่ะเสนอใหร้ฐัสภาพจิารณาตอ้งจดัทำในรปูแบบรา่งพระราชบญัญตั ิซึง่ตอ้งมี 
หลกัการเกีย่วกบัเรือ่งทีบ่ญัญตัใินหมวด ๓ สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย หรอืหมวด ๕ แนวนโยบาย 
พื้นฐานแห่งรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และต้องมีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ      
ในการเสนอกฎหมาย รวมทั้งต้องมีบทบัญญัติแบ่งเป็นมาตราที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่ามีความ
ประสงค์จะตรากฎหมายในเรื่องใด และมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นั้นอย่างไร และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายต้องจัดทำบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่าง 
พระราชบัญญัติมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัตินั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการเสนอกฎหมายของ 
ประชาชนเปน็ไปตามรปูแบบของการรา่งกฎหมายถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และวตัถปุระสงคข์องประชาชน 
ผู้เสนอกฎหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการ 
เสนอกฎหมาย และการร่างกฎหมายแก่ประชาชน (มาตรา ๖)
 ๔. วิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
  วิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กระทำโดย
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายกันเอง หรืออาจร้องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น 
ผู้ดำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายก็ได้ ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดร่วมลงชื่อโดยถูกต้องตาม 
พระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ถือว่าการเข้าชื่อนั้นมีผลสมบูรณ์และจะถอนการเข้าชื่อในภายหลังอีกไม่ได้
  ในการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายและเสนอญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูกนัเอง หรอืการ 
เขา้ชือ่เสนอกฎหมายและการเสนอญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูโดยการจดัการของคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ ถา้ดำเนนิการโดยถกูตอ้งตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยและตามพระราชบญัญตันิี ้
ให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการต่อไป (มาตรา ๗)
 ๕. การเข้าชื่อโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  ๕.๑  เอกสารเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
    ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายกันเองครบจำนวน                
๑๐,๐๐๐ คน ให้ยื่นเรื่องเสนอต่อประธานรัฐสภาโดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
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    (๑) ร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา
    (๒) แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอ 
กฎหมายและผู้แทน การเสนอกฎหมายตามที่ประธานรัฐสภากำหนด พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ
ที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และสำเนาทะเบียนบ้านของทุกคน (มาตรา ๘)
  ๕.๒ การประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
    เมือ่ประธานรฐัสภาไดร้บัเรือ่งการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายและถา้การเขา้ชือ่เปน็ไป
ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๘ ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการปิดประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไว้          
ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 
ทีท่ำการผูใ้หญบ่า้น และเขตชมุชนหนาแนน่ ทัง้นี ้เฉพาะในเขตทอ้งทีท่ีผู่เ้ขา้ชือ่เสนอกฎหมายผูน้ัน้มชีือ่ 
อยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ถ้ามีเหตุสงสัยว่าเอกสารตามมาตรา ๘ อาจไม่ถูกต้องหรือเป็นเอกสารปลอม  
กอ่นจะมกีารปดิประกาศรายชือ่ผูเ้ขา้ชือ่เสนอกฎหมาย ใหป้ระธานรฐัสภามอีำนาจสัง่ใหก้รมการปกครอง  
เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบแทนก็ได้  
ถ้าเอกสารที่ประธานรัฐสภาสั่งให้ตรวจสอบมีจำนวนมาก เมื่อส่วนราชการดังกล่าวได้ดำเนินการ 
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยถูกต้องครบจำนวน ๑๐,๐๐๐ คน ประธาน 
รัฐสภาจะสั่งให้ยุติการตรวจสอบเอกสารส่วนที่เหลือก็ได้
    ในกรณีที่ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามประกาศโดยมิได้ร่วมเข้าชื่อ 
เสนอกฎหมายดว้ย ใหผู้น้ัน้มสีทิธยิืน่คำรอ้งคดัคา้นตอ่ประธานรฐัสภาหรอืบคุคลทีป่ระธานรฐัสภาแตง่ตัง้
เพือ่ใหข้ดีฆา่ชือ่ตนเองออกจากบญัชรีายชือ่ผูเ้ขา้ชือ่เสนอกฎหมายไดภ้ายใน ๒๐ วนันบัแตว่นัปดิประกาศ 
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาคัดค้านแล้ว ให้ถือว่ารายชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ไม่มีการคัดค้านเป็น 
รายชื่อที่ถูกต้องและถ้ามีจำนวนครบ ๑๐,๐๐๐ คน ให้ประธานรัฐสภาดำเนินการให้รัฐสภาพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไป แต่ถ้ามีจำนวนไม่ครบ ๑๐,๐๐๐ คน ให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้ผู้แทน 
การเสนอกฎหมายตามมาตรา ๘ (๒) ทราบเพื่อดำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพิ่มเติม 
ใหค้รบ ๑๐,๐๐๐ คน ภายใน ๓๐ วนันบัตัง้แตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้จากประธานรฐัสภา ถา้พน้กำหนดระยะเวลา 
ดงักลา่วมไิดเ้สนอการเขา้ชือ่เพิม่เตมิจนครบ ๑๐,๐๐๐ คน ใหป้ระธานรฐัสภาสัง่จำหนา่ยเรือ่ง (มาตรา ๙) 
 ๖. การเข้าชื่อโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ให้ยื่นคำขอต่อประธานกรรมการ 
การเลือกตั้งพร้อมทั้งร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา (มาตรา ๑๐)
  ๒) เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำขอแล้ว ให้ดำเนินการจัดส่งร่าง 
พระราชบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งในแต่ละจังหวัด เพื่อดำเนินการประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละ 
จังหวัดทราบว่ามีการเสนอกฎหมายในเรื่องใด และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอ 
กฎหมายไปลงชื่อตามระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ การกำหนดระยะเวลาเข้าชื่อต้อง 
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับแต่วันประกาศ (มาตรา ๑๑)

