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ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... มีผูเสนอใหสภาผูแทนราษฎร

พิจารณา รวม ๔ ฉบับ คือ 
   ๑. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี  

(ชดุที่มีนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ เปนนายกรฐัมนตรี) เมือ่วนัองัคารที ่๙ มีนาคม ๒๕๕๓ และไดบรรจเุขา
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทัว่ไป) 
เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

   ๒. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดยนายภูมิ 
มลูศิลป กับประชาชนผูมสีทิธิเลอืกตัง้ จำนวน ๑๐,๗๕๑ คน ตอประธานรัฐสภา เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๔ 
ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

   อน่ึง กอนทีส่ภาผูแทนราษฎรจะไดพจิารณารางพระราชบญัญตัท้ัิง ๒ ฉบบัดงักลาวขางตนนัน้ 
ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อันเปนผล
ทำใหรางพระราชบัญญัติทัง้ ๒ ฉบับที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบคางการพิจารณาอยูในขั้นตอน
การพิจารณาในวาระที่หนึง่ของสภาผูแทนราษฎร และภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
อันเปนการเลือกต้ังท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะรฐัมนตรชีดุใหม (ชดุท่ีมีนางสาวย่ิงลกัษณ  
ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตร)ี ไดรองขอตอรฐัสภาเพื่อใหรฐัสภามีมตเิหน็ชอบใหพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
ทั้ง ๒ ฉบับดังกลาวตอไปได ตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งในคราวประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันจันทรที่ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไดลงมติเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกลาวตอไปได 

 *ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕. 

รางพระราชบัญญัติวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 
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  ๓. รางพระราชบัญญตัวิาดวยการเขาชือ่เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดยนายวิชยั ลำ้สทุธ ิ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันศุกรที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

  ๔. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดยนายบวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง จำนวน ๑๒,๔๔๖ คน ตอประธานรัฐสภา เมื่อวันศุกรที่ 
๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

  ในคราวประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๔ ปที ่๑ ครัง้ที ่๑๖ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ วนัพธุที ่
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพจิารณารางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตร ีเปนผูเสนอ) รางพระราชบญัญตัวิาดวยการเขาชือ่เสนอกฎหมาย 
พ.ศ. ....  (นายภูมิ มูลศิลป กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๗๕๑ คน เปนผูเสนอ) 
รางพระราชบญัญตัวิาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... นายวชิยั ลำ้สทุธ ิสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
พรรคประชาธิปตย กับคณะ เปนผูเสนอ) และรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. .... (นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๔๔๖ คน เปนผูเสนอ) 
โดยท่ีประชุมเห็นวารางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ทั้ง ๔ ฉบับนั้น 
มีหลักการทำนองเดียวกัน จึงเห็นควรใหนำขึ้นมาพิจารณารวมกัน ซึ่งในคราวประชุมเดยีวกันที่ประชุม
ไดลงมติในวาระท่ี ๑ รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 
ทั้ง ๔ ฉบับ และไดมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๓๖ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอา
รางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. .... 

หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย

 
เหตุผล 

  โดยทีร่ฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยบญัญตัใิหผูมสีทิธเิลอืกตัง้ไมนอยกวาหนึง่หมืน่คนมี
สทิธเิขาชือ่รองขอตอประธานรฐัสภาเพ่ือใหรฐัสภาพจิารณารางพระราชบัญญตัติามทีก่ำหนดในหมวด ๓ 
และหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และใหผูมสีทิธิเลอืกต้ังไมนอยกวาหาหม่ืนคนมีสทิธิ
เขาชือ่เสนอญตัติขอแกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูเพือ่ใหรฐัสภาพจิารณา ทัง้นี ้เพือ่ใหผูมสีทิธเิลอืกตัง้มสีทิธิ
เสนอรางพระราชบัญญตัหิรอืญตัตขิอแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญ ตอรฐัสภาไดโดยตรง และมาตรา ๑๖๓ ของ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยไดบญัญตัใิหหลกัเกณฑและวธิกีารเขาชือ่ รวมทัง้การตรวจสอบรายชือ่ 
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๒๙๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
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การเสนอแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย จึงจำเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

ค.  สาระสำคัญโดยสรุป 

  ๑)  บทนิยาม 
    “ผูมีสิทธเิลือกต้ัง” หมายความวา ผูมสีทิธเิลอืกตั้งตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
    “ผูรเิริม่” หมายความวา ผูมีสทิธเิลอืกตั้งท่ีเริ่มดำเนินการจดัใหมกีารเขาชื่อเสนอราง

พระราชบัญญัติหรอืญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอประธานรัฐสภา (มาตรา ๔)

  ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย 
     ใหประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๑๕) 

  ๓)  ผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
     ผูมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ

หรือญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตองเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
อยูในวันที่ยื่นคำรองขอตอประธานรัฐสภาตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๒ แลวแตกรณี 

    ในการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตองมีผู มีสิทธิเลือกตั้งรวมกันไมนอยกวา  
๑๐,๐๐๐ คน สวนการเขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกัน
ไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน (มาตรา ๕) 

  
  ๔)  รูปแบบของรางพระราชบัญญัติที่เสนอใหรัฐสภาพิจารณา
    รางพระราชบัญญัติทีจ่ะเสนอใหรัฐสภาพิจารณาได ตองเปนรางพระราชบัญญัติที่มี

หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

    ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติทีเ่สนอดังกลาว ตองมีหลักการแหงรางพระราชบัญญัติที่
กำหนดโดยชัดเจนและตองแบงเปนมาตรา ซ่ึงแตละมาตรามบีทบญัญตัท่ีิจะเขาใจไดวามคีวามประสงค
จะตรากฎหมายในเรื่องใด และตองมีบันทึกประกอบดังตอไปนี้ 

    (๑) บันทึกหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ 
    (๒) บันทึกเหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
    (๓) บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสำคัญของรางพระราชบัญญัติ (มาตรา ๘) 

  ๕)  วิธีการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
    ๕.๑) ในการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตอประธานรัฐสภา ตองมีผูริเริ่มซึ่งเปน

ผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมนอยกวา ๒๐ คน เพื่อดำเนินการจัดใหมีการรวบรวมลายมือชื่อของผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง โดยแจงใหประธานรัฐสภาทราบเปนหนังสือพรอมดวยเอกสารดังตอไปนี้ 
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        (๑) รางพระราชบัญญัติพรอมดวยบันทึกหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ 
บันทึกเหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสำคัญของรางพระราชบัญญัติ
          (๒) รายชื่อของผู ริ เริ่ มพรอมดวยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบตัรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายซึ่งสามารถแสดงตนได และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนของผูนั้น 
          ทั้งนี้ หากผูริเริ่มประสงคจะใหสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ยกรางพระราชบัญญัติใหกอนท่ีจะแจงประธานรัฐสภา ก็ใหสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ดำเนินการใหตามควรแกกรณี 
          อน่ึง ในกรณีทีร่างพระราชบัญญตัติาม (๑) มหีลกัการและเน้ือหาไมเปนไปตามท่ี
กำหนดไวในมาตรา ๘ ใหประธานรัฐสภาแจงเปนหนังสือใหผูริเร่ิมทราบพรอมทั้งสงเรื่องคืนใหผูริเริ่ม 
          กอนผูมสีทิธเิลอืกตัง้จะลงลายมอืชือ่รวมเสนอรางพระราชบญัญตัติามมาตรา ๙
ผูริเริ่มจะแกไขรางพระราชบัญญัติตาม (๑) ก็ได แตตองแจงเปนหนังสือตอประธานรัฐสภา พรอมดวย
รางพระราชบัญญัติและบนัทึกประกอบที่แกไขใหม (มาตรา ๖) 

     ๕.๒) เมือ่ดำเนินการตามขอ ๕.๑) แลว ใหผูรเิริม่ดำเนินการชักชวนผูมสีทิธเิลอืกต้ัง
เพื่อเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอประธานรัฐสภาได 

             ในเอกสารการลงลายมือชือ่ของผูมสีทิธเิลอืกตัง้ทกุแผนตองปรากฏขอความให
ผูมสีทิธเิลอืกตัง้ซึง่ประสงคจะลงลายมือชือ่ทราบวาเปนการลงลายมือชือ่เพือ่เสนอรางพระราชบัญญตัใิด 
และสามารถตรวจสอบรางพระราชบัญญัติไดที่ใด รวมทั้งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูลงลายมือชื่อ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อตัวและนามสกุล 
(๒) หมายเลขประจำตัวประชาชน 

        ผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงลงลายมือช่ือตองแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายซึ่งสามารถแสดงตนได และมีหมายเลขประจำตัวประจำตัวประชาชนของผูนั้น (มาตรา ๗) 

