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เจตนารมณรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 
ปทมา  สูบกําปง

1 

การริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน (Initiative) นับเปนสิทธิของประชาชนในการ        

มีสวนรวมทางการเมืองตามหลักการของ “ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” (Participatory 

Democracy) หรืออาจเรียกไดวาเปน “การเมืองภาคพลเมือง” อันจะชวยหนุนเสริมและอุดชองวาง 

“การเมืองภาคตัวแทน” หรือ “ประชาธิปไตยทางผูแทน” (Representative Democracy)ใหสมบูรณ

ย่ิงข้ึน          

สําหรับประเทศไทย มีการใหสิทธิประชาชน 50,000 คน รวมกันเขาชื่อเพื่อเสนอราง

กฎหมายใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบได นับแตป พ.ศ.2540 โดยที่หลักเกณฑ และวิธีการ

ปฏิบัติตางๆ นั้นใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542   

อยางไรก็ตาม บทเรียนจากการใชสิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมายของประชาชน นับแตป 2540 ถึง

2550 แมวามีประชาชนตื่นตัวและรวมกันเขาช่ือเสนอรางกฎหมายมากถึง 16 ฉบับ (ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

50,000 คน เขาช่ือเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎรโดยตรง 10 ฉบับ และผูริเร่ิมเขาช่ือเสนอคํารอง

ตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายอีก 6 ฉบับ) แตในที่สุดแลวราง

กฎหมายไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาและประกาศใชบังคับเปนกฎหมายเพียงฉบับเดียวเทานั้น คือ 

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 สวนรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... นั้น               

แมไดรับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตไมมีผลบังคับใชเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

ช้ีขาดวาตราขึ้นโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
ปญหาที่พบมี 2 สวนหลัก คือ ปญหาทางเทคนิค และปญหาความผิดพลาดบกพรองในทาง

ปฏิบัติซึ่งมีจํานวนมากทําใหรางกฎหมายของประชาชนผานเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาไมก่ีฉบับ เชน 

รายชื่อไมครบตามจํานวนที่กําหนด เอกสารหลักฐานไมครบถวนสมบูรณ ทําใหตองจําหนายเรื่อง และ

บางสวนชื่อไมครบก็ขอถอนเรื่องออกไป ข้ันตอนการปฏิบัติในกระบวนการเขาช่ือเสนอกฎหมายมีมากและ

ซับซอน ดังจะเห็นไดจากรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... ใชเวลากวา 8 ปนับแตวันเสนอราง

พระราชบัญญัติถึงวันที่สภานิติบัญญัติใหความเห็นชอบ ในขณะที่รัฐสภาไทยมีปญหาเรื่องความตอเนื่อง  

ซึ่งรางพระราชบัญญัติมักตองตกไปเพราะอายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุด มีการยุบสภา  หรืออาจเปนราง

กฎหมายที่ไมเขาหลักเกณฑตามหมวด 3 และหมวด 5   

ปญหาอีกสวนหนึ่งคือปญหาในเชิงหลักการ แมวาภาคประชาชนรวมตัวกันอยางเขมแข็ง           

แตหากไมมีมาตรการคุมครองเจตจํานงของผู เสนอกฎหมาย หรือเปนรางกฎหมายที่ปราศจาก                 

แรงสนับสนุนจากภาคการเมืองก็ไมผานความเห็นชอบ หรือหากผานก็ไมตรงกับเจตจํานงแทจริงของ

ประชาชนผูเขาช่ือเสนอกฎหมาย  ในทางตรงกันขามถาเปนรางกฎหมายที่ตรงกับความตองการของภาค

การเมือง ก็จะชวยเปนตัวเรงใหภาคการเมืองหยิบยกหรือผลักดันรางกฎหมายดังกลาวใหผานความ

เห็นชอบจากรัฐสภาไดโดยเร็ว เชนที่รัฐบาลเสนอรางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... 

ใหรัฐสภาพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน โดยใหเหตุผลวาตองเรงดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  

ทั้งๆ ที่รางกฎหมายดังกลาวอยูระหวางการประกาศรายชื่อเพ่ือใหคัดคานการเขาช่ือเสนอกฎหมายโดย
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ประชาชน และในท่ีสุดรัฐสภาไดใหความเห็นชอบและประกาศใชบังคับเปนพระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 

ผูรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตระหนักและตองการแกไขปญหา

ดังกลาวขางตน จึงกําหนดใหมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการใชสิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมายของ

ประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กลาวคือ 

(1) ลดจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่จะเขาช่ือเสนอกฎหมาย จากเดิม 50,000 คน เหลือเพียง 

10,000 คน   

(2) กําหนดใหมีผูแทนการเสนอกฎหมายเขาช้ีแจงหลักการของรางกฎหมาย และใหมีผูแทน

รวมเปนกรรมาธิการไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด 

(3) กําหนดใหคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชวยเหลือประชาชนในการยกรางพระราชบัญญัติ
และบันทึกประกอบรางพระราชบัญญัติ  รวมทั้งใหคําแนะนําและสนับสนุนการดําเนินการ

รางกฎหมายของประชาชน 

การที่หลักการดังกลาวขางตนจะบังคับใชและบังเกิดผลแทจริงในทางปฏิบัตินั้น สวนสําคัญตอง

มีกฎหมายรองรับเพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งสถาบันพระปกเกลา

