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มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง
แนวคิด และ หลักการ

ส่วน�ที่�1

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ในระบบรัฐสภาของไทย ตลอดช่วงเวลา 65 ปี ก่อนมีการปฏิรูปการเมือง

นั้น มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ที่สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาในเชิงวิชาการ 

และปัญหาในเชิงสังคมวิทยาการเมืองไทย ที่ทำาให้เราไม่อาจบรรลุถึง

เจตนารมณ์ท่ีว่า “อำานาจสูงสุดของประเทศน้ันเป็นของราษฎรท้ังหลาย” 1 ได้  

ตามที่กฎหมายสูงสุดฉบับแรกรับรองไว้ ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวดำารงคง

อยู่และนับวันจะยิ่งฝังรากลึกอยู่คู่กับสังคมการเมืองไทย การใช้อำานาจรัฐ

โดยมิชอบ (Abuse of Power) ในรูปแบบต่างๆ ของผู้แทนประชาชนทั้ง

โดยตรงและโดยอ้อม หรือการละเลย เพิกเฉย มิได้แสดงบทบาทในฐานะ 

“ผู้แทนปวงชน” ไม่เคยต้องถูกลงโทษหรือต้องรับโทษใดๆ แม้แต่โทษ

ทางการเมือง ผ่านการหย่อนบัตรเลือกตั้ง ความไม่สมบูรณ์ของคุณภาพ

1 มาตรา 1 แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 

2475 
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ประชาธิปไตยเช่นนี้ ทำาให้เกิดการปฏิวัติ รัฐประหารสอดแทรกเข้ามาอยู่

บ่อยครั้ง 2  โดยยกเป็นเหตุอ้างว่าระบบหรือกลไกปกติ ไม่สามารถจัดการ

กับการใช้อำานาจรัฐโดยมิชอบได้ อย่างไรก็ตาม สุดท้ายอำานาจสูงสุดใน

การปกครองก็ยังไม่ได้ “เป็นของ” หรือ “มาจาก” ปวงชนอย่างแท้จริงสมดัง 

รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 

 กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย (Democratization) ของไทยมา

ถึงจุดที่ต้องปฏิรูปการเมืองซึ่งแนวทางหลักคือ การพัฒนา “ประชาธิปไตย

แบบผู้แทน” (Representative Democracy) ควบคู่ไปกับการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” (Participatory 

Democracy) ให้เดินคู่ขนานกันไปในแบบท่ีไม่ขัดหรือแย้ง แต่ส่งเสริมซ่ึงกัน 

และกัน เพื่อทำาให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข (Constitutional Monarchy) ของเรามีความมั่นคง ยั่งยืน 

และตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง 

 แนวทางการปฏิรูปการเมืองยุคแรก ซ่ึงเกิดข้ึนหลังเหตุการณ์พฤษภาคม 

2535 ปรากฏเป็นรูปธรรมและมีการรับรองไว้ในกฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีมีเจตนารมณ์หลักคือการส่งเสริม 

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การปกครองและตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันต้อง

ปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึนด้วย 

2 ช่วงเวลา 59 ปี ระหว่าง พ.ศ.2475 – พ.ศ.2534 เกิดการกบฏ ปฏิวัติ รัฐประหาร จำานวน 

รวม  22 คร้ัง ในขณะท่ีมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไป จำานวนรวม 17 คร้ัง 

เท่านั้น   

 จากหลักการ เหตุผลและความจำาเป็น รวมทั้งเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น เป็นท่ีมาของการกำาหนดเคร่ืองมือหรือมาตรการ 

เพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน โดยให้ความสำาคัญ

กับการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบหรือกลไกภาครัฐท่ียังอ่อนแอและหรือยัง

ไม่สามารถตอบสนองและเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือประชาชน

โดยรวมได้ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญกำาหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีสิทธิ

และมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงได้ 2 ประการสำาคัญ คือ

 1. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ โดยการเข้าช่ือ 

เสนอให้ถอดถอน (Impeachment) ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองหรือ 

ผู้บริหารระดับสูงออกจากตำาแหน่ง 

 2. การมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยการเข้าชื่อเสนอ

ร่างกฎหมาย (Initiative) เพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าช่ือ 

เสนอกฎหมาย คือ การให้สิทธิแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้ามี 

ส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติ หรือการออก

กฎหมายของบ้านเมือง ซ่ึงแต่เดิมน้ันเป็นบทบาทอำานาจหน้าท่ีของ “ผู้แทน 

ปวงชน” ที่ประชาชนเลือกตั้ง ที่เรียกกันว่า “รัฐสภา” 

 อย่างไรก็ตาม การแสดงบทบาทอำานาจหน้าที่ของผู้แทนปวงชนมี

เงื่อนไข ข้อจำากัด การเสนอและพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎหมายบังคับ

ใช้ในสังคม บางครั้งไม่สอดคล้องหรือไม่สนองตอบต่อความต้องการของ

ประชาชนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกกลุ่ม ทุกคน เนื่องจากผลประโยชน์

หรือความต้องการนั้นมีหลากหลาย ความเป็นผู้แทนเขตเลือกตั้งในพื้นที่

กับความเป็นผู้แทนปวงชนคนทั้งชาติอาจไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น การ
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ให้สิทธิประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายที่เห็นว่าจำาเป็นและ

เก่ียวข้องกับกลุ่มตนได้ จึงเป็นการเปิดช่องให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วม 

ทางการเมือง ทำาให้อำานาจสูงสุดในการปกครองกลับมาอยู่ในมือของ 

ประชาชนอีกส่วนหน่ึง ซ่ึงนับเป็นอีกมิติของกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

 การให้สิทธิประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

(Initiative) ได้รับการรับรองเป็นคร้ังแรก โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ดังนี้ 

 “มาตรา 170 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่าห้าหม่ืนคน มีสิทธิเข้าช่ือ 

ร้องขอต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กำาหนด

ในหมวด 3 และหมวด 5 แห่งรัฐธรรมนูญนี้

 คำาร้องขอตามวรรคหน่ึงต้องจัดทำาร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย

 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบให้เป็นไปตาม

ที่กฎหมายบัญญัติ”

 จะเห็นได้ว่าสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจะ

เกิดได้มีเงื่อนไขหรือหลักการตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด มิได้หมายความ

ว่าประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายได้ เนื่องจาก

รัฐธรรมนูญกำาหนดหลักการสำาคัญไว้ว่าต้องเป็น “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” และ 

ต้องเป็นการเข้าชื่อร่วมกันจำานวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน ยิ่งไปกว่านั้น 

รัฐธรรมนูญกำาหนดเง่ือนไขการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมไว้อีกหลายประการ 

เช่น เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับหมวด 3 คือ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

เท่าน้ัน รวมถึงต้องมีการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติเสนอไปพร้อมกับคำาร้อง

ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวด้วย 

 นอกจากนี้ ในส่วนของหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการเข้าชื่อ 

รวมทั้งการตรวจสอบการเข้าชื่อและการดำาเนินการของประชาชนนั้น 

เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

พ.ศ.2542 รวมทั้ง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการปฏิบัต ิ

ในการจัดให้มีการเข้าช่ือเสนอกฎหมายและหลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิเข้าช่ือ

นอกเขตและการตรวจสอบ พ.ศ.2542 และประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ 

และวิธีการดำาเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542 กำาหนด 

 ในยุคท่ีสองของการปฏิรูปการเมือง แนวคิดและหลักการให้ประชาชน 

มีสิทธิและมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในการเข้าชื่อเสนอร่างพระราช

บัญญัติต่อรัฐสภานี้ ยังคงได้รับการรับรองยืนยันสิทธิดังกล่าวต่อเนื่องใน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยิ่งไปกว่านั้น ยังมี 

การพัฒนาต่อยอดและเพิ่มความสำาคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

โดยตรงของประชาชน โดยกำาหนดเป็นหมวดท่ีว่าด้วยเร่ืองดังกล่าวเป็นการ 

เฉพาะ คือ หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

ประกอบด้วยมาตรา 163 การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย มาตรา 164 การ

เข้าชื่อเสนอถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูง 

และมาตรา 165 การออกเสียงประชามติ 

 การพัฒนาและยกระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในยุคท่ีสองน้ี เป็นการพิจารณาทบทวนบทเรียนจากยุคแรก โดยมีเป้าหมาย 
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เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงให้เกิด

ขึ้นจริงในทางปฏิบัติ เพิ่มมาตรการและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุน

การใช้สิทธิและ การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งประชาชนได้รับรู้และตื่นตัว

ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภาจำานวนมาก แต่ผลสัมฤทธิ์

ในทางปฏิบัติยังน้อยอยู่มาก 3

 หลักการเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติของประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 163 เป็นดังนี้ 

 (1) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ

ต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่

กำาหนดในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 5 แนว

นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

 (2) ในการเสนอคำาร้องขอดังกล่าว ให้จัดทำาร่างพระราชบัญญัติ

เสนอไปด้วย

 (3) ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

ต้องให้ผู้แทนของประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

น้ันช้ีแจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติ และให้มีผู้แทนร่วมเป็นกรรมาธิการ 

วิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 

3 ของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมดด้วย 

 (4) หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ รวมท้ังการตรวจสอบรายช่ือให้เป็น 

ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

3 ศึกษารายละเอียดได้ใน รายงานการศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าช่ือ 

เสนอกฎหมาย โดยสถาบันพระปกเกล้า, 2553.

