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บทคัดย่อ

 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 ก�าหนดให้ผูม้สีทิธิเลอืกตัง้จ�านวนไม่น้อยกว่า

หนึ่งหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อ

เสนอญัตตขิอแก้ไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญได้ แต่ในขณะน้ี หลกัเกณฑ์และวิธีการเข้าชือ่เสนอกฎหมายดงักล่าว

ต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีวิธีการส่งเสริมและ

สนับสนุนการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การตรวจสอบ การประกาศและการร้องคัดค้าน ท่ีไม่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นไปเพ่ือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของ

ประชาชน จ�าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเสียใหม่ โดยก�าหนดให้ส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท�าหน้าที่ช่วยผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายในการยกร่างกฎหมาย ให้ความเห็นทาง

วิชาการ ด�าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

กฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน ตาม

รฐัธรรมนญูฯ มาตรา 77 และเป็นศนูย์กลางในการรวบรวมและตรวจสอบรายชือ่ของผูเ้ข้าชือ่เสนอกฎหมาย 

และก�าหนดให้สถาบนัพระปกเกล้าเป็นผูส้นบัสนุนการด�าเนินงานของส�านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร

และผู้ริเริ่มเข้าชือ่เสนอกฎหมาย ในขณะเดยีวกันก็จ�าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบงัคบัการประชมุสภาผูแ้ทน

ราษฎร ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา เพ่ือให้ตัวแทนของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายได้เข้าไปเป็นกรรมาธิการ

พิจารณาร่างกฎหมาย นัน้ และก�าหนดให้กรณีทีม่ผีูเ้สนอร่างพระราชบญัญัตทิีม่หีลกัการเดยีวกันหลายฉบบั 

สภาผู้แทนราษฎรต้องใช้ร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอเป็นหลักในการพิจารณา และกรณีที่มี

ผู้เสนอร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเตมิทีม่หีลกัการเดยีวกันหลายฉบบั รฐัสภาต้องใช้ร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพ่ิม
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เติมท่ีประชาชนเข้าชือ่เสนอเป็นหลกัในการพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือให้เหน็ถึงความส�าคญัของใช้สิทธิในการมส่ีวน

ร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน

ค�าส�าคัญ: การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ABSTRACT

 The Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017) requires eligible voters of 

not less than ten thousand in number may entering their names for introduction a law and persons 

having the right to vote of not less than fifty thousand in number under the law on the public 

submission of a bill may entering their names for an amendment of the Constitution. But at this 

time, the rules and procedures for such submission of a bill shall be implemented in accordance 

with the Act on Submission a Petition for Introducing the Law, B.E. 2556 where described 

methods to promote and support for submission, inspection, announcement and objection 

inconsistent to the provisions of the public submission of a bill, that is not consistent with the 

current situation.Therefore, in order to exercise the right to submission a petition for Introducing 

the Law by voters subject to the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017), it is 

for promotion of direct political participation of the people. It is necessary to revise the law on 

submission a petition for introducing the law and prescribe that the Secretariat of the House of 

Representatives shall assist the initiator in proposing laws to draft laws, give an academic opinion, 

conduct consultation with stakeholders, analyze any impacts that may occur from the law thoroughly 

and systemically, and should also disclose the result of the consultation and analysis to the public 

in accordance with Section 77 of the Constitution.The Secretariat of the House of Representatives 

should be the center for collecting and inspecting the names who submit a petition to introduce 

a bill and also requires the King Prajadhipok’s Institute to support the Secretary of the House of 

Representatives for initiative process. In addition, the rules of procedure of the House of 

Representatives and the rules of procedure of the Parliament need to be amend in order to stipulate 

that the representatives from the name for introduction a law shall be consisted of the ad hoc 

committee for the law consideration. Where there are several proposals of the same principle for 

introduction a laws or amendment of the Constitution, the House of Representatives or the National 

Assembly shall use the draft bill where the public has proposed as a basis for consideration due 

to the importance of exercising the right to directly public participation in politics.

Keywords: Submission a Petition for Introducing the Law (Initiative Process), Persons Having the 

Right to Vote (Eligible Voter)
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บทน�า

 ปัจจบุนัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2560 ก�าหนดให้ผู ้มีสิทธิเลือกต้ัง

จ�านวนไม่น ้อยกว ่าหนึ่งหมื่นคนเข ้าชื่อเสนอ

กฎหมายตามหมวด 3 สทิธิและเสรภีาพของปวงชน

ชาวไทย หรอืหมวด 5 หน้าทีข่องรฐั แห่งรฐัธรรมนญู

ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการตรวจสอบ 

ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ก�าหนด ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอเป็น

ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน จะต้องมี 

ค�ารับรองของนายก รัฐมนตรีด้วย (มาตรา 133(3) 