ไดดําเนินการศึกษาวิเคราะห และรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ แลว จึงนําเสนอราง

พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....  โดยเจตนารมณและสาระสําคัญ ดังนี้ 
เจตนารมณ คือเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใชสิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมายได

โดยงาย และทําใหการใชสิทธิของประชาชนเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง  โดยกําหนดใหมีกลไกและ

มาตรการชวยเหลือทั้งดานวิชาการ งบประมาณ รวมทั้งกรอบหลักเกณฑ แนวทางการปฏิบัติของฝาย           

ที่เก่ียวของกับกระบวนการเสนอ และพิจารณารางกฎหมายใหเอ้ือตอการใชสิทธิของประชาชน                  

ในขณะเดียวกัน ก็มุงสรางสมดุลระหวางการคุมครองเจตจํานงของผูเขาช่ือเสนอกฎหมายและความ

คิดเห็นของประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายและประชาชน

ทั่วไป   

สาระสําคัญรางพระราชบัญญัติฯ 3 ประการ   
ประการแรก  มุงสนับสนุนและชวยเหลือการเขาชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน โดย

กําหนดใหมีกลไกและมาตรการชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน และอํานวยความสะดวก อีกทั้ง

ลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ไมจําเปน เชน  

(1)  องคกรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย หรือ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชวยเหลือในการ

จัดทํารางพระราชบัญญัติหรือบันทึกประกอบ หรือใหความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติหรือบันทึก

ประกอบ  โดยที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 90 วันนับแตวันที่

ไดรับการรองขอ (ม.8)    

(2)  กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสนับสนุนคาใชจายในการเขาช่ือเสนอกฎหมาย (ม.

9)  

(3)  การเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติใชเอกสารหลักฐานเฉพาะสําเนาบัตรประชาชน หรือ

สําเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกใหที่มีรูปถายและเลขประจําตัวประชาชน  พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับ

ช่ือ ที่อยู และลายมือช่ือ  (ม.12)  
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(4)  การยื่นคําขอเพื่อจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายใหย่ืนตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง

โดยตรง หรือย่ืนตอประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ม.16)  

ประการที่สอง  มุงใหมีการรับฟงความคิดเห็นประชาชนและนําเขาสูกระบวนการพิจารณา

รางกฎหมายของรัฐสภา เพื่อสรางสมดุลระหวางการคุมครองเจตจํานงของผูเขาชื่อเสนอกฎหมาย

และความคิดเห็นของประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่อาจไดรับผลกระทบจากราง

กฎหมายดังกลาว   

(1) ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมกีารรับฟงความคิดเห็นของผูที่อาจไดรับผลกระทบ

จากรางกฎหมายและประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง โดยอยางนอยตองเผยแพรรางกฎหมายดังกลาว

และรับฟงความคิดเห็นผานระบบเครือขายสารสนเทศของสภาผูแทนราษฎร (ม.22 วรรค 2)   

(2) ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดสงสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูที่อาจไดรับ

ผลกระทบจากรางพระราชบัญญัติดังกลาวและประชาชนทั่วไปไปประกอบการพิจารณาของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวาระที่สอง (ม.22 วรรค 3) 

 ในขณะที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีหลักการคุมครองเจตจํานงของผูเขาช่ือเสนอกฎหมายโดยใหมี

ผูแทนการเสนอกฎหมายเขาช้ีแจงหลักการของรางกฎหมาย และใหมีผูแทนรวมเปนกรรมาธิการวิสามัญ

ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด  

ประการที่สาม  กําหนดกรอบเวลาดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขความลาชาในการ

ปฏิบัติงานและการพิจารณารางกฎหมาย  เชน 

(1)  ใหองคกรปฏิรูปกฎหมายดําเนินการตามคาํรองขอใหเสร็จภายใน 90 วัน 

(2)  ใหประธานรัฐสภาตรวจสอบการเขาช่ือพรอมเอกสารใหเสร็จภายใน 45 วัน หากพบ         

ขอบกพรองใหแจงผูแทนการเสนอกฎหมายเพื่อดําเนินการแกไข และจัดใหเขาช่ือใหครบภายใน 90 วัน 

(3)  ใหผูที่มิไดเขาช่ือแตมีช่ือในบัญชีรายชื่อผูเขาช่ือเสนอกฎหมายรองคัดคานการเขาช่ือ

ภายใน 20 วัน 

(4) ใหประธานรัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติที่เห็นวาเปนรางพระราชบัญญัติที่เก่ียวดวยการเงิน

ไปยังนายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้น เพ่ือนายกรัฐมนตรีพิจารณา

รับรอง   

 ทั้งนี้ บางกรณีไมอาจกําหนดกรอบเวลาที่แนนอนไดดังเชนที่กลาวขางตน จึงกําหนดเปน

แนวทางดําเนินการไว เชน 

(5) การจัดระเบียบวาระการประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติ ใหประธานรัฐสภาคํานึงถึง

ความรวดเร็วและตอเนื่อง และการมีสวนรวมของผูที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายดังกลาวและ

ประชาชนทั่วไป  

(6)  ในการพิจารณาใหคํารับรองรางพระราชบัญญัติที่เก่ียวดวยการเงินนั้น ใหนายกรัฐมนตรี

คํานึงถึงความรวดเร็วและความสําคัญของการเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติโดยประชาชน 

  