     ๕.๓) เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกันเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตามขอ ๕.๒) 
ไดจำนวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน ใหผูรเิริม่ย่ืนคำรองขอตอประธานรฐัสภา โดยตองมเีอกสารดงัตอไปนี้
ยื่นมาพรอมกับคำรองขอดวย 

        (๑) สำเนารางพระราชบัญญัติและบันทึกประกอบตามมาตรา ๖ (๑) หรือ
ตามมาตรา ๖ วรรคสี่ แลวแตกรณี 

        (๒) เอกสารการลงลายมือชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งพรอมดวยสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของ
ทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงสามารถแสดงตนได และมีหมายเลขประจำตัว
ประจำตัวประชาชนของผูนั้น  
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        (๓) รายชื่อของผูแทนการเสนอรางพระราชบัญญัติจำนวนไมเกิน ๖๐ คน 
ตามที่ผูริเริ่มกำหนด (มาตรา ๙) 

๖)  การดำเนินการของรัฐสภา  
     ในกรณีท่ีประธานรฐัสภาตรวจสอบความถกูตองของเอกสารตามมาตรา ๙ แลว ปรากฏวา

มีลายมือชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมถึง ๑๐,๐๐๐ คน หรือมีเอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน 
ใหประธานรัฐสภาแจงเปนหนังสือเพื่อคืนเรือ่งไปยังผูริเริ ่มเพื่อดำเนินการใหถูกตองครบถวนตอไป 
เมือ่ประธานรัฐสภาเห็นวาถูกตองครบถวนแลวใหจัดใหมกีารประกาศรายชือ่ผู เขาชือ่เสนอราง
พระราชบัญญติัทางส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศของสำนักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร และจัดเอกสาร
ไวเพื่อใหประชาชนไดตรวจสอบ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดวย  

   ทั้งนี้ หากผูใดมีชื่อเปนผูเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติตามประกาศดังกลาว โดยมิไดรวม
เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติดวย ใหผูนั้นมีสิทธิยืน่คำรองคัดคานตอประธานรัฐสภาหรือบุคคลที่
ประธานรัฐสภาแตงตั้ง เพื่อใหขีดฆาชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผูเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติได
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันประกาศรายชื่อผูเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑๐)

  อนึ่ง เมือ่พนกำหนดระยะเวลาคัดคานดังกลาวแลว ใหถือวารายชื่อของผูเขาชื่อเสนอราง
พระราชบัญญัติเปนรายชื่อที่ถูกตอง (มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง) 

  อยางไรกต็าม ถาลายมือชื่อมีจำนวนไมถึง ๑๐,๐๐๐ คน ใหประธานรฐัสภาแจงเปนหนงัสอื
ใหผูริเริ่มทราบเพื่อดำเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติเพิ่มเติมใหถึง ๑๐,๐๐๐ คน 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานรัฐสภา ถาพนกำหนดระยะเวลาดังกลาวแลวยังมิได
เสนอการเขาชื่อเพิม่เติมจนครบถวน ใหประธานรัฐสภาสั่งจำหนายเรื่อง แตถาลายมือชื่อมีจำนวน
ไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน ใหประธานรฐัสภาดำเนินการใหรฐัสภาพจิารณารางพระราชบญัญตันิั้นตอไป 
(มาตรา ๑๑ วรรคสอง และวรรคสาม)

  ในกรณีท่ีมีคำวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยวารางพระราชบัญญัติ
ทีเ่สนอนัน้เกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตินั้นตอนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาใหคำรับรองกอน (มาตรา ๑๑ วรรคสี่) 

๗) การเขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
  การเสนอญัตตขิอแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญท่ีมผีลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได 
  ใหนำบทบัญญัติในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับ

กับการเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๑๒) 

๘) บทกำหนดโทษ 
  ๘.๑) ผูใดกระทำการดังตอไปนี ้ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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     (๑) ให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งริเร่ิมเขาชื่อ หรือรวมลงชื่อในการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ หรือญัตติ
ขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

     (๒) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใชอิทธิพลคุกคาม เพื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งรวม
ลงชื่อในการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๓)

   ๘.๒) ผูใดลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร หรือใช หรืออางลายมือชื่อปลอมเชนวานั้น 
เพือ่ใหผูหนึง่ผูใดหลงเชือ่วาเปนลายมอืชือ่ของผูเขาชือ่เสนอรางพระราชบญัญตั ิหรอืญตัตขิอแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญที่แทจริง ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๔)

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

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