4 http://www.parliament.go.th/

 จะเห็นได้ว่าหลักการตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (4) เป็นหลักการ 

เช่นเดียวกับท่ีกำาหนดไว้ในมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 แตกต่างกันก็แต่เพียงว่า ลดจำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ในการเข้าชื่อจาก 50,000 คน เหลือ 10,000 คน และในหมวด 3 สิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้น มี

การปรับปรุงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและได้จัดแบ่งหมวดหมู่เพ่ือให้ง่ายต่อ 

ความเข้าใจและการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ส่วนข้อ (3) นั้น เป็นหลักการใหม่ ซึ่งกำาหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการ

ส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนบรรลุ

ผลสำาเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมากที่สุด

 จากหลักการว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

ที่สะท้อนพัฒนาการในเชิงบวกท้ังในเชิงหลักการท่ีเป็นบทบัญญัติรับรอง

โดยกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญ และสะท้อนผ่านการใช้สิทธิเข้าม ี

ส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงผ่านการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ  

ซึ่งพบว่าระหว่าง พ.ศ.2550 – วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 มีร่าง

พระราชบัญญัติท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอต่อรัฐสภา 

จำานวนรวมทั้งสิ้น 47 ฉบับ 4
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 กล่าวโดยสรุปได้ว่า สังคมไทยมีต้นทุนทั้งในเชิงการพัฒนาแนวคิด

หลักการ และการตระหนักรู้ในสิทธิและการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง 

ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเอง ซ่ึงหากมีการเตรียมการรองรับการใช้สิทธิ 

และมีส่วนร่วมให้สอดคล้องและเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย 

ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีสิทธิริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติ รวมถึง

ได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภา 

อันเป็นการพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติของไทยให้เปิดรับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนผู้ต้องรับผลจากการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์

กับทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ไม่เว้นแม้กระทั่งรัฐสภาซึ่ง

เป็นศูนย์รวมผู้แทนปวงชนที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาใช้อำานาจนิติบัญญัติ

แทนประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม หากขาดความเข้าใจและความจริงใจจาก

ทุกฝ่าย ต้นทุนที่ควรจะเป็นโอกาสนี้อาจกลายเป็นความเสี่ยงสำาหรับการ

ปะทะและความขัดแย้งหรือการไม่ลงรอย กระทั่งถึงกับต้องเลือกระหว่าง

การเมืองภาคประชาชนกับการเมืองภาคผู้แทน ทั้งๆ ที่หากปรับสมดุลให้

เหมาะสมแล้วจะเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยเสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกันได้ 

 การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน

ในกระบวนการนิติบัญญัติ : บทเรียนจากการเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....  มีวัตถุประสงค์หลักคือ การ

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติแนวคิด หลักการและการดำาเนินการ 

ในแต่ละข้ันตอนโดยมุ่งเน้นท่ีบทบาทอำานาจหน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

และให้ความสำาคัญกับการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง 

ให้กับประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติไทย ซึ่งมีการพัฒนาจากยุคแรก

ที่รับรองสิทธิและมีส่วนร่วมไว้เฉพาะการริเริ่มเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย 

(Initiative) เท่านั้น ต่อมาในยุคที่สองได้พัฒนาและยกระดับให้มีส่วนร่วม

ในการพิจารณาร่างกฎหมายท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าช่ือเสนอได้ด้วย 

แต่ยังมิได้ให้มีส่วนร่วมถึงระดับการตัดสินใจเช่นในบางประเทศ 

 แนวคิดและหลักการปฏิรูปการเมืองของไทย ในการทำาให้การเมือง 

ภาคพลเมืองมีความเข้มแข็งในเชิงคู่ขนาน และผนวกรวมเข้ามามีส่วนร่วม 

กับการเมืองภาคผู้แทนนั้น เป็นไปตามครรลองของกระบวนการพัฒนา

ประชาธิปไตยท่ีนานาอารยประเทศยึดถือปฏิบัติ และสังคมไทยอยู่ระหว่าง 

การดำาเนินการตามแนวทางดังกล่าวอยู่ สังคมไทยโดยรวมไม่เฉพาะใน 

แวดวงวิชาการเท่านั้น ต้องร่วมกันศึกษาและสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นจาก 

การปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระยะเปล่ียนผ่านท่ีต้องให้ความสำาคัญกับ 

“การสร้างดุลยภาพระหว่างอำานาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา กับ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติของประชาชน 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง” ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมวิทยาการเมืองไทย 

ซ่ึงมีวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีให้ความสำาคัญกับความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์อยู่มาก 

น่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาและการสร้างคุณค่าของประชาธิปไตยไทย 

ให้ประชาชนได้สัมผัสและเข้าถึงได้จริง มากกว่าการมีเพียงเจตนารมณ์และ 

หลักการของรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 

 ในส่วนท้ายของการศึกษาจะได้พิจารณาถึงความท้าทายท่ีสังคมไทย 

ต้องเผชิญและต้องร่วมกันสร้าง คือ ดุลยภาพ ทั้งนี้ บนพื้นฐานที่ยึดมั่นใน

หลักการและกระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
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กระบวนการ

นิติบัญญัติ ไทย 5

“กระบวนการนิติบัญญัติ” หรือที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็นกระบวนการ

ออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในแต่ละสังคมนั้น ในแต่ละสังคมรัฐก็มีความ

แตกต่างหลากหลาย ทั้งนี้ เงื่อนไขปัจจัยที่มีผลต่อการกำาหนดกระบวนการ

นิติบัญญัตินั้นๆ อาจเป็นรูปแบบหรือระบบการเมืองการปกครองรูปแบบ

ของสภานิติบัญญัติ (สภาเดี่ยวหรือสภาคู่) หรือบริบทสภาวะแวดล้อมทาง

สังคมหรือความจำาเป็นอื่นใดก็ได้ 

 สำาหรับประเทศไทยเรานั้น ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Constitutional Monarchy) รัฐสภาเป็น 

“ระบบสภาคู่” กล่าวคือ รัฐสภาประกอบไปด้วย (1) สภาผู้แทนราษฎร 

5 กระบวนการนิติบัญญัติไทยในส่วนน้ี เป็นกระบวนการนิติบัญญัติท่ีดำาเนินการในสภาวะ 

ปกติ ตามหลักการและกระบวนการตามที่กำาหนดไว้โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550

ส่วน�ที่�2
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และ (2) วุฒิสภา มีบทบาทอำานาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด ซึ่ง

ตามหลักการ แนวคิดทฤษฎี อำานาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติแล้ว 

เราเรียกสภาผู้แทนราษฎรว่าเป็นสภาล่าง ส่วนวุฒิสภาเราเรียกว่าเป็น 

สภาสูง อย่างไรก็ตามทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เป็นสถาบันที่มี

บทบาทสำาคัญในฐานะเป็น “ฝ่ายนิติบัญญัติ” นั่นก็คือ การพิจารณาให้

ความเห็นชอบกฎหมาย 

 อย่างไรก็ตาม การจะเข้าใจกระบวนการนิติบัญญัติหรือกระบวนการ 

ออกกฎหมายได้อย่างครบถ้วน ถ่องแท้ ควรได้มีการพิจารณาเริ่มตั้งแต่

การเสนอร่างกฎหมาย การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย การ

ตรวจสอบในกระบวนการและเน้ือหาสาระของร่างกฎหมายหรือที่ภาษา

วิชาการเรียกว่า “การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” จนสุดท้าย

ปลายทางคือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้บังคับ

กฎหมาย 

 ดังนั้น กระบวนการนิติบัญญัติในส่วนที่จะนำาเสนอต่อไปนี้ จึง

หมายความถึงการริเริ่มเสนอร่างกฎหมาย การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การลงพระปรมาภิไธยของ 

พระมหากษัตริย์ และการประกาศใช้บังคับกฎหมาย 

 อนึ่ง คำาว่า “กฎหมาย” มีความหมายได้หลายนัย ซึ่งตามแนวทาง

การตีความของศาลรัฐธรรมนูญนั้น จำากัดความคำาว่ากฎหมายไว้เฉพาะ

กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเท่านั้น และเพื่อเชื่อมโยง 

กับบทที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในการ 

เข้าชื่อเสนอกฎหมาย การนำาเสนอในส่วนที่ว่าด้วยกระบวนการนิติบัญญัติ 

ไทยนี้ จึงนำาเสนอเฉพาะในส่วนของกระบวนการออกกฎหมายในรูปแบบ

ที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติ” และ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” 

เท่านั้น

 ผู้ที่มีสิทธิริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัต�ิ
� และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
 

 รัฐธรรมนูญกำาหนดให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีสิทธิในการริเร่ิมเสนอ 

ร่างพระราชบัญญัติ และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเข้าสู่การ 

พิจารณาของรัฐสภา ดังนี้

 1.1  ร่างพระราชบัญญัติ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ 

ก็แต่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้

  (1) คณะรัฐมนตรี

  (2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำานวนไม่น้อยกว่า 20 คน 

  (3) ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมาย

เก่ียวกับการจัดต้ังองค์กรและกฎหมายท่ีประธานศาลและประธานองค์กรน้ัน 

เป็นผู้รักษาการ

  (4) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน

 1.2  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เสนอเข้าสู่การ

พิจารณาของรัฐสภาได้ก็แต่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
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  (1) คณะรัฐมนตรี

  (2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ 

จำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

  (3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จำานวนไม่น้อย 

กว่า 1 ใน 10 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 

  (4) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

ซ่ึงประธานศาลหรือประธานองค์กรน้ันเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

 จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญกำาหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้มีสิทธิริเริ่ม

เสนอร่างพระราชบัญญัติ และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการในการริเริ่มเสนอร่าง 

พระราชบัญญัติ และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้ดำาเนิน

การตามท่ีรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกำาหนด 

ข้อสังเกตเก่ียวกับการริเร่ิมเสนอร่างพระราชบัญญัติ และร่างพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญมีดังนี้ 

 ♦ สมาชิกวุฒิสภา แม้รัฐธรรมนูญรับรองสถานะให้เป็น “ผู้แทน

ของปวงชนชาวไทย” เช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่สมาชิก

วุฒิสภาไม่มีสิทธิริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาให้

ความเห็นชอบได้ และแม้มีสิทธิริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ แต่ต้องเป็นการใช้สิทธิร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  ♦ สิทธิในการริเร่ิมเสนอร่างพระราชบัญญัติของศาล องค์กรอิสระ 

ตามรัฐธรรมนูญ มีเง่ือนไขจำากัดว่าต้องเป็นร่างกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดต้ัง 

องค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ

เท่านั้น กฎหมายอื่นๆ ไม่สามารถเสนอต่อรัฐสภาได้ 

  ♦ สิทธิในการริเร่ิมเสนอร่างพระราชบัญญัติของประชาชนผู้มีสิทธิ 

เลือกตั้ง มีเงื่อนไขจำากัดว่าต้องเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับหมวด 3 สิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทย หรือหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เท่านั้น 

กฎหมายอื่นๆ ไม่สามารถเสนอต่อรัฐสภาได้ 

  ♦ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law) มีเพียง  

9 ฉบับตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด ได้แก่ 

   1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

  2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง 

  3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

  4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง

ประชามติ 

  5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญ 

  6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา

คดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง 
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6 ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (1) การต้ังข้ึน ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แก้ไข ผ่อนหรือวางระเบียบการบังคับอันเก่ียวกับ 

ภาษีหรืออากร

 (2) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของ

แผ่นดิน

 (3) การกู้เงิน การค้ำาประกัน การใช้เงินกู้ หรือการดำาเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ

 (4) เงินตรา

  7. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ

แผ่นดิน

  8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต

  9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน

แผ่นดิน

 หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญ

  (1) กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศาล องค์กรอิสระ หรือ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ และร่างพระราช

บัญญัติดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ต้องได้รับคำา

รับรองจากนายกรัฐมนตรีก่อน 6

  (2) การเสนอร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญต้องเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน เมื่อสภาผู้แทน

ราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วจึงส่งต่อเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา แต่ถ้า 

สภาผู้แทนราษฎรไม่ให้ความเห็นชอบ (ไม่ว่าในวาระที่ 1 หรือ วาระที่ 3 

ก็ตาม) ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกล่าวตกไป ไม่ต้องส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณา

  (3) การเสนอร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกประกอบ ได้แก่ 

หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ

หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เสนอไปพร้อมกับร่างพระราช 

บัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วย 

  (4) ต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบ และให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นได้โดยสะดวก 

 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัต�ิ
� หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นข้ันตอนท่ีสำาคัญของกระบวนการนิติบัญญัติ 

เนื่องด้วยเป็นบทบาทอำานาจหน้าที่หลักของรัฐสภาในฐานะเป็นสถาบัน

นิติบัญญัติ 

 รัฐสภาของประเทศไทยเป็นระบบสภาคู่ (Bicameral Parliament) 

กล่าวคือ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งต่างมี
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8 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551 กำาหนดให้มีคณะกรรมาธิการสามัญ

ประจำาสภาผู้แทนราษฎร จำานวน 35 คณะ โดยแต่ละคณะมีกรรมาธิการ จำานวน 15 คน

9 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยคณะ

กรรมาธิการเต็มสภา (Committee of the Whole House) ให้ถือว่าสมาชิกทุกคนในที่ประชุม 

ประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ และประธานของท่ีประชุมมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมาธิการ

บทบาทอำานาจหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติ ซึ่งต่างมีบทบาทเฉพาะในการ

พิจารณา ให้ความเห็นชอบที่เป็นไปในลักษณะการคานและดุล รวมถึงการ

ตรวจสอบกล่ันกรองจากอีกสภาหน่ึง ท้ังน้ี มีความแตกต่างกันในเชิงหลักการ

และรายละเอียดปลีกย่อย ดังนี้

 

 2.1 สภาผู้แทนราษฎร 

 รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551 

กำาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราช 

บัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในช้ันสภาผู้แทนราษฎร 

โดยกำาหนดให้พิจารณาเป็น 3 วาระ ตามลำาดับ ดังนี้ 

  (1) วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 

 การพิจารณาวาระที่ 1 ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและลงมติว่า

จะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 7

 กรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าช่ือเสนอ 

ให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติน้ัน 

เป็นผู้เสนอและชี้แจงหลักการเหตุผลต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและ

เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็น ก่อนการ 

ลงมติวาระที่ 1 ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในหลักการแห่งร่างพระราช

บัญญัติดังกล่าว 

 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่

มีหลักการทำานองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน สภาผู้แทนราษฎรจะลงมต ิ

รับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับหรือท้ังหมด 

รวมกันก็ได้ และเมื่อมีมติรับหลักการแล้ว ให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใด

เป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่ 2 

 มติรับหลักการนั้นต้องได้คะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งในทางปฏิบัติ

หลังจากมีมติรับหลักการแล้ว จะมีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไป

  (2) วาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาเรียงลำาดับมาตรา แบ่งเป็น 2 ข้ัน คือ

   (2.1) ขั้นพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ 

   โดยปกติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎรจะ

แต่งต้ังและมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญ 8 (Standing Committee) 

หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ (Special Committee) เป็นผู้พิจารณา แต่มี

บางกรณีท่ีในวาระท่ี 2 น้ีพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา 9 (Committee 

of the Whole House) ซึ่งจะกระทำาได้ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอ หรือ

สมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 20 คน และที่ประชุมอนุมัติ

7 เพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยว่าสภาผู้แทนราษฎรจะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ

หรือไม่ สภาผู้แทนราษฎรจะให้คณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ซึ่งต้อง

พิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่สภามีมติ 
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  ข้อกำาหนดพิเศษสำาหรับร่างพระราชบัญญัติ 2 ประเภท ซึ่ง

รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกำาหนดพิจารณา

วาระที่ 2 ดังต่อไปนี้ 

  ประเภทแรก กรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีมีสาระสำาคัญเก่ียวกับ 

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ หรือผู้ทุพลภาพ หากสภาผู้แทน

ราษฎรมิได้พิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาผู้แทนราษฎร

ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหน่ึงเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ดังกล่าว ประกอบด้วย 

  ♦ ผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้น มีจำานวน

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมีสัดส่วน

หญิงชายที่ใกล้เคียงกัน

  ♦ บุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อไม่เกิน 1 ใน 6 ของจำานวน

กรรมาธิการทั้งหมด

  ♦ จำานวนกรรมาธิการที่เหลือให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

เลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ โดยให้มีจำานวนตามหรือใกล้เคียงกับ 

อัตราส่วนของจำานวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมือง 

ที่มีอยู่ในสภา

  ประเภทที่สอง กรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนผู ้

มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ ให้ตั้งกรรมาธิการจากผู้แทนของประชาชน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น จำานวนไม่น้อยกว่า  

1 ใน 3 ของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด นอกจากนั้น ยังมีกรรมาธิการ

วิสามัญซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่ออีกไม่เกิน 1 ใน 6 

ของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด และจำานวนกรรมาธิการวิสามัญที่เหลือ

ให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ โดยให้ม ี

จำานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำานวนสมาชิกของแต่ละพรรค 

การเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา 

  การตั้งคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปตาม

หลักการดังนี้

  ♦ คณะกรรมาธิการสามัญ (Standing Committee) สมาชิก

ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ส่วนคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

(Special Committee) สมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุคคล

ภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  ♦ คณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎรมีท้ังหมด 35 คณะ 

แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการจำานวน 15 คน ท้ังน้ี ช่ือคณะกรรมาธิการ 

และอำานาจหน้าที่เป็นไปตามที่กำาหนดในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร 

  ♦ คณะกรรมาธิการเต็มสภา (Committee of the Whole House) 

ให้ถือว่าสมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ และ

ประธานของที่ประชุมมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้วย ซึ่งการ 

พิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภาเป็นการพิจารณาข้ันคณะกรรมาธิการ 

และการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระท่ี 2 เรียงลำาดับมาตรารวมกันไป 

  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ ในขั้นพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการนี้ สมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ ให้เสนอ

คำาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการ ภายใน

กำาหนด 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีสภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
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หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรจะ

ได้กำาหนดระยะเวลาแปรญัตติเป็นอย่างอื่น 

 การแปรญัตติต้องแปรเป็นรายมาตรา 

 การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม 

ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ

 ในขั้นพิจารณาของคณะกรรมาธิการนี้ หากเป็นกรณีการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ร่างพระราชบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 

รายจ่าย ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร 

ไม่เพียงพอกับการบริหารงาน ให้เสนอคำาขอแปรญัตติต่อประธานคณะ

กรรมาธิการ 

 เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติหรือ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น โดยแสดงร่างเดิมและการ

แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมรายงานต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งรายงานนั้น

อย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราใดบ้าง และ

ถ้ามีการแปรญัตติมติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยคำาแปรญัตตินั้นเป็น

ประการใด หรือมีการสงวนคำาแปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็นของ

กรรมาธิการก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย 

 นอกจากน้ี หากคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตท่ีคณะรัฐมนตรี 

ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ ให้บันทึก

ข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้ที่ประชุม

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 

  (2.2) ขั้นพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎร 

  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้สภาผู้แทน

ราษฎรพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำาปรารภ แล้วพิจารณาเรียงลำาดับ

มาตรา และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคำาหรือ

ข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือผู้แปรญัตติที่มีการสงวนคำาแปรญัตติ 

หรือกรรมาธิการที่มีการสงวนความเห็นไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติ

เป็นอย่างอื่น 

 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญท่ีเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเดิม ให้พิจารณาเรียงตามลำาดับ 

มาตราที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมด้วยส่วนการอภิปรายก็เป็นไป

เช่นเดียวกับหลักการทั่วไปดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 

 เม่ือพิจารณาเรียงลำาดับมาตราไปจนจบร่างแล้ว ให้พิจารณาท้ังร่าง 

เป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถขอแก้ไข 

เพิ่มเติมถ้อยคำาได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความได้ เว้นแต่เป็น

เนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่



34 35การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน

10 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551 กำาหนดให้มีคณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภา 

 จำานวน 22 คณะ โดยแต่ละคณะมีกรรมาธิการจำานวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

 มติเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 2 นี้ ต้องได้คะแนน

เสียงข้างมาก

 (3) วาระที่ 3 ขั้นให้ความเห็นชอบ 

 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญในวาระที่ 3 เป็นการพิจารณาและลงมติว่าสภาผู้แทนราษฎร

ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 มาแล้ว 

ซึ่งเป็นการลงมติโดยไม่มีการอภิปราย 

 กรณีสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบด้วยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

เสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น

ต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 มติเห็นชอบในวาระท่ี 3 ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่าก่ึงหน่ึง 

ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

 2.2 วุฒิสภา

 เมื่อวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้

ประธานวุฒิสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน ในการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญของวุฒิสภารัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุม

วุฒิสภากำาหนดให้กระทำาเป็น 3 วาระ ตามลำาดับดังนี้ 

 (1) วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 

 การพิจารณาวาระที่ 1 ให้วุฒิสภาพิจารณาและลงมติว่าจะรับร่าง 

พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันไว้พิจารณา 

หรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 

 มติรับหลักการนั้นต้องได้คะแนนเสียงข้างมากเมื่อวุฒิสภามีมติ 

รับหลักการแล้ว จะมีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติต่อไป

 กรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นผู้เสนอ 

ให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติน้ัน 

เป็นผู้ชี้แจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุมวุฒิสภาด้วย 

 (2) วาระที่ 2 ขั้นพิจารณาเรียงลำาดับมาตรา แบ่งเป็น 2 ขั้น คือ

  (2.1) ขั้นพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ

  หลักเกณฑ์การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาระที่ 2 ขั้นพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ 

วุฒิสภานี้เป็นเช่นเดียวกับการพิจารณาวาระที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร กล่าว

คือ โดยปกติวุฒิสภาจะแต่งต้ังและมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญ 10  