และมาตรา 135) นอกจากน้ี ผูม้สีทิธิเลอืกต้ังจ�านวน

ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนยังมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติ

ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้ตามกฎหมายว่า

ด้วยการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย ด้วย (มาตรา 256(1)) 

ท�าให้เกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย ทั้งขั้นตอนการริเริ่มเสนอกฎหมาย การ

ช่วยเหลือผู ้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย การตรวจสอบหลักการและเนื้อหาของ

ร่างกฎหมาย การชักชวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังร่วมลง

ลายมอืชือ่เข้าชือ่เสนอกฎหมาย การย่ืนค�าร้องขอเข้า

ชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อประธานรัฐสภา  

การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ

เอกสารการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การประกาศราย

ชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายและการคัดค้าน และ 

การด�าเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ

รัฐสภา

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในปัญหา

และแนวทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมายของประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงได้ท�า 

การศกึษาวิจยั เรือ่ง “การเข้าชือ่เสนอกฎหมายของ 

ผู้มสิีทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช 2560” 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

 (1) เพ่ือศึกษากระบวนการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายโดยผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญของ

ไทย

 (2)  เพ่ือศกึษาปัญหาและอปุสรรคทีเ่กิดขึน้

ในกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง 

 (3)  เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาและ

ส่งเสริมการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยผู้มี

สิทธิเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2560 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ

เข้าชือ่เสนอกฎหมายได้โดยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 

และประหยัด และรัฐสภาสามารถพิจารณาร่าง

กฎหมายทีป่ระชาชนผูม้สีทิธิเลอืกตัง้เสนอได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของประชาชน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

 (1)  การวิจัยเอกสาร โดยท�าการศึกษา

ค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ 

รายงานการวจิัย รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ทีเ่กีย่ว

กับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง ทั้งของไทยและของต่างประเทศ

 (2)  การสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยการสมัภาษณ์

ผูบ้คุคลท่ีเก่ียวข้องกับการสนบัสนุนการเข้าชือ่เสนอ

กฎหมายและการตรวจสอบเอกสารการเข้าชือ่เสนอ

กฎหมาย ได้แก่ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย 

และนิตกิรของส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการ
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สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีหน้าท่ีช่วยยกร่างกฎหมาย

ให้กับประชาชนผูม้สีทิธิเลอืกต้ัง ผูบ้งัคับบญัชากลุม่

งานการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และนิตกิรของส�านกั

การประชุม ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของร่าง

กฎหมายและเอกสารประกอบการเสนอร ่าง

กฎหมายท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอและ

สนับสนุนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของผู ้มีสิทธิ

เลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

 (3) การวิเคราะห์ ในการวิจัยเอกสารจะ

ท�าให้รูแ้ละเข้าใจกระบวนการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย

โดยผูมี้สทิธิเลอืกต้ัง กระบวนการตรวจสอบเอกสาร

การเช ้าชื่อเสนอกฎหมาย และการพิจารณา

กฎหมายของรัฐสภา เป็นผลให้สามารถวิเคราะห์

และสงัเคราะห์ในเชงิคุณภาพได้ว่ามปัีญหาอย่างไร

บ้าง และในแต่ละปัญหาจะมีแนวทางแก้ไขได้

อย่างไรบ้าง น�าปัญหาและแนวทางแก้ไขดังกล่าว

มาก�าหนดเป็นประเด็นค�าถามและแนวทางในการ

สัมภาษณ์เชิงลึก 

 (4)  น�าผลที่ได้จากการวิจัยเอกสารและ

การสมัภาษณ์เชงิลกึมาวิเคราะห์และประมวลสรปุ

ผลเป็นข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยัท่ีน�า

ไปสู ่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายท่ีจะ

ท�าให้การด�าเนินการการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดย

ประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด 

และมีประสิทธิภาพ  

ผลการศึกษาวิจัย

 1. ผลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม 

ท�าให้เข้าใจถึงการเข้าชือ่เสนอกฎหมายทัง้ของไทย

และของต่างประเทศมากขึ้น ดังนี้

  1)  การเข ้าชื่อเสนอกฎหมายของ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเข้ามีส่วนร่วม

ทางการเมืองโดยตรงท่ีส�าคัญประการหนึ่ง แต่ท่ี

ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหาท่ีเกิดจากการฉ้อ

ราษฎร์บังหลวงและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจาก

การใช้อ�านาจทางการเมือง จนเกิดการเรียกร้องให้

ประชาชนออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง 

ด้วยการเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องและขับไล่รัฐบาล 

ท�าให้เกิดวกิฤตการณ์ทางการเมอืงทีน่�าไปสูก่ารยึด

อ�านาจการปกครองประเทศถึง 2 ครั้ง คือ เมื่อ 19 

กันยายน 2549 (ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไข 

เพ่ิมเตมิรฐัธรรมนญู, 2549) และ เมือ่ 22 พฤษภาคม 

2557 ปัจจบุนัแม้ว่ารัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช 2560 จะให้ประชาชนมีสิทธิ 