๘๑
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  ๓) ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิ 
ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายในสถานที่ที่กำหนดไว้ในจังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง  
พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้แสดง 
ตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยถูกต้อง ให้จัดให้ผู้นั้นกรอกข้อความและลงชื่อในแบบพิมพ์การเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย (มาตรา ๑๒)
  ๔) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอตามข้อ ๑) ร้องขอ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนด 
สถานที่ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายในถิ่น 
ทีบ่คุคลนัน้มทีีอ่ยูน่อกเหนอืจากการกำหนดสถานทีใ่นแตล่ะจงัหวดัได ้ในกรณเีชน่วา่นีใ้หค้ณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิเข้าชื่อนอกเขตจังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และ 
หลักเกณฑ์การตรวจสอบการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นได้ตามสมควร (มาตรา ๑๓)
  ๕) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจงัหวดัหรอืผูท้ีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้แตง่ตัง้รวบรวมแบบพมิพท์ีม่กีารเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย 
ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายทั้งหมด และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งจัดส่งร่างพระราชบัญญัติและ 
เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายไปยังประธานรัฐสภา  
ถ้าประธานรัฐสภาเห็นว่าถูกต้องและมีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายครบ ๑๐,๐๐๐ คน ให้ประธานรัฐสภา 
ดำเนนิการใหร้ฐัสภาพจิารณารา่งพระราชบญัญตันิัน้ตอ่ไป ในกรณทีีก่ารเขา้ชือ่เสนอกฎหมายมจีำนวน
ไมค่รบ ๑๐,๐๐๐ คน ใหป้ระธานกรรมการการเลอืกตัง้รายงานใหป้ระธานรฐัสภาทราบเพือ่ใหป้ระธาน
รัฐสภาสั่งจำหน่ายเรื่อง (มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕)
 ๗. การเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
  ๑) ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จำนวนไมน่อ้ยกวา่ ๕๐,๐๐๐ คน เขา้ชือ่เสนอญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิ 
รัฐธรรมนูญให้รัฐสภาพิจารณาต้องจัดทำในรูปแบบของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม โดยต้องแบ่งเป็น
มาตราและมีบันทึกประกอบดังต่อไปนี้
   (๑) หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
   (๒) เหตุผลในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
   (๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
  หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้กำหนดโดยชัดแจ้ง (มาตรา ๑๖) 
  ๒) ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ 
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ หรอืเปลีย่นแปลงรปูของรฐัจะเสนอมไิด ้(มาตรา ๑๗) 
  ๓) การเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้นำความเกี่ยวกับการเข้าชื่อ 
โดยผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในหมวด ๒ และการเขา้ชือ่โดยการจดัการของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ในหมวด ๓  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๘๒ ๘๓



  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 ๘. บทกำหนดโทษ
  ผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
สามารถใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือขัดขวาง 
การดำเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องระวางโทษจำคุก 
ตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๙) 

 หมายเหตุ
 ปจัจบุนัรา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... คณะรฐัมนตรี ไดจ้ดั
ทำและเตรียมที่จะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....  
ซึ่งทางสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้จัดทำ ขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
จำนวน ๑๐,๐๐๐ รายชื่อ 

 

๘๒ ๘๓

ทา่นผูอ้า่นวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
รา่งพระราชบญัญตัฉิบบัดงักลา่ว สามารถเสนอความเหน็ได ้โดยผา่นทางเวบ็ไซด ์ดงันี ้: 

 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    www.parliament.go.th
 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    www.krisdika.go.th
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th




