ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดย นายเจริญ
จรรย์โกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เมื่อวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ ด้คา้ งมาจากการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ชุดที่ ๒๓
ปีที่ ๑ ครัง้ ที่ ๓ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างรอการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎร

ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. ....
หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
เหตุผล
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ และ
มาตรา ๒๙๑ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ป ระชาชนผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง สามารถเข้ า ชื่ อ เสนอกฎหมายเพื่ อ ให้ รั ฐ สภา
พิจารณากฎหมายตามที่กำหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และให้สทิ ธิในการเข้าชือ่ เสนอญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญได้ อีกทัง้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ยังได้
บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อขึ้นใหม่ จึงต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสำคัญโดยสรุป

๑. บทนิยาม
		 “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
*ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒.
จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

๗๙

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

		 “ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
		 “ที่ว่าการอำเภอ” หมายความรวมถึง สำนักงานเขตและที่ว่าการกิ่งอำเภอ
		 “สำนักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการเมืองพัทยา
๒. ผู้รักษาการตามกฎหมาย		
		 ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกระเบียบหรือ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๕)
๓. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
		 บุคคลผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตาม
มาตรา ๑๖๓ และเสนอญั ต ติ ข อแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา ๒๙๑ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จะต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในวันที่เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
		 กฎหมายทีจ่ ะเสนอให้รฐั สภาพิจารณาต้องจัดทำในรูปแบบร่างพระราชบัญญัติ ซึง่ ต้องมี
หลักการเกีย่ วกับเรือ่ งทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือหมวด ๕ แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และต้องมีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ในการเสนอกฎหมาย รวมทั้งต้องมีบทบัญญัติแบ่งเป็นมาตราที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่ามีความ
ประสงค์จะตรากฎหมายในเรื่องใด และมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
นั้ น อย่ า งไร และการเข้ า ชื่ อ เสนอกฎหมายต้ อ งจั ด ทำบั น ทึ ก วิ เ คราะห์ ส รุ ป สาระสำคั ญ ของร่ า ง
พระราชบัญญัติมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัตินั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการเสนอกฎหมายของ
ประชาชนเป็นไปตามรูปแบบของการร่างกฎหมายถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของประชาชน
ผู้เสนอกฎหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการ
เสนอกฎหมาย และการร่างกฎหมายแก่ประชาชน (มาตรา ๖)
๔. วิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
		 วิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กระทำโดย
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายกันเอง หรืออาจร้องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น
ผู้ดำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายก็ได้ ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดร่วมลงชื่อโดยถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ถือว่าการเข้าชื่อนั้นมีผลสมบูรณ์และจะถอนการเข้าชื่อในภายหลังอีกไม่ได้
		 ในการเข้าชือ่ เสนอกฎหมายและเสนอญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญกันเอง หรือการ
เข้าชือ่ เสนอกฎหมายและการเสนอญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญโดยการจัดการของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ถ้าดำเนินการโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการต่อไป (มาตรา ๗)
๕. การเข้าชื่อโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
		 ๕.๑ เอกสารเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
				 ในกรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ร่ ว มกั น เข้ า ชื่ อ เสนอกฎหมายกั น เองครบจำนวน
๑๐,๐๐๐ คน ให้ยื่นเรื่องเสนอต่อประธานรัฐสภาโดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
๘๐