เข้าร่วมทางการเมอืงโดยตรงหลายประการ แต่ก็ยัง

คงมีปัญหาที่เกิดจากแนวความคิดของเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐในการส่งเสริมและสนับให้ประชาชนเข้ามี

ส่วนร่วมทางการเมอืงโดยตรง ซึง่เกิดจากโครงสร้าง

ทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐท่ีไม่เอื้อต่อการ 

ส่งเสริมและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเก่ียวกับการม ี

ส ่วนร ่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน  

ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง  

จนประชาชนมองการเมืองว่าเป็นเร่ืองการแย่งชิง

อ�านาจและผลประโยชน์ เป็นเรือ่งสกปรกทีไ่ม่อยาก

จะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย (ถวิลวดี บุรีกุล , 2552.) 
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รวมไปถึงการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายของ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังด้วย เพราะการใช้สิทธิ 

เข้าชื่อเสนอกฎหมายมีหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ทียุ่่งยาก ซับซ้อน รวมถึงกระบวนการของรฐัสภาใน

การพิจารณาร่างกฎหมายท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อ

เสนอ (นิตินันท์ ศรีเมฆ , 2560.) ซึ่งเป็นการด�าเนิน

กิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนทั่วไปยากที่จะ

เข้าใจได้ จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุง

กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยผู ้มีสิทธิ 

เลือกตั้ง และกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 

ที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอของรัฐสภา ให้เป็นการ

อ�านวยความสะดวกและเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้

สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายของโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ซึ่งจะท�าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการเมือง

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในระบบ

รัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ

สามารถใช้สทิธิเข้ามส่ีวนร่วมทางการเมอืงโดยตรง

อย่างอื่นได้ด้วยความมั่นใจและมีเหตุผล

  2) การเข ้าชื่อเสนอกฎหมายของ

ประเทศต่าง ๆ เมื่อพิจารณาถึงการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองโดยตรงของประชาชนกับการให้สิทธิ

ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (Initiative 

Process) ของประเทศต่าง ๆ แล้ว จะเห็นได้ว่า

   (1)  ประ เทศสมาพันธรั ฐส วิส 

สหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา 

สาธารณรัฐอิตาลี และประเทศไทย ให้ประชาชนมี

สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ 2 ระดับ คือ กฎหมาย

ระดับรัฐธรรมนูญ (Constitutional) และกฎหมาย

ระดับรัฐบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ(Act)   

   (2)  สมาพันธรฐัสวิส ให้ประชาชน

ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถร ่วมกันเข ้าชื่อเสนอ

กฎหมายได้ทั้งกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญและ

ระดับรับรัฐบัญญัติของสมาพันธรัฐสวิส และของ

มลรัฐ (Federal Council, 1999) 

   (3)  สหพันธรฐัสาธารณรฐัเยอรมนี 

และสหรัฐอเมริกา ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สามารถร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้เฉพาะ

กฎหมายระดบัรัฐธรรมนญูและระดบัรับรฐับญัญัติ

ของมลรัฐ เท่านั้น (วนิดา แสงสารพันธ์, 2543.) 

   (4)  การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของ

ป ร ะ เ ท ศ ส ห พั น ธ รั ฐ ส า ธ า ร ณ รั ฐ เ ย อ ร ม นี 

สหรัฐอเมริกาและสมาพันธรัฐสวิส ให ้ สิทธิ

ประชาชนใช้อ�านาจอธิปไตยแบบทางตรง กล่าวคือ 

ให้สิทธิประชาชนริเร่ิมเสนอกฎหมายให้รัฐสภา

พิจารณา และเมือ่รฐัสภาพิจารณาแล้วเสรจ็ต้องให้

ประชาชนออกเสียงประชามติตัดสินใจข้ันตอน

สุดท้ายว่าจะให้ร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อ

เสนอมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ (สิทธิกร 

ศักดิ์แสง, 2559)

   (5)  ส�าหรับสาธารณรัฐอิตาลี โดย

ปกตใิห้สทิธิประชาชนผูม้สีทิธิเลอืกตัง้สามารถร่วม

กันเข้าชือ่เสนอกฎหมายต่อรัฐสภาได้ แต่รัฐสภาจะ

พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่จะ

เป็นการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผู้มสิีทธิ

เลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า 500,000 คน จากสภา

แคว้นไม่น้อยกว่า 5 แคว้น รัฐสภาต้องน�าร่าง

กฎหมายท่ีประชาชนผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ร่วมกนัเข้าชือ่

