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การเขาชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
วิถีทางการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิป ไตย

ก

ารมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ในการขับเคลือ่ นระบอบประชาธิปไตยไปสูร่ ะบอบ
การเมืองการปกครองทีเ่ ป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน๑ อย่างแท้จริง การเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยการร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ในประเทศไทยได้รับการรับรองเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗๐๒ ซึง่ ได้
บัญญัตใิ ห้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน มีสทิ ธิเข้าชือ่
ร้องขอต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
ตามทีก่ า� หนดในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และ
หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และค�าร้องขอเสนอ
กฎหมายนั้นต้องจัดท�าร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย ส่วน
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ส�าหรับการเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นไปตามมาตรา
๓๑๓๓ ซึ่งได้บัญญัติว่า ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะ
รัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีจา� นวนไม่นอ้ ยกว่า

๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน
ราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยูข่ องทัง้ สองสภา สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจะเสนอหรือร่วม
เสนอญัตติดังกล่าวได้เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้ ส่วนประชาชนไม่มีสิทธิเสนอ
ญัตติดังกล่าวแต่อย่างใด
ส่วนสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ของประชาชนได้รับการบัญญัติรับรองครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๙๔ ซึ่ง
ได้บัญญัติว่า ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของ
จ�านวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจ�านวนไม่น้อย
กว่า ๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสอง
สภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า
๕๐,๐๐๐ คน ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

* นางสาวจิตรกาน เจียรตระกูล วิทยากรช�านาญการ ส�านักกฎหมาย
๑
“อับราฮัม ลินคอล์น ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน,” สืบค้นเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓, https://
www.stock2morrow.com/article-detail.php?id=1907
๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๕ ก (๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐): ๔๑.
๓
เพิ่งอ้าง, น.๘๔ - ๘๕.
๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐): ๑๑๗.
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ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติ
รับรองสิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนไว้ใน
มาตรา ๑๓๓๕ ว่า ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทน
ราษฎรก่ อ น และจะเสนอได้ ก็ แ ต่ โ ดย (๑) คณะรั ฐ มนตรี
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน และ
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย ตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
หรือหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ ทัง้ นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชือ่
เสนอกฎหมาย ส่วนการเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ได้บัญญัติไว้ในมาตรา
๒๕๖ (๑)๖ กล่าวคือ ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะ
รัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่า
๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน
ราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิกวุฒสิ ภา
จ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยูข่ องทัง้ สองสภา หรือจากประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จ�านวน
ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชือ่ เสนอ
กฎหมาย
นอกจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยฉบั บ
ปัจจุบันจะได้บัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายแล้ว ยังได้บัญญัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตรากฎหมายตามหลักการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูเ้ กีย่ วข้องตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง๗ ซึง่ บัญญัติ
ว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มกี ารรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการ
รับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นนั้ ต่อประชาชน และน�ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขัน้ ตอน
ทั้ ง นี้ ที่ ผ ่ า นมา ในการเข้ า ชื่ อ เสนอกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พบว่า
มีสภาพปัญหาหรือความไม่สะดวกในการเข้าชื่อและรวบรวม
เอกสารในทางปฏิบัติบางประการ เช่น ตามพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๘ ได้
บัญญัติถึงเอกสารประกอบการยื่นเรื่องเสนอกฎหมายว่าต้องมี