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒
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				 (๑) ร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา
				 (๒) แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอ
กฎหมายและผู้แทน การเสนอกฎหมายตามที่ประธานรัฐสภากำหนด พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ
ที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และสำเนาทะเบียนบ้านของทุกคน (มาตรา ๘)
		 ๕.๒ การประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
				 เมือ่ ประธานรัฐสภาได้รบั เรือ่ งการเข้าชือ่ เสนอกฎหมายและถ้าการเข้าชือ่ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๘ ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการปิดประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไว้
ณ ศาลากลางจั ง หวั ด ที่ ว่ า การอำเภอ สำนั ก งานเทศบาล ที่ ท ำการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
ทีท่ ำการผูใ้ หญ่บา้ น และเขตชุมชนหนาแน่น ทัง้ นี้ เฉพาะในเขตท้องทีท่ ผี่ เู้ ข้าชือ่ เสนอกฎหมายผูน้ นั้ มีชอื่
อยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ถ้ามีเหตุสงสัยว่าเอกสารตามมาตรา ๘ อาจไม่ถูกต้องหรือเป็นเอกสารปลอม
ก่อนจะมีการปิดประกาศรายชือ่ ผูเ้ ข้าชือ่ เสนอกฎหมาย ให้ประธานรัฐสภามีอำนาจสัง่ ให้กรมการปกครอง
เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบแทนก็ได้
ถ้าเอกสารที่ประธานรัฐสภาสั่งให้ตรวจสอบมีจำนวนมาก เมื่อส่วนราชการดังกล่าวได้ดำเนินการ
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยถูกต้องครบจำนวน ๑๐,๐๐๐ คน ประธาน
รัฐสภาจะสั่งให้ยุติการตรวจสอบเอกสารส่วนที่เหลือก็ได้
				 ในกรณีที่ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามประกาศโดยมิได้ร่วมเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายด้วย ให้ผนู้ นั้ มีสทิ ธิยนื่ คำร้องคัดค้านต่อประธานรัฐสภาหรือบุคคลทีป่ ระธานรัฐสภาแต่งตัง้
เพือ่ ให้ขดี ฆ่าชือ่ ตนเองออกจากบัญชีรายชือ่ ผูเ้ ข้าชือ่ เสนอกฎหมายได้ภายใน ๒๐ วันนับแต่วนั ปิดประกาศ
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาคัดค้านแล้ว ให้ถือว่ารายชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ไม่มีการคัดค้านเป็น
รายชื่อที่ถูกต้องและถ้ามีจำนวนครบ ๑๐,๐๐๐ คน ให้ประธานรัฐสภาดำเนินการให้รัฐสภาพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไป แต่ถ้ามีจำนวนไม่ครบ ๑๐,๐๐๐ คน ให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้ผู้แทน
การเสนอกฎหมายตามมาตรา ๘ (๒) ทราบเพื่อดำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพิ่มเติม
ให้ครบ ๑๐,๐๐๐ คน ภายใน ๓๐ วันนับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากประธานรัฐสภา ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าวมิได้เสนอการเข้าชือ่ เพิม่ เติมจนครบ ๑๐,๐๐๐ คน ให้ประธานรัฐสภาสัง่ จำหน่ายเรือ่ ง (มาตรา ๙)
๖. การเข้าชื่อโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
		 ๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ให้ยื่นคำขอต่อประธานกรรมการ
การเลือกตั้งพร้อมทั้งร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา (มาตรา ๑๐)
		 ๒) เมื่ อ ประธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ รั บ คำขอแล้ ว ให้ ด ำเนิ น การจั ด ส่ ง ร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ แ ละเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจำจั ง หวั ด หรื อ ผู้ ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งในแต่ละจังหวัด เพื่อดำเนินการประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละ
จังหวัดทราบว่ามีการเสนอกฎหมายในเรื่องใด และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายไปลงชื่ อ ตามระยะเวลาและสถานที่ ที่ ก ำหนด ทั้ ง นี้ การกำหนดระยะเวลาเข้ า ชื่ อ ต้ อ ง
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับแต่วันประกาศ (มาตรา ๑๑)
จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

๘๑
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		 ๓) ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิ
ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายในสถานที่ที่กำหนดไว้ในจังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง
พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้แสดง
ตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยถูกต้อง ให้จัดให้ผู้นั้นกรอกข้อความและลงชื่อในแบบพิมพ์การเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย (มาตรา ๑๒)
		 ๔) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอตามข้อ ๑) ร้องขอ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนด
สถานที่ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายในถิ่น
ทีบ่ คุ คลนัน้ มีทอี่ ยูน่ อกเหนือจากการกำหนดสถานทีใ่ นแต่ละจังหวัดได้ ในกรณีเช่นว่านีใ้ ห้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิเข้าชื่อนอกเขตจังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และ
หลักเกณฑ์การตรวจสอบการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นได้ตามสมควร (มาตรา ๑๓)
		 ๕) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดหรือผูท้ คี่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ แต่งตัง้ รวบรวมแบบพิมพ์ทมี่ กี ารเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย
ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายทั้งหมด และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งจัดส่งร่างพระราชบัญญัติและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายไปยังประธานรัฐสภา
ถ้าประธานรัฐสภาเห็นว่าถูกต้องและมีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายครบ ๑๐,๐๐๐ คน ให้ประธานรัฐสภา
ดำเนินการให้รฐั สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ต่อไป ในกรณีทกี่ ารเข้าชือ่ เสนอกฎหมายมีจำนวน
ไม่ครบ ๑๐,๐๐๐ คน ให้ประธานกรรมการการเลือกตัง้ รายงานให้ประธานรัฐสภาทราบเพือ่ ให้ประธาน
รัฐสภาสั่งจำหน่ายเรื่อง (มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕)
๗. การเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		 ๑) ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน เข้าชือ่ เสนอญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญให้รัฐสภาพิจารณาต้องจัดทำในรูปแบบของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม โดยต้องแบ่งเป็น
มาตราและมีบันทึกประกอบดังต่อไปนี้
			 (๑) หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
			 (๒) เหตุผลในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
			 (๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
		 หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้กำหนดโดยชัดแจ้ง (มาตรา ๑๖)
		 ๒) ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข หรือเปลีย่ นแปลงรูปของรัฐจะเสนอมิได้ (มาตรา ๑๗)
		 ๓) การเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้นำความเกี่ยวกับการเข้าชื่อ
โดยผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในหมวด ๒ และการเข้าชือ่ โดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ในหมวด ๓
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๘๒

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

๘. บทกำหนดโทษ
		 ผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถใช้ สิ ท ธิ เ ข้ า ชื่ อ เสนอกฎหมายหรื อ เสนอญั ต ติ ข อแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ขั ด ขวาง
การดำเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องระวางโทษจำคุก
ตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๙)

หมายเหตุ

ปัจจุบนั ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี ได้จดั
ทำและเตรียมที่จะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ซึ่งทางสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้จัดทำ ขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จำนวน ๑๐,๐๐๐ รายชื่อ

ท่านผูอ้ า่ นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ้ ดมีความประสงค์ตอ้ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซด์ ดังนี้ :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา					
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา				
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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