เสนอไปท�าการออกเสียงประชามติด้วย (Carlo 

Casonato and Jens Woelk, 2008)

 2. ข้อค้นพบ 

  2.1  ตามวตัถปุระสงค์ ข้อ1. จากการ

ศึกษาวิจัยพบว่า 

    การใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ รวมท้ังหลัก
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เกณฑ์ วิธีการ และการตรวจสอบการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย ตามที่กฎหมายก�าหนด เป็นดังนี้

    1) การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน  

มีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติ และ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คน มีสิทธิ 

เข้าชื่อเพ่ือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  

ส ่ ว น การพิจารณาร ่างพระราชบัญญัติหรือ 

ร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นอ�านาจของรฐัสภา

โดยแท้ ซึ่งผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ท่ีเข้าชือ่เสนอกฎหมายมสีทิธิเข้าไปน�าเสนอหลกัการ

และเหตุผลของร่างกฎหมายและได้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างกฎหมายนัน้ตามที่

รฐัธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาก�าหนด 

เท่าน้ัน หากรัฐสภาไม่เห็นชอบด้วย ร่างกฎหมาย

นั้นต้องตกไป แต่ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วย นายก

รัฐมนตรีต้องน�าร ่างกฎหมายนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ 

เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และ

ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป การเข้าชื่อ

เสนอกฎหมายโดยผูม้สีทิธิเลอืกต้ังตามรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงมี

ลักษณะและวิธีการที่ใกล้เคียงกับการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายของสาธารณรัฐอิตาลี

    2)  การด�าเนินการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2560 ต้องกระท�า ดังนี้ 

     (1) กระบวนการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย รัฐธรรมนูญก�าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งมีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ 2 ประเภท 

คือ ร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา 133 (3) และ

ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 

ทั้งยังมีบทบัญญัติมาตรา 77 ก�าหนดให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมายด้วย

การแสดงความคิดเห็น เสนอข้อเสนอแนะต่อ

ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นในหลักการของร่าง

กฎหมายก่อนเข้าสูก่ระบวนการตราพระราชบญัญัติ

ของรัฐสภา รวมทั้งก�าหนดให้กรณีสภาผู ้แทน

ราษฎรและวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งเสนอ ต้องแต่งตั้งผู้แทนของผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น 

ร่วมเป็นกรรมาธิการวสิามญัด้วยไม่น้อยกว่าหน่ึงใน

สามของจ�านวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมดตาม

มาตรา 128 วรรคสอง 

      ส่วนการเข้าช่ือเสนอญัตติ

ขอแก้ไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญ ประชาชนผูม้สิีทธเิลอืก

ตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนสามารถเข้าชื่อ

เสนอได้ โดยต้องมีสาระที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 255 และมาตรา 

256 

      ส่วนวิธีการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย ต้องด�าเนินการตามที่พระราชบัญญัติว่า

ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ก�าหนด 

โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า 20 คน 

เป็น “ผู้ริเริ่ม” ยื่นความประสงค์ต่อประธาน รัฐสภา  

พร ้อมร ่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไข 

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอ  

การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไข

เพ่ิมเตมิรฐัธรรมนญูน้ัน ผู้รเิริม่อาจร้องขอให้ส�านักงาน
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เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรช่วยยกร่างร่างพระราช

บัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อม

บนัทกึหลกัการแห่งร่างกฎหมาย บันทึกเหตุผลใน

การเสนอร่างกฎหมาย บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระ

ส�าคญัของร่างกฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวกับการ

รับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องข้อง เอกสาร

วิเคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิจากกฎหมายอย่างรอบ

ด้านและเป็นระบบ ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 

      ก ร ณี ป ร ะ ธ า น รั ฐ ส ภ า 

ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ

ก�าหนด ให้ส�าเนาร่างกฎหมายนั้นให้ผู้ริเริ่มน�าไป

ด�าเนนิการชกัชวนผู้มสีทิธิเลอืกต้ังเพ่ือลงลายมอืชือ่

เข้าร่วมเสนอร่างพระราชบญัญัติหรอืญัตติขอแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต่อไป 

      เมือ่ผูร้เิริม่ได้ท�าการรวบรวม

รายชื่อผู ้ เข ้าชื่อเสนอกฎหมายได้ไม่น ้อยกว่า 

10,000 คน หรอื 50,000 คนแล้ว สามารถย่ืนค�าร้อง

ขอเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อประธานรัฐสภา พร้อม

ด้วยส�าเนาร่างพระราชบัญญัติ หรือญัตติขอแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา 