(Standing Committee) หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ (Special Committee) 
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เป็นผู้พิจารณา แต่อาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวาระที่ 2 โดยคณะ

กรรมาธิการเต็มสภา (Committee of the Whole House) ได้ เมื่อสมาชิก

เสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 10 คน และที่ประชุมวุฒิสภาอนุมัติ

 ท้ังน้ี กรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าช่ือ 

เสนอ ให้พิจารณาโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งรัฐธรรมนูญกำาหนดให้

มีผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น 

ในวาระที่ 2 นี้ จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด 

 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ ในขั้นคณะกรรมาธิการนี้ สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดเห็นควรแก้ไข

เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ให้เสนอคำาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการ 

ภายในกำาหนด 7 วันนับถัดจากวันที่วุฒิสภารับร่างพระราชบัญญัติหรือ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้พิจารณา เว้นแต่วุฒิสภาจะได้

กำาหนดเป็นอย่างอื่น 

 การแปรญัตติต้องแปรเป็นรายมาตรา และให้เป็นไปตามแบบที่

เลขาธิการวุฒิสภากำาหนด

 การแปรญัตติเพ่ิมมาตราข้ึนใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม 

ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ

 เม่ือคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติหรือ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น โดยแสดงร่างเดิมและการ

แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมรายงานต่อประธานวุฒิสภา ซึ่งรายงานนั้นอย่างน้อย

ต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราใดบ้าง และถ้ามีการ

แปรญัตติมติของคณะกรรมาธิการเก่ียวด้วยคำาแปรญัตติน้ันเป็นประการใด 

หรือมีการสงวนคำาแปรญัตติของผู้แปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็น

ของกรรมาธิการก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย 

 นอกจากน้ี หากคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตท่ีคณะรัฐมนตรี 

 ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ใน

รายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา ซึ่งหาก

ที่ประชุมวุฒิสภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ให้ประธาน

วุฒิสภาส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ  

ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  (2.2) ขั้นพิจารณาโดยวุฒิสภา 

  เม่ือประธานวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ตามข้อ  

(2.1) ให้ประธานวุฒิสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาเป็น

เรื่องด่วน
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  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้วุฒิสภา

พิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำาปรารภ แล้วพิจารณาเรียงลำาดับมาตรา 

และให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคำาหรือข้อความที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม หรือที่ผู้แปรญัตติสงวนคำาแปรญัตติ หรือที่กรรมาธิการสงวน

ความเห็นไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเป็นอย่างอื่น 

 เม่ือพิจารณาเรียงลำาดับมาตราไปจนจบร่างแล้ว ให้วุฒิสภาพิจารณา 

ท้ังร่างเป็นการสรุปอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคำาได้ 

แต่ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความได้ เว้นแต่เป็นเนื้อความที่เห็นว่ายัง

ขัดแย้งกันอยู่ 

 มติเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 2 นี้ต้องได้คะแนน

เสียงข้างมาก

 (3) วาระที่ 3 ขั้นให้ความเห็นชอบ 

 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ ในวาระที่ 3 เป็นการพิจารณาและลงมติว่าวุฒิสภาเห็นชอบ

หรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร หรือถ้าในการพิจารณาในวาระ

ที่ 2 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ ให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติว่าให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการพิจารณาในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย 

 มติให้ความเห็นชอบของวุฒิสภาในวาระที่ 3 ต้องมีคะแนนเสียง

เห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญของวุฒิสภา

 แม้ว่าวุฒิสภาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนิติบัญญัติ และสมาชิก

วุฒิสภามีฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทน 

ราษฎรก็ตาม แต่ด้วยหลักการพื้นฐานตามแนวคิด ทฤษฎี หรือเจตนารมณ์ 

การมีสภาที่สอง รวมไปถึงบริบทความจำาเป็นหรือเป้าหมายเฉพาะสำาหรับ

สังคมไทย ทำาให้วุฒิสภาถูกออกแบบให้มีความแตกต่างในส่วนของบทบาท 

อำานาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ดังข้อสรุปต่อไปนี้ 

  (1) วุฒิสภามีฐานะเป็น “สภากลั่นกรอง” ร่างพระราชบัญญัติ

หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ กรณีมีความเห็นแตกต่าง

จากสภาผู้แทนราษฎร อำานาจตัดสินชี้ขาดเป็นของสภาผู้แทนราษฎร 

  (2) ในกรณีที่มีความจำาเป็นเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ เมื่อ

สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดในวาระที่ 1 แล้ว ประธานวุฒิสภาอาจ

พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาคณะใด

คณะหนึ่งที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิสภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น

คณะหนึ่งมีจำานวนไม่เกิน 15 คน เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ

หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นเฉพาะกรณีไปก็ได้ 
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และเม่ือสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระท่ี 3 แล้ว ให้คณะกรรมาธิการ 

ดังกล่าวรายงานต่อประธานวุฒิสภาเป็นการด่วน เพื่อเป็นข้อมลูประกอบ 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ของสมาชิกวุฒิสภาต่อไป

  (3) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญของวุฒิสภานั้น รัฐธรรมนูญกำาหนดกรอบเวลาไว้

โดยชัดแจ้ง หากพิจารณาไม่เสร็จภายในเวลาที่กำาหนด ให้ถือว่าวุฒิสภา

ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกล่าว 

  สำาหรับกรอบเวลาการพิจารณาของวุฒิสภาเป็นดังนี้ 

  (3.1)  กรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญท่ัวไป วุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 

นับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

นั้นมาถึงวุฒิสภา

  (3.2)  กรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภา

ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติ

หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมาถึงวุฒิสภา

  (3.3) กรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำา 

ปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่าง

พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย วุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ  

ภายใน 20 วัน นับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา อย่างไรก็ตาม 

วุฒิสภาอาจมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญออกไปเป็นกรณีพิเศษได้ ซ่ึงต้องไม่เกิน 

30 วัน

 (4) ผลการพิจารณาของวุฒิสภา 

  (4.1) วุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าร่าง 

พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้น  

ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้า 

ทูลกระหม่อมถวาย ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติ

หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากรัฐสภา เพื่อ 

พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และให้มีการประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

  (4.2) วุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรให้ “ยับยั้ง” 

ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันไว้ก่อน 

และให้ส่งกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎร 

  กรณีวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติให้ความ

เห็นชอบมาแล้วน้ี อำานาจตัดสินช้ีขาดสุดท้ายจะกลับมาท่ีสภาผู้แทนราษฎร 

กล่าวคือ เมื่อพ้นกำาหนดเวลา 180 วัน นับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่าง 

พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิสภา

ไม่ให้ความเห็นชอบนั้นกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎร
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สามารถยกข้ึนพิจารณาใหม่ และหากสภาผู้แทนราษฎรมี “มติยืนยัน” ร่างเดิม 

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ

สภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว จากนั้น 

ให้นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ภายใน 20 วันนับแต่ 

วันท่ีได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน 

จากรัฐสภา เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และให้มีการประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

  แต่หากสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าร่างพระราช 

บัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

  ข้อยกเว้น กรณีร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญที่ถูกยับยั้งไว้นั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวด้วยการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

อาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที ไม่ต้องรอระยะเวลาหรือยับยั้งไว้เป็นเวลา 

180 วัน โดยที่มติยืนยันก็เป็นเช่นเดียวกันกับกรณีการลงมติยืนยันร่าง 

พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั่วไป 

  (4.3) วุฒิสภามีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหรือ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็น

ชอบแล้ว 

  กรณีที่วุฒิสภามีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติ

หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวกลับไปยังสภาผู้แทน 

ราษฎร ซึ่งหากสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของ

วุฒิสภา ก็ให้นายกรัฐมนตรีนำาข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ภายใน 20 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 

และให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

  แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของ 

วุฒิสภา ให้แต่ละสภาต้ังบุคคลซ่ึงเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภาน้ันๆ มี 

จำานวนเท่ากันตามท่ีสภาผู้แทนราษฎรกำาหนด ประกอบเป็น “คณะกรรมาธิการ 

ร่วมกัน” (Joint Committee) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น แล้วให้คณะกรรมาธิการร่วมกัน

รายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง 

  กรณีเช่นนี้ หากสภาทั้งสองเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติ

หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน

ได้พิจารณาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อ

พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 

  แต่ถ้าหากว่าสภาใดสภาหน่ึงไม่เห็นชอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร 

สามารถยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ภายหลังสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยกับ 
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ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะ

กรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ท้ังน้ี ถ้าสภาผู้แทนราษฎรมี “มติยืนยัน” 

ร่างเดิมหรือร่างท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 

ก่ึงหน่ึงของจำานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่า 

ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว

ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้า 

ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป

 (5) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำา 

ปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ

ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย โดยวุฒิสภา

  (5.1) วุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 20 วัน นับแต่ 

วันท่ีร่างพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา และวุฒิสภาทำาได้เพียง “ให้ความ 

เห็นชอบ” หรือ “ไม่ให้ความเห็นชอบ” เท่านั้น จะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ มิได้ 

  (5.2) กรณีที่วุฒิสภา “ไม่ให้ความเห็นชอบ” สภาผู้แทนราษฎร

มีอำานาจยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที หากมี 

“มติยืนยัน” ร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิก

ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าร่างพระราชบัญญัติน้ันได้รับ 

ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว นำาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ 

พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป

  (5.3) ในการพิจารณาของวุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการนั้น 

ห้ามมิให้เสนอ แปรญัตติ หรือกระทำาด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง 

หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นระบบการตรวจสอบ 

การดำาเนินการตามรัฐธรรมนูญ ในที่นี้หมายถึงการดำาเนินการตรวจสอบ

ว่ากระบวนการนิติบัญญัตินั้นได้ดำาเนินไปตามขั้นตอน วิธีการ หรือปฏิบัติ

ตามหลักการที่รัฐธรรมนูญกำาหนดหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ สอดคล้องกับ 

หลักว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy of 

Constitutions) ซึ่งมีมาตรการควบคุมตรวจสอบเพื่อ มิให้กฎหมายขัดหรือ

แย้งต่อรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุด 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีบทบัญญัติว่าด้วยหลักความ

เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ปรากฏอยู่ในมาตรา 6 “รัฐธรรมนูญ

เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ 

ข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้”

ทั้งนี้ ในส่วนของกฎหมายนั้น รัฐธรรมนูญกำาหนดให้มีการตรวจสอบ 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบแรก การตรวจสอบ 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ และระบบท่ีสอง คือ 

การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
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 ในรายการศึกษาฉบับน้ี จะได้นำาเสนอเฉพาะส่วนของการตรวจสอบ 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ และเป็นการนำาเสนอ 

ระบบและมาตรการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ “ร่างกฎหมาย” 

2 ประเภท คือ ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 (1) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 เม่ือรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

แล้ว ก่อนนำาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้

ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตรวจสอบความชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้อง

กระทำาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจพิจารณาตรวจสอบได้ทั้ง “เนื้อหา” ของ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

และมีอำานาจตรวจสอบ “กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ” ร่าง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของรัฐสภาด้วย 

 หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

นั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญน้ันตกไป และให้ส่งกลับคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

เพ่ือพิจารณาตามลำาดับ ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีอำานาจพิจารณา 

แก้ไขเพ่ิมเติมมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ โดยมติในการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ

แต่ละสภา 

 แต่หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าข้อความท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

น้ันเป็นสาระสำาคัญ หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันตราข้ึน 

โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวตกไปทั้งฉบับ 

 ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญกำาหนดเป็นเงื่อนไขบังคับให้ต้องมีการตรวจสอบ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ในทุกกรณี 11 แม้มิได้มีการร้องขอจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องดำาเนินการส่ง

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา

แล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติ

 (2) ร่างพระราชบัญญัติ 

 กรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราช

บัญญัตินี้ รัฐธรรมนูญมิได้กำาหนดไว้เป็นการอัตโนมัติเช่นเดียวกับการ

ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ แต่กำาหนดให้มีการตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอดังต่อไปนี้ 

11 บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 305 (3) 

กำาหนดยกเว้นมิให้มีการตรวจสอบความชอบรัฐธรรมนูญในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำานวน 3 ฉบับ ได้แก่ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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  (1) เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแล้ว ก่อน

นำาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย หรือร่างพระ

ราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติยืนยันตามมาตรา 151 ก่อนที่จะนำาขึ้นทูลเกล้าฯ 

ถวายอีกครั้งหนึ่ง 

  (2) ผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

   (2.1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก 

ของทั้งสองสภารวมกัน จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำานวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา โดยเสนอความเห็นต่อประธานสภา

ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี เพื่อ

ส่งความเห็นดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายก

รัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 

   (2.2) นายกรัฐมนตรีส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

เพื่อวินิจฉัย และให้แจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา

ทราบโดยไม่ชักช้า 

  (3) ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจพิจารณาตรวจสอบได้ทั้งเนื้อหา

ของร่างพระราชบัญญัติว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และมีอำานาจ

ตรวจสอบกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติของ

รัฐสภาด้วย 

  (4) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติน้ัน มีข้อความ 

ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำาคัญ หรือ

วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปทั้งฉบับ

 แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความ

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่สาระสำาคัญ ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้ง

ต่อรัฐธรรมนูญนั้นตกไป และให้นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อ

พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

ของร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

โดยหลักการ รูปแบบและวิธีการในการตรวจสอบ รวมถึงผลการตรวจสอบ 

นั้นเป็นเช่นเดียวกัน แตกต่างกันก็เพียงการตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ส่วนร่างพระราชบัญญัตินั้น

ต้องมีการร้องขอศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำานาจในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ด้วย

เหตุผลในด้านลำาดับศักดิ์ของกฎหมายและความสำาคัญของกฎหมายสอง

ประเภทดังกล่าวที่แตกต่างกันนั่นเอง 

� การลงพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์�

 ในข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการนิติบัญญัติน้ันคือ การทูลเกล้าฯ 

ถวายร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีผ่าน 

ความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 

ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป ซึ่ง

รัฐธรรมนูญกำาหนดกระบวนการไว้ดังนี้ 
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  (1) เมื่อนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ถวายร่างพระราชบัญญัติ

หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก

รัฐสภาแล้ว พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบและพระราชทานคืนมายัง

รัฐสภา หรือเมื่อพ้น 90 วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา 

  (2) รัฐสภาปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ันใหม่ ถ้ารัฐสภามี “มติยืนยัน” ตามเดิมด้วยคะแนน 

เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสอง

สภา ให้นายกรัฐมนตรีนำาร่างพระราชบัญญัตินั้นทูลเกล้าฯ ถวายอีกครั้ง

หนึ่ง 

  (3) พระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมา 

ภายใน 30 วัน 

  (4) นายกรัฐมนตรีนำาพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็น

กฎหมายได้ เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

 จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญกำาหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราช

อำานาจในการยับยั้ง (veto) ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญได้ 2 ครั้ง ตามข้อ (1) และ (3) ทั้งนี้ก็เพื่อให้กระบวนการ

นิติบัญญัติเป็นไปโดยรอบคอบ พระราชอำานาจในการยับยั้งร่างพระราช 

บัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เป็นส่วนหนึ่งและเป็น

ขั้นตอนสุดท้ายที่จะช่วยทำาให้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบและมีผลใช้

บังคับในสังคมเป็นไปโดยสมบูรณ์ 

 ทั้งนี้ ประเทศเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายต่างก็มีกระบวนการยับยั้ง 

(veto) ร่างกฎหมายโดยประมุขของประเทศเช่นเดียวกับหลักการในกระบวนการ 

นิติบัญญัติของไทย แต่อย่างไรก็ตาม อำานาจสูงสุดที่จะยืนยันในการให้ 

ความเห็นชอบร่างกฎหมายให้มีผลออกมาใช้บังคับได้น้ัน ยังคงเป็นอำานาจ 

ของสถาบัน นิติบัญญัติท่ีถือว่าเป็นผู้แทนของปวงชนซ่ึงได้รับอาณัติมอบหมาย 

ให้ทำาหน้าที่ด้านนิติบัญญัติเป็นหลักนั่นเอง
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง
ในกระบวนการนิติบัญญัติต่างประเทศ

“กฎหมาย” เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติสำาหรับสมาชิกในชุมชนหรือสังคม 

หากสมาชิกในสังคมละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ย่อมได้รับผลร้าย

หรือการถูกลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง กฎหมายมีอยู่คู่กับสังคมมานับแต ่

ยุครัฐชนเผ่า (Tribal State) จนถึงยุคแห่งรัฐสมัยใหม่ (Modern State)  

ดังภาษิตที่ว่า “ที่ใดมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย” (Ubi societas ibi jus) เพราะ

เมื่อคนมาอยู่รวมกันเป็นสังคม ประโยชน์และความต้องการของแต่ละคน 

แต่ละกลุ่ม อาจแตกต่างหลากหลายและขัดแย้งกัน ซึ่งอาจมีการใช้กำาลัง

ทางกายภาพเพื่อบรรลุความต้องการของตนหรือกลุ่มได้ ดังนั้น จึงจำาเป็น

ต้องมีกติกากลาง อันเป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

ระหว่างสมาชิกในสังคมด้วยกัน รวมไปถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างสมาชิก

ในสังคมกับผู้ปกครอง เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมนั่นเอง 

ส่วน�ที่�3
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 อำานาจในการออกกฎหมายน้ันมีพัฒนาการควบคู่มากับพัฒนาการ 

ของสังคมรัฐ กล่าวคือ ในยุครัฐชนเผ่า หัวหน้าชนเผ่าเป็นผู้มีอำานาจเต็ม

ในการออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดๆ เพื่อบังคับใช้ในชนเผ่านั้นๆ เมื่อ

เข้าสู่ยุครัฐสมัยใหม่ ผู้มีอำานาจออกกฎหมายมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ 

กับรูปแบบการปกครองของแต่ละรัฐ ดังเช่นรัฐที่เป็นปกครองระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ผู้มีอำานาจของกฎหมายคือพระมหากษัตริย์ ส่วน

รัฐที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อำานาจ

สูงสุดในการปกครองประเทศเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 

และฝ่ายตุลาการน้ัน โดยหลักการแล้วฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรท่ีมีอำานาจ 

ในการออกกฎหมาย โดยท่ีสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติมีฐานแห่งความชอบธรรม 

จากการเป็นผู้แทนของประชาชนนั่นเอง 

 กล่าวได้ว่า ในรัฐเสรีประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นรัฐที่ปกครองใน

ระบบรัฐสภา (Parliamentary System) ระบบประธานาธิบดี (Presidential 

System) หรือระบบกึ่งประธานาธิบดี (Semi-Presidential System) ก็ตาม 

โดยหลักการแล้วอำานาจในการออกกฎหมายเป็นอำานาจของฝ่ายนิติบัญญัติ 

หรือรัฐสภา ซึ่งเป็นผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งถือว่า

เป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตย (Sovereignty) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็น 

“ประชาธิปไตยทางผู้แทน” ทั้งนี้ การมอบอำานาจกระทำาผ่านการเลือกตั้ง 

โดยสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้รับมอบอำานาจและอยู่ในฐานะผู้แทน (les mandataires) 

ที่ประชาชนตั้งขึ้นมาเท่านั้น ต้องกระทำาการแทนประชาชนตามทฤษฏีการ 

เป็นผู้แทน (la théorie de la représentation) และอาจถูกถอดถอนโดย 

ประชาชนได้เม่ือพบว่ากระทำาการใดๆ ท่ีเป็นปฏิปักษ์กับเจตนารมณ์ส่วนรวม 

หรือเจตนารมณ์ของประชาชน ยิ่งกว่านั้น ตามทฤษฎีอำานาจอธิปไตย

เป็นของประชาชน (la souveraineté populaire) ของรุสโซนั้น ปัจเจกชน

แต่ละคนเป็นผู้ทรงสิทธิส่วนหนึ่งของอำานาจอธิปไตย ดังนั้น การออก

กฎหมายใดก็ตามจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชน น่ันคือ กฎหมาย 

ทุกฉบับภายหลังได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ต้องได้รับความเห็นชอบ 

จากประชาชนโดยการออกเสียงลงประชามติ (Referendum) ท้ังน้ี เป็นการ 

สนับสนุนการปกครองประชาธิปไตยโดยตรง (la democratie directe) 

อย่างแท้จริง (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2547)

 การมีส่วนร่วมตัดสินใจทางการเมืองโดยตรงของประชาชนภายใต้ 

ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ซึ่งพัฒนาเป็นประชาธิปไตยทางตรง 

สมัยใหม่ (Modern Direct Democracy) ในรูปแบบของการออกเสียง

ประชามติ (Referendum) การริเริ่มเสนอกฎหมาย (Initiative) หรือการยื่น

ถอดถอนตัวแทน (Recall) เป็นสถาบันทางการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น