เอกสารประกอบ คือ (๑) ร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้
รัฐสภาพิจารณา และ (๒) แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ
ทีอ่ ยู่ ลายมือชือ่ ของผูเ้ ข้าชือ่ เสนอกฎหมายและผูแ้ ทนการเสนอ
กฎหมายตามที่ประธานรัฐสภาก�าหนด พร้อมทั้งส�าเนาบัตร
ประจ�าตัวประชาชน บัตรประจ�าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ
บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถ
แสดงตนได้ และส�าเนาทะเบียนบ้านของทุกคน จึงมีสภาพ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ๙ คือ หากประชาชนมีความสนใจจะเข้าร่วมการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมายก็อาจขาดโอกาสนั้น เพราะโดยปกติแล้ว
ประชาชนทัว่ ไปไม่พกทะเบียนบ้านติดตัวเหมือนกับบัตรประจ�าตัว
ประชาชน
แต่ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ๑๐ ได้บัญญัติถึงเอกสาร
ประกอบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายว่าต้องมีเอกสารประกอบ
คือ (๑) ร่างพระราชบัญญัติพร้อมด้วยบันทึกประกอบ และ
(๒) รายชือ่ ของผูร้ เิ ริม่ พร้อมด้วยส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
บัตรประจ�าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐาน
อืน่ ใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ รี ปู ถ่ายสามารถ
แสดงตนได้ และมีหมายเลขประจ�าตัวประชาชนของผู้นั้น โดย
มิได้บัญญัติให้ต้องมีส�าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นการอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม แม้ว ่าจะได้มีการแก้ไขสภาพปั ญ หา
ในเรื่องของเอกสารประกอบดังกล่าวแล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังคงมี
สภาพปัญหาอืน่ ๆ เช่น การก�าหนดให้ผแู้ ทนการเสนอกฎหมาย
หรือผู้ริเริ่มมีหน้าที่ต้องจัดท�าร่างพระราชบัญญัติด้วยตนเอง
และมีหน้าที่รวบรวมรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย รวมถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เอกสารการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และการประกาศรายชื่อ
ทีก่ า� หนดให้สา� นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารตามที่กฎหมายก�าหนด พร้อมทั้ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก (๖ เมษายน ๒๕๖๐): ๓๘.
เพิ่งอ้าง, น.๗๖.
๗
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๔, น.๒๐.
๘
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ก (๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒): ๓๑ - ๓๒.
๙
กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน,” จัดโดย ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓: น.๓๔.
๑๐
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๙ ก (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖): ๒ - ๓.
๕
๖
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การออกหมายเลขก�ากับประจ�าชุดเอกสาร ต่อจากนั้นจะต้อง
น�าเอกสารการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทุกชุดมาบันทึกหมายเลข
ประจ�าตัวประชาชนในระบบที่ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรสร้างขึ้น เพื่อรวบรวมหมายเลขประจ�าตัวประชาชน
ทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล และส่งให้ส�านักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง ตรวจสอบว่าหมายเลขประจ�าตัวประชาชนนัน้
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ และเมื่อกรมการปกครองได้ส่ง
ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายมาให้ส�านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ยังจะต้องจัดท�าบัญชีรายชื่อ
ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย และจัดท�าหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อ
เป็นผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย๑๑ ทุกคน นอกจากนี้ ยังมีประเด็น
เรื่ องการก� า หนดให้ใ ช้ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนเป็น
เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้เสนอกฎหมายเป็น
จ�านวนมาก อาจเป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายต่อประชาชน
และเมื่อไม่ได้ใช้เอกสารนั้นแล้วยังจะเป็นการเพิ่มปริมาณขยะ
ตลอดจนเป็นการเพิ่มภาระการจัดเก็บเอกสาร
แต่สภาพปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนัน้ อาจได้รบั การ
แก้ไขและปรับปรุงต่อไป เพราะพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเข้าชือ่
เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น เป็นกฎหมายที่
ตราขึ้นและประกาศใช้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และน�ามาบังคับใช้เกีย่ วกับการเข้าชือ่ เสนอ
กฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐๑๒ โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญเท่านัน้ ในการนี้ รัฐสภาจะต้องตรากฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายขึ้นใหม่เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ต่อไป
และตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายยังก�าหนดให้ร่าง
พระราชบัญญัตกิ ารเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย
เพื่อการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อีกด้วย๑๓