พร้อมทั้งบันทึกหลักการ และบันทึกเหตุผลในการ

เสนอร่างพระราชบญัญัติหรอืญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญ เอกสารการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน หรือ 50,000 คน 

แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนฯ 

และบัญชีรายช่ือผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระ

ราชบัญญัติจ�านวนไม่เกิน 60 คน 

      การตรวจสอบเอกสารการ

เข้าชือ่เสนอกฎหมาย การด�าเนนิการให้มกีารเข้าชือ่

เสนอกฎหมายเพ่ิมเติม การประกาศรายชือ่ผูเ้ข้าชือ่

เสนอกฎหมาย และการคัดค้านรายชื่อ เป็นไปตาม

ที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

พ.ศ. 2556 ก�าหนด 

      กรณีมีจ�านวนผู ้ เข ้าชื่อ

เสนอกฎหมายไม่น้อยกว่า 10,000 คน ประธาน 

สภาผู้แทนราษฎรต้องบรรจุร่างพระราชบัญญัติท่ี

เสนอเข้าสูก่ารพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร หรอื

ถ้ามีจ�านวนผู้เข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติม

รฐัธรรมนูญไม่น้อยกว่า 50,000 คน ประธานรฐัสภา

ต้องบรรจุญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญน้ัน 

เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

ต่อไป

     (2) การเสนอร ่างพระราช

บัญญัติต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณา เมื่อประธานสภา 

ผูแ้ทนราษฎรมคี�าสัง่ให้บรรจรุ่างพระราชบญัญัติฉบับ

นั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

(กรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน 

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรต้องส่งร่างพระราชบญัญัติ

นัน้ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ค�ารับรองก่อน) และ

ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจาก

สภาผูแ้ทนราษฎรแล้ว ก็ต้องส่งร่างพระราชบญัญัติ

นั้นให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป 

      การพิจารณาร่างพระราช

บญัญัตใินสภาผูแ้ทนราษฎร การเสนอและการพิจารณา

ร่างพระราชบญัญัต ิ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ และ 

ข้อบงัคับการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ซึง่ร่างพระราช

บัญญัติท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าชื่อเสนอ 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดท�ารายงาน 

ผลการด�าเนินการร่างพระราชบัญญัตินั้นเพ่ือให ้

สภาผู้แทนราษฎรทราบด้วย(ข้อ 110) และในการ

พิจารณาร่างพระราชบญัญัติท่ีผู้มสีทิธิเลอืกต้ังเข้าชือ่

เสนอ ให้ผูแ้ทนผูเ้ข้าชือ่เสนอร่างพระราชบญัญตัน้ัิน
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เป็นผู้เสนอและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติต่อที่

ประชมุสภา ซึง่การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติใน

สภาผูแ้ทนราษฎร กระท�าเป็นสามวาระตามล�าดบั คอื 

      วาระที่ หนึ่ ง  เป ็นการ

พิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับ 

หลักการแห่งร่างพระราชบัญญตัินั้น ถ้าสภาผู้แทน

ราษฎรลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 

ให้สภาพิจารณาในวาระที่สอง แต่ถ้าสภาผู้แทน

ราษฎรลงมตไิม่รบัหลกัการ ร่างพระราชบญัญัตินัน้

เป็นอันตกไป กรณีสภาผู ้แทนราษฎรมีมติรับ 

หลกัการร่างพระราชบญัญัตทิีม่หีลกัการเหมอืนกัน

หลายฉบับ สภาผู้แทนราษฎรต้องลงมติว่าจะใช้ 

ร่างพระราชบญัญัตฉิบบัใดเป็นหลกัในการพิจารณา

ในวาระที่สอง (ข้อ 114) 

      วาระที่ สอง  เป ็นการ

พิจารณาร่างพระราชบญัญัติโดยคณะกรรมาธิการ

(ข้อ 116) ซึ่งถ้าสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้พิจารณา

โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร

ต้องตัง้ผูแ้ทนของผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ทีเ่ข้าชือ่เสนอร่าง

พระราชบัญญัตินั้นเป็นกรรมาธิการจ�านวนไม่น้อย

กว่าหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมาธิการท้ังหมด (ข้อ 

119) เมือ่คณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราช

บญัญัตเิสรจ็แล้ว ต้องเสนอร่างพระราชบญัญตัน้ัิน 

โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมท้ัง

รายงานต่อทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎรเพ่ือพิจารณา

เรียงตามล�าดับมาตราจนจบร่าง 

      วาระที่ 3 เป็นการลงมติ 

ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปราย  

ถ้ามสีภาผูแ้ทนราษฎรมมีติไม่เห็นชอบ ร่างพระราช

บัญญัติน้ันเป็นอันตกไป แต่ถ ้ามีมติเห็นชอบ  

ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติน้ันต่อวุฒิสภาเพ่ือ

พิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 136 

      การพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติในวุฒิสภา วุฒิสภาต้องพิจารณาร่าง 