กลไกในการเติมเต็มหรือแก้ไขข้อบกพร่องในการทำางานของสถาบันหลัก

ทางการเมืองในระบบตัวแทน จึงมีการเรียกขานว่าเป็น “ประชาธิปไตย 

กึ่งทางตรง” (Semi-Direct Democracy) หรือ “ประชาธิปไตยแบบผสม” 

(Hybrid Democracy) (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และชาย ไชยชิต, 2552) 

 จากทฤษฎีอำานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (la souveraineté 

populaire) ของรุสโซน่ีเองท่ีเป็นฐานแนวคิดท่ีกำาหนดให้ประชาชนได้เข้าไป 

มีส่วนร่วมในด้านนิติบัญญัติหรือการออกฎหมายของรัฐสภา ท้ังน้ี โดยปรากฏ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมดังนี้ 
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 (1) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการริเร่ิมเสนอร่างกฎหมาย  

(Initiative) เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ/หรือ

 (2) การให้ประชาชนมีอำานาจตัดสินใจในการออกกฎหมายโดย

ผ่านการออกเสียงประชามติ (Referendum)

 อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในการใช้อำานาจนิติบัญญัติของประชาชน 

เช่นนี้ เป็นการนำาระบบประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) หรือ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) มาใช้ควบคู่ไปกับ 

ประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representative Democracy) ด้วยการจัดให้มี

กลไกที่เปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติ 

โดยที่แต่ละประเทศกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือระดับความเข้มข้นของ 

เร่ืองดังกล่าวไว้แตกต่างกันไป ซ่ึงบางประเทศกำาหนดให้สิทธิเพียงการริเร่ิม 

เสนอร่างกฎหมาย (Initiative) โดยท่ีรัฐสภามีอำานาจในการพิจารณาตัดสินใจ 

ว่าจะให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ ในขณะที่ 

บางประเทศกำาหนดให้ประชาชนมีอำานาจตัดสินใจทางนิติบัญญัติ หรือการ 

ออกกฎหมายโดยตรงด้วยการออกเสียงประชามติ (Initiative) เลยทีเดียว 

1.  สวิตเซอร์แลนด์ 

 สวิตเซอร์แลนด์ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “สมาพันธรัฐสวิส” 

(Swiss Confederation) เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยซึ่งคณะมนตรีแห่ง 

สมาพันธ์ (Federal Council) ซึ่งเทียบเท่ากับคณะรัฐมนตรีมีอำานาจบริหาร 

ส่วนกลาง ส่วนอำานาจนิติบัญญัติระดับชาติหรืออำานาจในการออกกฎหมาย 

12 สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาแห่งรัฐมาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยใช้

เขตรัฐเป็นเขตเลือกตั้ง สภาแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจำานวน 200 คน เป็นผู้แทนชาว 

สวิสจากรัฐต่างๆ ตามสัดส่วนจำานวนประชากรของแต่ละรัฐ ส่วนสภาแห่งรัฐ ประกอบด้วย

สมาชิกจำานวน 46 คน เป็นผู้แทนของแต่ละรัฐ ซึ่งมีทั้งหมด 26 รัฐ โดยที่ 20 รัฐมีผู้แทน 

รัฐละ 2 คน อีก 6 รัฐมีผู้แทน 1 คน 

อยู่ท่ีรัฐสภาแห่งสมาพันธ์ (Federal Assembly) โดยท่ีสวิตเซอร์แลนด์มีระบบ 

รัฐสภาเป็นแบบสภาคู่ (Bicameral System) ประกอบด้วยสภาแห่งชาติ 

(National Council) และสภาแห่งรัฐ (Council of States) 12 ส่วนการออก

กฎหมายในระดับรัฐ (Canons) เป็นอำานาจของรัฐสภาของแต่ละรัฐท่ีสมาชิก 

มาจากการเลือกตั้งในและรัฐนั่นเอง

 สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศท่ีมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นเก่ียวกับ 

การมีระบบการบริหารการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยทางตรง (Direct 

Democracy) มากที่สุด โดยแทรกอยู่ในการเมืองการปกครองทุกระดับ  

ทั้งระดับชาติ ระดับรัฐ (26 Cantons) และระดับชุมชนท้องถิ่น (2,973  

Municipalities) แม้ว่าจะมีรัฐสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชนซ่ึงถือว่า 

เป็นรูปแบบของประชาธิปไตยแบบผู้แทนในระดับชาติและระดับรัฐก็ตาม 

โดยท่ีรูปแบบของประชาธิปไตยทางตรงของสวิตเซอร์แลนด์น้ันมีหลากหลาย 

ท่ีสำาคัญคือ การออกเสียงประชามติแบบบังคับ (Compulsory Referendum) 

การออกเสียงประชามติแบบทางเลือก (Optional Referendum) หรือการ

ริเร่ิมเสนอกฎหมายโดยประชาชน (Popular Initiative) (Paul Ruppen, จาก 

www.iniref.org/swiss-dd.hml)
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 ทั้งนี้ มีการพัฒนารูปแบบของประเพณีการปกครอง (Democratic 

Traditions) แบบประชาธิปไตยทางตรงที่มีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 

คือการปรึกษาหารือ (Popular Consultations) เรียกว่า “Volksanfragen” 

เป็นกลไกการตัดสินใจของประชาธิปไตยทางตรง (Direct – Democratic 

Mechanisms of Decision Making) ที่มีอยู่ในรัฐ Zürich, Bern, Solothurn 

และรัฐ Neuenburg นอกจากนี้ มีการออกเสียงประชามติระดับชุมชน  

(Community Referendums และ District Referendums) เรียกว่า  

“Zendenreferenden” ใน Graubünden และ Wallis และมีสภาประชาชน 

(Community Citizens’ assemblies) เรียกว่า “Landsgemeinde” ซึ่งเป็น

รากฐานสำาคัญของกระบวนการประชาธิปไตยยุคใหม่ของสวิตเซอร์แลนด์ 

(Paul Ruppen, จาก www.iniref.org/swiss-dd.hml)

 พัฒนาการด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในรูปแบบของ

ประชาธิปไตยทางตรงยุคใหม่ของสวิตเซอร์แลนด์นั้น ปรากฏชัดโดยเริ่ม

จากการกำาหนดให้มีการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ (The Statutory 

Constitutional Referendum) ไว้ในรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1848 ต่อมา ค.ศ.1874 

มีกฎหมายกำาหนดให้มีการออกเสียงประชามติในกระบวนการนิติบัญญัติ 

(Legislative Referendum) และกำาหนดให้มีสิทธิริเริ่มเสนอแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (The Right of Initiative) เมื่อ ค.ศ.1891 และ 

ต่อมา ค.ศ.1921 จึงมีการออกเสียงประชามติในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

(Referendum on International Treaties) (Paul Ruppen, จาก www.iniref.

org/swiss-dd.hml)

 ในส่วนของสิทธิริเริ่มเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

(The Right of Initiative) นั้น ครอบคลุมทั้งการริเริ่มเสนอแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ (Constitutional Initiative) ที่เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ทั้งฉบับ หรือ

แก้ไขเพิ่มเติมบางมาตราก็ได้ รวมไปถึงการให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ได้มีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ผ่าน

การออกเสียงประชามติ ส่วนกฎหมายระดับรัฐบัญญัติหรือรัฐกำาหนดนั้น 

แม้ไม่ได้ให้สิทธิริเริ่มเสนอร่างกฎหมายโดยตรง แต่ได้กำาหนดให้สิทธิริเริ่ม

เสนอให้จัดออกเสียงประชามติร่างกฎหมายท่ีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา 

แล้วได้ ทั้งนี้ การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการออกเสียง

ประชามตินั้นมีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตาม จึงถือได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วม

ตัดสินใจทางการเมืองโดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติระดับชาติ

 ในระดับรัฐ (cantons) ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น 26 รัฐนั้น  

ทุกรัฐกำาหนดให้ประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือแก้ไขเพิ่มเติมบางมาตราได้ รวมถึงเสนอแก้ไข 

เพิ่มเติมกฎหมายของรัฐ (Legislative Initiative) ได้ด้วย

 การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการประกาศใช้กฎหมายของสภาแห่ง

สมาพันธรัฐสวิส 

 กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐสวิส เริ่มจาก

การริเริ่มเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญกำาหนดให้เป็นสิทธิของสมาชิก
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รัฐสภา กลุ่มการเมือง และคณะกรรมาธิการ โดยท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

ไม่มีสิทธิในการริเร่ิมเสนอร่างกฎหมาย (Initiative) ได้ ร่างกฎหมายต้องได้รับ 

การพิจารณาจากทั้งสองสภา โดยประธานของทั้งสองสภาเป็นผู้พิจารณา

ว่าสภาใดจะพิจารณาร่างกฎหมายเป็นสภาแรก เมื่อเสร็จจากการพิจารณา

ของสภาแรกแล้วจึงส่งไปยังอีกสภา โดยที่หลักเกณฑ์การพิจารณาร่าง

กฎหมายในสภาแห่งชาติและสภาแห่งรัฐน้ันเหมือนกัน เร่ิมจากการอภิปราย 

เนื้อหาทั่วๆ ไปในขั้น “การนำาเสนอ” จากนั้นอภิปรายเรียงลำาดับมาตราไป

จนจบร่างตามรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งสมาชิกมีสิทธิ

เสนอแก้ไขเพิ่มเติมหรือเห็นชอบตามร่างของคณะกรรมาธิการฯ ก็ได้ และ

สุดท้ายเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับ 

 รัฐธรรมนูญกำาหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีส่วนร่วมตัดสินใจ 

ในการประกาศใช้กฎหมายของสมาพันธรัฐได้ โดยเข้าช่ือกันเสนอต่อรัฐสภา 

เพ่ือให้จัดการออกเสียงประชามติ ในร่างกฎหมายท่ีรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐ 

ให้ความเห็นชอบแล้ว เรียกว่าเป็น “การออกเสียงประชามติแบบทางเลือก” 

(Optional Referendum) ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 141 กำาหนด ดังนี้ 

 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวน 50,000 คน ร่วมกันเข้าชื่อ หรือ

จากการเสนอของรัฐ (cantons) จำานวน 8 รัฐ ริเริ่มเสนอให้ประชาชน 

ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในการประกาศใช้กฎหมายของประเทศได้ โดยการ