ส�าหรับการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
ผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พบว่า ทีผ่ า่ นมาประชาชนได้เข้าชือ่ กันเสนอ
กฎหมาย จ�านวน ๔๙ ฉบับ และในจ�านวนนี้มีการประกาศใช้
เป็นกฎหมาย จ�านวน ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายมงคลลัตถ์ พุกะนัดด์) ซึ่งได้มี
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท�าหน้าที่
รัฐสภา๑๔ และต่อมาได้มีการประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ แสดงให้เห็นว่าประชาชน
ได้ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
ปัจจุบนั คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ เมือ่ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๑๕
๒๕๖๓ เห็นชอบให้เสนอร่างพระราชบัญญัตกิ ารเข้าชือ่ เสนอ
กฎหมาย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภาเป็นเรื่องด่วน และเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อด�าเนินการตามหมวด ๑๖ การ
ปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้
โดยยังคงหลักการส�าคัญไว้ในร่างมาตรา ๕๑๖ ว่า การเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อกันจ�านวนไม่น้อย
กว่า ๑๐,๐๐๐ คน ส่วนการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อกันจ�านวนไม่น้อยกว่า

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๘, น.๓๘.
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๘, น.๑.
๑๓
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๔, น.๘๗.
๑๔
ส�านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร,“การเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย,” สืบค้นเมือ่ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓, https://www.parliament.go.th/
ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=3073
๑๕
ส�านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท�าเนียบรัฐบาล, “สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓,” สืบค้นเมือ่ วันที่ ๘ กันยายน
๒๕๖๓, https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/31518
๑๖
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “ข่าวประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรีเสนอร่างฯ ต่อรัฐสภา),” สืบค้นเมือ่ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓, https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/
ewt_dl_link.php?nid=69859&filename=propose_law
๑๑
๑๒
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๕๐,๐๐๐ คน แต่หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนมีความแตกต่างไปจาก
พระราชบัญญัติฉบับเดิม กล่าวคือ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ได้บัญญัติให้มีการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติผ่านทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในมาตรา ๘๑๗ ว่า ในกรณีที่
ส� า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู ้ แ ทนราษฎรมี ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบความเป็น
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ได้ การเข้าชือ่ เสนอร่างพระราชบัญญัตผิ า่ นทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้กระท�าได้โดยไม่ต้อง
ลงลายมือชือ่ ดังนัน้ ในอนาคตการใช้สทิ ธิของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมายจะมีความง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น๑๘
และการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยังจะส่งผลให้ลด
การใช้กระดาษ รวมทั้งมีระบบ Digital ID เพื่อใช้พิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลด้วย
นอกจากนี้ ส�านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรได้จดั
โครงการ : การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการเข้าชือ่ เสนอ
กฎหมายของประชาชน โดยมุง่ หวังให้ประชาชนสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมือง และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรม
การแข่งขันออกแบบแพลตฟอร์มการเข้าชือ่ เสนอกฎหมายทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้หัวข้อ “Change role, Change form,
Make it easy with e-Initiative ปรับบทบาท เปลี่ยนรูปแบบ
ท�าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย e-Initiative” ระยะเวลา
ด�าเนินการตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพือ่
ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็น และสะท้อน
ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย๑๙
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ ต่ า งประเทศ พบว่ า
สหภาพยุโรป (EU) ก็ได้นา� ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย๒๐ ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อ
ผู้สนับสนุนข้อเสนอของกลุ่มผู้ริเริ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้พลเมือง
ของสหภาพยุโรปซึ่งอยู่ในพื้นที่หลายประเทศ สามารถเข้าชื่อ
ได้โดยง่าย ส�าหรับกระบวนการในการเข้าชื่อยื่นข้อเสนอ
ของสหภาพยุโรปนัน้ จะต้องมีผรู้ เิ ริม่ ในการยืน่ ข้อเสนอจ�านวน
อย่างน้อย ๗ คน ซึง่ แต่ละคนต้องอยูใ่ นประเทศสมาชิกสหภาพ
เพิ่งอ้าง.
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๘, น.๓๘.
๑๙
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๘, น.๑ - ๓.
๒๐
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๘, น.๓๖.
๑๗
๑๘
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ยุโรปคนละประเทศกัน จากนั้นเมื่อรวบรวมรายชื่อได้แล้ว จึง
ยื่นข้อเสนอต่อคณะเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอนั้น โดยคณะเจ้าหน้าที่มีระยะเวลาในการตรวจสอบ
ข้อเสนอเป็นระยะเวลา ๒ เดือน หากคณะเจ้าหน้าที่เห็นชอบ
จะประชาสัมพันธ์ข้อเสนอนั้นทางเว็บไซต์ของสหภาพยุโรป
ส่วนคณะผูร้ เิ ริม่ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบให้ดา� เนินการจัดให้มกี าร
เข้าชื่อเสนอข้อเสนอแล้ว ต้องไปรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนให้
ได้จ�านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ภายในระยะเวลา ๑๒
เดือน โดยสามารถที่จะรวบรวมรายชื่อด้วยการใช้แบบฟอร์ม
กระดาษหรือระบบออนไลน์กไ็ ด้ ในส่วนของระบบออนไลน์นนั้
คณะผู้ริเริ่มสามารถใช้ระบบออนไลน์ของสหภาพยุโรป หรือ
สร้ า งระบบออนไลน์ ขึ้ น มาเองก็ ไ ด้ ต่ อ มาเมื่ อ ได้ จ� า นวน
ผู้สนับสนุนครบถ้วนแล้ว ให้น�ามาเสนอต่อคณะเจ้าหน้าที่ของ
สหภาพยุโรป จากนั้นจะมีการเชิญคณะผู้ริเริ่มมาให้ความเห็น
ในข้อเสนอต่อคณะเจ้าหน้าที่ และเปิดให้มกี ารอภิปรายข้อเสนอ
ของผูร้ เิ ริม่ เป็นการทัว่ ไปในสภาสหภาพยุโรป และหากสภาเห็นชอบ
กับข้อเสนอนั้นแล้วก็จะน�าไปสู่การจัดท�าเป็นร่างกฎหมาย
เพือ่ เสนอให้สภาสหภาพยุโรปพิจารณาต่อไป หรืออาจออกเป็น
มาตรการอื่นที่ไม่ใช่กฎหมายเพื่อด�าเนินการรองรับข้อเสนอ
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วนั้นก็ได้
ส� า หรั บ ประเทศไทย การเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
การเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เพือ่ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนดังกล่าว จะก่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแสดงให้เห็นว่าคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ให้ความส�าคัญกับการใช้สิทธิของประชาชนในเรื่องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตว่าการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้นั้น ควรมีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่มี
ความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบได้อย่าง
ถูกต้องด้วย 