พระราชบัญญัติท่ีเสนอมาน้ันให้เสร็จภายใน 

หกสิบวัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่าง 

พระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินวุฒิสภาต้อง

พิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับ 

ร ่ างพระราชบัญญัติจากสภาผู ้แทนราษฎร  

ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จ

ภายในก�าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าวุฒสิภาได้ให้

ความเห็นชอบในร ่างพระราชบัญญัตินั้น ซึ่ง 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวุฒิสภามี

กระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับการพิจารณาใน

สภาผู้แทนราษฎร 

      ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง

วุฒิสภา ย่อมปรากฏผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

      กรณีที ่1 วฒุสิภาเห็นชอบ

ด้วยกับสภาผูแ้ทนราษฎร ถือว่าได้รับความเห็นชอบ

จากรัฐสภา 

      กรณีที่2 วุฒิสภาไม่เห็น

ชอบด้วยกับสภาผูแ้ทนราษฎร ให้ยับย้ังร่างพระราช

บญัญตันิัน้ไว้ก่อน ถ้าสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติยืนยัน

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรด้วย

คะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของสภาผู ้แทนราษฎรแล้ว  

ให้ถือว่าร่างพระราชบญัญัตน้ัินได้รับความเห็นชอบ

ของรัฐสภา   

      กรณีที่ 3 วุฒิสภาแก้ไข

เพ่ิมเติม ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา ถือว่าร่างพระราช

บัญญัติน้ันได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่ถ้า

สภาผู ้แทนราษฎรมีมติเป ็นอย่างอื่น ต ้องตั้ง 

คณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราช
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บัญญัติน้ัน แล้วรายงานและเสนอร่างพระราช

บญัญัตทิีค่ณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว

ต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยกับ

ร่างพระราชบญัญัตท่ีิคณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอ 

ถือว่าได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา แต่หากสภา

ใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ให้ยับย้ังร่างพระราช

บัญญัตินั้นไว้ก่อน กรณีเช่นนี้ถ้าสภาผู้แทนราษฎร

ลงมตยืินยันร่างทีผ่่านการพิจารณาจากสภาผูแ้ทน

ราษฎร หรอืร่างทีค่ณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบ

ของรัฐสภา 

     ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับ

ความเห็นชอบของรัฐสภา ให้นายกรัฐมนตรีน�าข้ึน

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์

ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจ

จานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

    3) การเข้าชือ่เสนอญตัตขิอแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 

255 และมาตรา 256 และต้องน�าบทบัญญัติ 

ท่ีเก่ียวกับการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ  

ตามมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 10 และ

มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มาใช้บงัคับกับการเสนอ

ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม

(มาตรา 12) กล่าวคือต้องมีคณะบุคคลที่เป็น 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า 20 คน เป็น  

“ผู ้ริเริ่ม” ย่ืนความประสงค์ต่อประธานรัฐสภา  

พร้อมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่จะเสนอ 

ให้รัฐสภาพิจารณา ซึ่งต้องมีหลักการแห่งร่าง

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่ก�าหนดโดยชัดเจน  

แบ่งเป็นมาตราท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเข้าใจได้ว่ามี

ความประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในเร่ือง

ใด มีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอ 

บนัทกึวิเคราะห์สรุปสาระส�าคญัของร่างรัฐธรรมนญู

แก้ไขเพ่ิมเตมิ และเอกสารทีเ่ก่ียวกับการด�าเนนิการ

ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 ซึ่งผู้ริเริ่มอาจร้องขอ

ให้ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรช่วยจัด

ท�าให้ก็ได้ และเมือ่ผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่าง

ถูกต้องแล้ว ประธานรัฐสภาต้องน�าญัตติขอแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ(ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิม)  

ที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของ

รัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 256 

  2.2  ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.พบว่า 

มีปัญหาและอุปสรรคในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

ดังนี้

    1) ในอดีต การเข ้าชื่ อ เสนอ

กฎหมาย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอิสระในการรวบรวม

รายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายได้โดยไม่ต้องแจ้ง

หน่วยงานใดก่อน และไม่มีหน่วยงานใดท�าหน้าที่

สนับสนุนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของผู ้มีสิทธิ

เลือกตั้ง ท�าให้การเข้าชื่อเสนอกฎหมายล่าช้า  

ส้ินเปลือง และขาดประสิทธิภาพ เพราะผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย และท�าให้เกิดการเสียเปล่าได้ในกรณี 

ไม่เข้าเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด 

    2)  ส�านักงานเลขาธิการสภา 

ผูแ้ทนราษฎรสามารถให้บรกิารกับผูม้สีทิธิเลอืกตัง้

เก่ียวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ทุกขั้นตอน  

โดยผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ในอดตี

ที่ผ่านมาส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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ไม่ได้แสดงบทบาทเป็นหน่วยงานหลักในการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพราะกฎหมายว่า

ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายมิได้มีบทบัญญัติ

ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎรอย่างชัดแจ้ง

    3)  ร่างกฎหมายทีผู่ม้สีทิธิเลอืกต้ัง

เข้าชื่อเสนอน้ัน มักมีปัญหาและอุปสรรคหลาย

ประการ ท�าให้ในระหว่างท่ีมกีารรวบรวมรายชือ่อยู่

น้ันคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ชิงตัดหน้าเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการ

เหมือนกันหรือท�านองเดียวกันกับร่างพระราช

บัญญัติท่ีผู ้มีสิทธิเลือกตั้งก�าลังจะเสนอ ท�าให้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่ทัน 

  2.3  ตามวัตถุประสงค์ข้อ 3. ได้

แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สิทธิ 

เข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

ให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายได้โดยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และ

ประหยัดค่าใช้จ่าย และรัฐสภาสามารถพิจารณา

ร่างกฎหมายท่ีประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอ 

ได้อย่างถูกต้อง รวดเรว็ มปีระสทิธิภาพ และสอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ของประชาชน โดย

    1) วางแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ดังนี้

     (1) ให้ส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร เป็นหน่วยงานหลักในการช่วย

เหลอืประชาชนในการจดัท�าและเสนอร่างกฎหมาย

ตามแนวทางการปฏริปูประเทศด้านกฎหมาย และ

ให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานสนับสนุน 

     (2) เ พ่ื อ แ ก ้ ป ั ญ ห า ก ร ณี 

คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรชิง 

เสนอร่างพระราชบญัญัตเิสียก่อนทีผู่ม้สีทิธิเลือกต้ัง

จะรวบรวมรายชื่อได้ครบจ�านวน จ�าเป็นต้องย่น

ระยะเวลาในการด�าเนินการแต่ละข้ันตอนให้เร็วข้ึน 

และหากผู้มสิีทธิเลือกตัง้ไม่สามารถรวบรวมรายชือ่

ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ทัน ส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรต้องแจ้งให้ผู้ริเร่ิมทราบ เพ่ือจะได้

ยุตกิารรวบรวมรายช่ือ แล้วเสนอเป็นข้อมลูประกอบ

การพิจารณาต่อสภาและคณะกรรมาธิการแทน

     (3) การพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติที่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งเข ้าชื่อเสนอ ท้ังใน 

สภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภา ในวาระที่สอง  

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสมควรพิจารณา 

โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อให้ผู้เข้าชื่อเสนอ

กฎหมายสามารถส่งตัวแทนเป็นกรรมาธิการ 

ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมาธิการ

ทั้งหมด และกรณีที่วุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมร่าง

พระราชบญัญัติ หากสภาผู้แทนราษฎรไม่เหน็ด้วยกับ

การแก้ไขเพ่ิมเติมของวฒุสิภา การต้ังคณะกรรมการ

ร่วมกันขึ้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น แต่ละ

สภาควรตั้งกรรมาธิการร่วมกันจากผู้แทนผู้เข้าชื่อ

เสนอกฎหมายด้วย

     (4) กรณีคณะรัฐมนตรีและ

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเสนอร่างพระราชบญัญัติ

ที่มีหลักการเหมือนกันหรือท�านองเดียวกันกับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอ เมื่อ 

สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแล้ว สมควร

ก�าหนดในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ให้การพิจารณาในวาระท่ีสองต้องใช้ร่างพระราช

บัญญัติท่ีผู ้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอเป็นหลักในการ

พิจารณา
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     (5) เมื่อสภาผู ้แทนราษฎร 

สิน้อายุหรอืมกีารยุบสภาผูแ้ทนราษฎร คณะรฐัมนตรี

ชดุใหม่ภายหลงัการเลอืกต้ังควรวางแนวทางในการ

ยืนยันให้รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายนั้นต่อไป 

เพราะว่าร่างกฎหมายท่ีประชาชนเสนอไม่สมควร

ต้องตกไป

    2) ก�าหนดแนวทางปรับปรุง

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 

     (1)  ปรับปรุงกฎหมายว่า

ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ให้มีสาระส�าคัญ 

เกี่ยวกับ 

      - บุคคลที่ต้องเก่ียวข้อง

กับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ได้แก่ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย ผู้ริเริ่มการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

ผู้แทนของผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

      -  ก ฎ ห ม า ย ท่ี ผู ้ มี สิ ท ธิ 

เลือกตั้งเข้าชื่อเสนอได้ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ 

และญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ตามที่

รัฐธรรมนูญก�าหนด

      - เอกสารประกอบการ

เสนอกฎหมายของผู ้มีสิท ธิ เลือกตั้ ง  ได ้แก ่  

ร่างกฎหมาย บันทึกหลักการแห่งร่างกฎหมาย 

บันทึกเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมาย บันทึก

วิเคราะห์สรุปสาระส�าคัญของร่างกฎหมาย และ

เอกสารทีเ่ก่ียวกับการด�าเนนิการตามรฐัธรรมนญูฯ 

มาตรา 77 

      -  วิธีการเสนอกฎหมาย

ของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง มี 2 วิธี คือ ผู้ริเริ่มจ�านวน  

20 คน เข้าชือ่ขอรบัการช่วยเหลอืในการด�าเนนิการ

เข้าชือ่เสนอกฎหมายทัง้ระบบ หรอืผูม้สีทิธิเลอืกตัง้

ร่วมกันเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 10,000 คน พร้อมจัดท�า

ร่างกฎหมายได้เรียบร้อย หรือได้แต่งตั้งตัวแทนให้

มาด�าเนนิการขอความช่วยเหลอืในการเข้าชือ่เสนอ

กฎหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

      -  หน่วยงานช่วยเหลือใน

กระบวนการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย ได้แก่ ส�านกังาน

เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร และสถาบันพระ

ปกเกล้า

      -  หลักเกณฑ์และวิธีการ

ตรวจสอบหลักการและเน้ือหาของร่างกฎหมาย 

การตรวจสอบเอกสารการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

การประกาศรายชื่อผู ้เข้าชื่อเสนอกฎหมายและ 

การคัดค้าน

      -  บทก�าหนดโทษ อาจมี

ความผิดเกิดข้ึนในกระบวนการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย 

     (2) ปรับปรุงข้อบังคับการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในประเด็นที่เก่ียวกับ

การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้

สอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการ

เข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ตราขึ้นใหม่ การก�าหนดวิธี

การรับฟังความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้เสียตาม

มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ กรณีที่สภาผู้แทน

ราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการ

เดียวกันหลายฉบับรวมกันในวาระที่หนึ่ง เมื่อสภา

ผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแล้ว ควรก�าหนดให้

สภาผู ้แทนราษฎรต้องใช้ร ่างพระราชบัญญัต ิ

ที่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอเป็นหลักในการพิจารณา 

ในวาระที่สอง 

      ส่วนการเสนอและการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในประเด็นอ่ืนๆ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ได้บัญญัติถึงการเสนอและการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติของสภาผู ้แทนราษฎรและ
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วุฒิสภาในแนวทางเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 ส่วนการพิจารณา 

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐสภาต้องเป็น 

ไปตามท่ีมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ข้อเสนอแนะ

 เพ่ือให้สามารถน�าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 

ได้จริง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 (1)  ส�านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร

และสถาบนัพระปกเกล้า ควรแต่งต้ังคณะกรรมการ

ร่วมกันเพ่ือพิจารณายกร่างพระราชบญัญัตว่ิาด้วย

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... รวมทั้ง บันทึก

หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... บันทึกเหตุผลในการเสนอ

ร ่างพระราชบัญญัติว ่าด ้วยการเข ้าชื่อเสนอ

กฎหมาย พ.ศ. .... บนัทกึวิเคราะห์สรปุสาระส�าคญั

ของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย พ.ศ. .... และเอกสารท่ีเก่ียวกับการด�าเนิน

การตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 ที่ส�านักงาน

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรจดัท�าขึน้ เมือ่เสรจ็แล้ว

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรควรเป็น 

ผู ้ เสนอร่างพระราชดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี  

เพ่ือให้คณะรฐัมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและ

 เสนอร่างพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการเข้าชือ่

เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภาในนามของ 

คณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย มาตรา 133(1) พร้อมทั้งการเตรียมประเด็นที่

เก่ียวกับการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ข ้อบัง คับการประชุมวุฒิสภา และ 

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา เพ่ือเสนอต่อสภา 

ผู ้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เมื่อมีการ 

ตราข้อบังคับการประชุมสภา

 (2)  ส�านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

ควรจดัให้มกีารสมัมนาร่วมกับสถาบนัพระปกเกล้า 

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส�านักบริหาร 

การทะเบียน กรมการปกครอง เพื่อท�าความเข้าใจ

เก่ียวกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและ 

การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวกับการ

บรหิารจดัการในกระบวนการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย 

ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในการด�าเนนิงานเมือ่มกีารเสนอ

กฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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