ออกเสียงประชามติร่างกฎหมายที่สภาแห่งสมาพันธรัฐได้ให้ความเห็น

ชอบแล้ว ซึ่งต้องดำาเนินการภายใน 100 วัน นับแต่วันประกาศบังคับใช้

กฎหมายดังกล่าว 

 กฎหมาย 4 ประเภทที่รัฐธรรมนูญกำาหนดให้มีการริเริ่มจัดให้

ประชาชนออกเสียงประชามติได้ คือ รัฐบัญญัติที่ประกาศใช้เร่งด่วน ซึ่งมี

ผลบังคับใช้มากกว่า 1 ปี รัฐกำาหนดที่ออกตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือ

รัฐบัญญัติ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งไม่มีกรอบเวลาจำากัดและ

ไม่อาจยกเลิกได้ หรือสนธิสัญญาที่มีผลให้ประเทศต้องเข้าร่วมในองค์การ

ระหว่างประเทศ หรือต้องมีการออกกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมาย 

 ในการออกเสียงประชามตินี้ หากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้

ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (a majority) ให้ถือว่าประชาชน

ให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภามาแล้ว 

ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 142 (1) กำาหนด รัฐสภาจึงประกาศให้ใช้บังคับ

เป็นกฎหมายต่อไปได้ ท้ังน้ี ไม่จำาเป็นต้องได้คะแนนเสียงประชามติเห็นชอบ 

ใน 2 ระดับ (Double Majority) เหมือนกับการออกเสียงประชามติร่าง

รัฐธรรมนูญ แต่ถ้าไม่ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากประชาชนในการ 

ออกเสียงประชามติ กฎหมายฉบับดังกล่าวต้องสิ้นผลไป 

 ประชาธิปไตยทางตรงในแบบของสมาพันธรัฐสวิสนี้ นับเป็นส่วน

สำาคัญท่ีทำาให้กระบวนการนิติบัญญัติเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวม 

อีกท้ังยังเป็นส่วนช่วยป้องกันแก้ไขและผ่อนคลายระบบเสียงข้างมาก (Majority 

Rule) เคารพต่อเสียงข้างน้อย และมีส่วนในการสะท้อนผลประโยชน์และ

ความต้องการของกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่หลากหลาย การให้สิทธิริเริ่มเสนอ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการตัดสินใจโดยการออกเสียงประชามติใน

ร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างกฎหมายนี้ ช่วยกระตุ้นและผลักดันให้มีการออก
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กฎหมายหรือประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่แก้ไขปัญหาของสังคมได้จริง โดย

เปิดกลไกให้มีการเจรจาต่อรองและเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายในรูปแบบ 

ของ “counter-proposal” จากรัฐสภา 

 อย่างไรก็ตาม ในท้ายสุดประชาชนคือผู้ที่มีอำานาจตัดสินใจด้วย

การออกเสียงประชามติซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงแบบที่เรียกว่า “double 

majority” คือเสียงข้างมากของประชาชนทั้งประเทศ และต้องได้เสียงข้าง

มากในจำานวนรัฐทั้งหมด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวทำาให้รัฐธรรมนูญ

และกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้นั้นเป็นกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบและ

ตอบสนองต่อสังคมทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับรัฐ ซึ่งเป็นผลดี 

ต่อการบังคับใช้ต่อไป หากมีผลกระทบอันเกิดตามมาจากการตัดสินใจ

ดังกล่าว ทั้งสังคมก็จะได้เรียนรู้และนำาไปใช้เป็นบทเรียนการตัดสินใจใน

อนาคต 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า สวิตเซอร์แลนด์มีระดับความเข้มข้นและความ

หลากหลายของประชาธิปไตยทางตรงท่ีมีความก้าวหน้ามาก การให้อำานาจ 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจโดยตรงในร่างรัฐธรรมนูญและหรือร่าง

กฎหมาย ด้วยการออกเสียงประชามติ (Referendum) นั้นถือได้ว่าอำานาจ

นิติบัญญัตินั้นไม่ได้ผูกขาดและมิใช่อำานาจสูงสุดของรัฐสภา เพราะผลของ 

การออกเสียงประชามติน้ันคือเสียงช้ีขาดว่าจะให้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

มีผลบังคับใช้หรือไม่ รวมไปถึงการให้ประชาชนได้สิทธิริเริ่มเสนอแก้ไข 

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (Initiative) ได้ด้วยกระบวนการให้สิทธิและมีส่วนร่วม

แบบหุ้นส่วน (Public Participation and Partners) ในกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

และออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.1999 

ทำาให้เกิดการหลอมรวมและสร้างความเห็นพ้องต้องกันของคนในชาติ 

(National Cohesion, National Consensus) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

(Common Interest) และสุดท้ายทำาให้ความหมายของ “อำานาจอธิปไตย

เป็นของประชาชน” เป็นจริงมากยิ่งขึ้น (Rodolphe S.Imhoof, 2007) 

2.   สหรัฐอเมริกา

 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย ภายใต้การปกครอง

ในระบบประธานาธิบดี (Presidential System) ซึ่งนับว่ามีเสถียรภาพทาง 

การเมืองม่ันคงมากท่ีสุดประเทศหน่ึง ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นพัฒนาการท่ีสืบทอด 

มาจากยุคบุกเบิกก่อตั้งประเทศที่นับเนื่องยาวนานกว่าสองร้อยปี โดยเป็น 

แม่แบบประชาธิปไตยท่ีนานาประเทศศึกษาและนำามาเป็นแบบอย่างจำานวน 

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักการแบ่งแยกอำานาจอธิปไตย (Sovereignty) 

เป็น 3 ฝ่าย ท้ังฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติต่างมาจากการเลือกต้ังของประชาชน 

และมีการตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน ในขณะท่ีประชาชนชาวอเมริกัน 

นับได้ว่ามีอิสระ เสรีภาพ และมีความตื่นตัวในทางการเมืองค่อนข้างสูง 

ไม่เพียงเฉพาะการเลือกผู้แทนเข้าไปทำาหน้าที่บริหารประเทศ รวมถึงทำา

หน้าที่ในสถาบันนิติบัญญัติด้านต่างๆ ทั้งในระดับสหพันธรัฐและระดับ

มลรัฐเท่านั้น แต่รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ผ่าน

กิจกรรมทางการเมืองที่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองจัดขึ้นด้วย 

 พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองประเทศของสหรัฐอเมริกาน้ัน 

เกิดข้ึนในระดับรัฐก่อน ซ่ึงยุคแรกเร่ิมน้ันด้านหน่ึงเป็นการผนึกกำาลังระหว่าง 

รัฐต่างๆ เพ่ือต่อสู้เรียกร้องอำานาจในการปกครองตนเองกับเจ้าอาณานิคม 
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แต่อีกด้านเป็นการต่อสู้เพ่ือรักษาอำานาจในการปกครองตนเองของรัฐต่างๆ 

การจัดโครงสร้างการปกครองและความสัมพันธ์ทางอำานาจระหว่างรัฐบาลกลาง 

และรัฐบาลมลรัฐ จึงเป็นวาระสำาคัญที่ทั้งผู้นำาและประชาชนทั่วไปให้ความ 

สนใจ ท้ังน้ี ผ่านเอกสารวิชาการท่ีรู้จักกันดี คือ “เดอะเฟเดอรัลลิสต์เปเปอร์” 

(The Federalist Papers) ซ่ึงเป็นเอกสารเผยแพร่ สร้างความเข้าใจ ตลอดจน 

โน้มน้าวเพ่ือให้สนับสนุนหลักการ แนวคิดของร่างรัฐธรรมนูญท่ีเป็นไปตาม 

แนวทางของระบบสหพันธรัฐ คือ เฟเดอรัลสิสต์ (Federalist) ในขณะที่มี

ฝ่ายคัดค้านไม่เห็นด้วย คือ แอนตี้เฟเดอรัลสิสต์ (Anti - Federalist) 

 ในยุคบุกเบิกและสถาปนาประเทศสหรัฐอเมริกา การดำาเนินการ

ยกร่าง การให้ความเห็นชอบหรือให้สัตยาบันรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ 

บทบัญญัติแห่งสมาพันธรัฐ (Article of Confederation) และรัฐธรรมนูญ

ถาวรฉบับต่อมาเป็นอำานาจของผู้แทนรัฐต่างๆแต่ด้วยความก้าวหน้า

ของกระบวนการประชาธิปไตยทำาให้เกิดการยอมรับอำานาจตัดสินใจของ

ประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในระดับมลรัฐ กล่าวคือ เมื่อ ค.ศ.1780 

รัฐ Massachusetts แก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการออกเสียงประชามติโดย

ประชาชน และรัฐ Rhode Island เป็นรัฐแรกที่ต้องการให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท้ังหมด เม่ือ ค.ศ.1842 

เมื่อถึงปลายศตวรรษที่ 19 อำานาจการตัดสินใจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ในรูปแบบ “การออกเสียงประชามติ” กลายเป็นบรรทัดฐาน (Norm) ที่

มลรัฐต่างๆ ยอมรับ ยกเว้นบางรัฐทางตอนใต้ โดยกำาหนดให้ประชาชน

ออกเสียงประชามติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ยกเว้นรัฐ Delaware 

(Initiative & Referendum Institute, 2006) 

 ประชาชนชาวอเมริกันมีบทบาทในทางการเมืองการปกครองโดยตรง 

ผ่านกลไกประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ที่นำามาใช้เสริม

ประชาธิปไตยทางผู้แทน คือการให้สิทธิประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มี 

ส่วนร่วมโดยตรงในการตัดสินใจเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

และหรือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ซึ่งสหรัฐอเมริกาพัฒนาขึ้นนั้นมี  

2 กลไกหลัก ได้แก่ 

 1. การออกเสียงประชามติ (Referendum) 

 2. การริเร่ิมเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (Initiative)

 หลักเกณฑ์และกระบวนการริเริ่มเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

และกฎหมาย (Initiative) และการออกเสียงประชามติ (Referendum) 

(สถาบันพระปกเกล้า, 2553 และ http://www.iandrinstitute.org/Quick% 

20Fact%20-%20What%20is%20I&R.htm) 

 1. เม่ือมีการริเริ่มและรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ครบตาม

จำานวนที่กำาหนด ต้องนำาข้อเสนอ (The Proposal) ดังกล่าวให้ประชาชน

ออกเสียงประชามติ เรียกว่าเป็น “การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายโดยตรง” 

(Direct Initiative) แต่กรณีที่กำาหนดให้ส่งข้อเสนอของประชาชนต่อรัฐสภา 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเช่นน้ี เรียกว่า “การเข้าช่ือเสนอร่างกฎหมาย 

โดยอ้อม” (Indirect Initiative) 

 2. การริเริ่มเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น 16 รัฐ เป็น “การ

เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง” (Direct Initiative) ส่วนอีก 2 รัฐ เป็น 

“การเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญโดยอ้อม” (Indirect Initiative) 
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 สำาหรับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (Legislative Amendments) 

ซึ่งข้อเสนอมาจากรัฐสภา รัฐบาล และหรือจากข้อกำาหนดรัฐธรรมนูญ

หรือคณะกรรมการทบทวนรัฐธรรมนูญนั้น รัฐต่างๆ จำานวนรวม 49 รัฐ 

(ยกเว้น Delaware) กำาหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 

 3. การริเริ่มเสนอร่างกฎหมายมี 11 รัฐ เป็น “การเข้าชื่อเสนอ

ร่างกฎหมายโดยตรง” (Direct Initiative) 7 รัฐ เป็น “การเข้าชื่อเสนอร่าง

กฎหมายโดยอ้อม” (Indirect Initiative) และ 2 รัฐ คือ Utah และ Washington 

เป็น “การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายโดยตรงและโดยอ้อม” (Direct and  

Indirect Initiative) 

 4. มี 24 รัฐ ที่กำาหนดให้ประชาชนริเริ่ม (Initiate) เสนอให้จัดทำา

ประชามติ (Popular Referendum) กฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว ในระดับรัฐ 

รัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐกำาหนดสิทธิและการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

นิติบัญญัติ ท้ังในส่วนของการริเร่ิมเสนอร่างกฎหมายหรือเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 

รัฐธรรมนูญของมลรัฐ (Constitutional Initiative Process และ Statutory 

Initiative) และมีส่วนร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงประชามติ (Referendum) 

เกี่ยวกับร่างกฎหมายและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยที่ในแต่ละรัฐ 

มีหลักเกณฑ์ กระบวนการ และหรือวิธีการที่แตกต่างกันในรายละเอียด 

 อย่างไรก็ตาม หลักการโดยรวมคือกำาหนดให้มีผู้เร่ิมก่อการรวบรวม 

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามจำานวนที่รัฐธรรมนูญกำาหนด และต้องมีการจัด

ให้ประชาชนท้ังรัฐออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบกับการแก้ไขเพ่ิมเติมน้ัน 

หรือไม่ หากคะแนนเสียงข้างมากเห็นชอบด้วย ก็ประกาศใช้บังคับเป็น

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายต่อไป โดยรูปแบบการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย

ของประชาชนมี 2 รูปแบบ คือ (http://www.iandrinstitute.org/Quick%20

Fact%20-%20What%20is%20I&R.htm)

 1. การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายโดยตรง (Direct Initiative) คือ

การให้สิทธิแก่ประชาชนในการริเริ่มเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยที่

ข้อเสนอของประชาชน (Petition) จะถูกเผยแพร่ไปยังประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งทั่วไปโดยตรง หากประชาชนให้การสนับสนุนครบตามจำานวนที่

รัฐธรรมนูญของมลรัฐกำาหนด ต่อไปให้นำาข้อเสนอดังกล่าวให้ประชาชน

ออกเสียงประชามติ โดยที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำานวน 

ผู้ออกเสียงลงประชามติทั้งหมด จึงประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ ซึ่งมี

การให้สิทธินี้แก่ประชาชนใน 15 มลรัฐ 

 2. การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายโดยอ้อม (Indirect Initiative) เป็น 

การริเริ่มเสนอขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยประชาชน ซึ่งเสนอข้อเสนอ

ดังกล่าวให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา หากเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของ

ประชาชน และได้ดำาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นชอบกฎหมาย

ที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับข้อเสนอของประชาชนแล้ว ข้อเสนอของประชาชน

ก็จะถูกถอนออกไป แต่ถ้าฝ่ายนิติบัญญัติไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ

ประชาชน หรือกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นชอบไม่ได้มี

เนื้อหาเช่นเดียวกับข้อเสนอของประชาชน หรือไม่กระทำาการใดๆ ภายใน
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เวลาที่กฎหมายกำาหนด ต้องนำาข้อเสนอของประชาชนมาให้ผู้ออกเสียง

เลือกต้ังท้ังมลรัฐออกเสียงประชามติข้ันสุดท้าย (Final Vote) ในการเลือกต้ัง 

ครั้งต่อไป ซึ่งรูปแบบนี้มีใช้ในบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกา 

3.  เยอรมนี

 เยอรมนี หรือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of 

Germany) เป็นประเทศประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ มีประธานาธิบดีเป็น

ประมุขของประเทศ และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล มีรัฐธรรมนูญ

เป็นกฎหมายสูงสุด เรียกว่า “Basic Law” กำาหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย 

2 สภาผู้แทนราษฎร (Bundestag) และสภาผู้แทนมลรัฐ (Bundesrat) 

 รัฐธรรมนูญกำาหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งริเร่ิมเสนอแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของมลรัฐ หรือริเริ่มเสนอแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก

หรือเสนอให้มีรัฐบัญญัติ เพ่ือให้รัฐสภาแห่งมลรัฐพิจารณาได้ (Volksinitiative 

หรือ Popular Initiative หรือ Initiative Process) ซ่ึงต้องจัดทำาเป็นร่างกฎหมาย 

อย่างเป็นทางการ เรียกว่า Formulated – Initiative เช่นเดียวกับการเสนอ 

ร่างกฎหมายของรัฐบาลหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนจำานวนประชาชน 

ท่ีร่วมเข้าช่ือ กระบวนการเข้าช่ือ การตรวจสอบรายช่ือและเอกสารประกอบ 

เป็นไปตามข้อกำาหนดของแต่ละมลรัฐ (วนิดา แสงสารพันธ์, 2548 และ 

ปัญจนี เจียมสันดุษฏี, 2543) 

 อย่างไรก็ตาม เยอรมนีกำาหนดให้มีการตรวจสอบความชอบด้วย

กฎหมายของคำาร้องดังกล่าวหรือตรวจสอบว่าคำาร้องขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

หรือเป็นคำาร้องที่ต้องห้ามมิให้ประชาชนริเริ่มเสนอ คือคำาร้องที่เกี่ยวกับ

กฎหมายว่าด้วยงบประมาณของมลรัฐ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ 

ค่าตอบแทนของข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 

อื่นๆ ของรัฐ หากเป็นคำาร้องที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือขัดรัฐธรรมนูญ  

ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐวินิจฉัยชี้ขาด กรณีเป็นคำาร้องที่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้ส่งสภาผู้แทนราษฎรแห่งมลรัฐเพื่อพิจารณา

ต่อไป (วนิดา แสงสารพันธ์, 2548) 

 การพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนของกลุ่ม

ประชาชนท่ีริเร่ิมเสนอคำาร้องมีสิทธิเข้าช้ีแจงถึงข้อเสนอต่อสภาได้ โดยสภา 

ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนดซ่ึงแตกต่างกัน 

ในแต่ละมลรัฐ กรณีสภาเห็นชอบกับข้อเสนอของประชาชน ให้ดำาเนินการ 

ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป แต่ถ้าสภาไม่เห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว 

หรือเห็นชอบโดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของร่างกฎหมายนั้น 

ผู้ริเริ่มอาจร้องขอให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

(Volksbegehren) ได้ ซึ่งหากประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งให้การ

สนับสนุนตามจำานวนและภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนด ถือว่าข้อเสนอ

ของประชาชนได้รับความเห็นชอบจากประชาชน สภาผู้แทนแห่งมลรัฐ

ต้องดำาเนินการตรากฎหมายให้เป็นไปตามข้อเสนอดังกล่าวภายในระยะเวลา 

ที่กฎหมายกำาหนด หากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบและไม่ดำาเนินการ

ตามผลความคิดเห็นของประชาชน ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ 

(Volksentscheid) หรือบางมลรัฐต้องจัดให้ออกเสียงประชามติแม้สภาผู้แทน 

ราษฎรเห็นชอบกับผลความคิดเห็นของประชาชนก็ตาม ซ่ึงกฎหมายกำาหนด 

กรอบเวลาในการจัดออกเสียงประชามติไว้ ซ่ึงในข้ันตอนน้ี สภาผู้แทนราษฎร 
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ของมลรัฐสามารถเสนอร่างกฎหมายอีกร่าง (Counterproposal) เพื่อให ้

ประชาชนออกเสียงประชามติควบคู่ไปกับร่างกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชน 

ก็ได้ โดยที่กรอบเวลาจัดออกเสียงประชามติและคะแนนเสียงที่ถือว่าผ่าน

ความเห็นชอบของประชาชนในแต่ละมลรัฐกำาหนดไว้แตกต่างกัน 

 กล่าวโดยสรุป เยอรมนีกำาหนดให้สิทธิและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

ในกระบวนการนิติบัญญัติในระดับมลรัฐอย่างกว้างขวาง เริ่มจากการริเริ่ม

เข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือรัฐบัญญัติ 

และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา ยิ่งไปกว่านั้น 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยการออกเสียงประชามติซึ่งมีผลเป็นการให้

ความเห็นชอบต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การยกเลิก การแก้ไขหรือ

การออกรัฐบัญญัติเพื่อบังคับใช้ในแต่ละมลรัฐด้วย 

4.  อิตาลี

 อิตาลี หรือ สาธารณรัฐอิตาลี (The Italian Republic) ปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของ

ประเทศ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร โดยที่รัฐสภาประกอบด้วย 

สภาผู้แทนราษฎร (Chamber of Deputies) และวุฒิสภา (Senate of the 

Republic)

 รัฐธรรมนูญ มาตรา 71 กำาหนดให้สิทธิประชาชนริเร่ิมเสนอกฎหมาย 

(Initiative Process) โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวน 50,000 คนขึ้นไป เข้าชื่อ 

เสนอร่างกฎหมายเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาได้โดยแนบร่างกฎหมายไปพร้อมกัน 

ด้วย หากร่างกฎหมายของประชาชนไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาแรก 

ไม่ต้องส่งไปยังสภาท่ีสองเพ่ือพิจารณา หรือผ่านความเห็นชอบจากสภาแรก 

แล้ว แต่สภาท่ีสองไม่เห็นชอบ ท้ังสองกรณีถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจาก 

รัฐสภา แต่ถ้าผ่านความเห็นชอบจากสภาแรก สภาที่สองเห็นชอบด้วย

โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม กรณีนี้ต้องเสนอกลับไปยังสภาแรกเพื่อพิจารณา

เฉพาะมาตราท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม และเม่ือร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบ 

จากท้ังสองสภาแล้ว ประธานาธิบดีเป็นผู้ประกาศให้ใช้บังคับกฎหมายต่อไป 

 ส่วนการยกเลิกกฎหมายนั้น ต้องมีการริเริ่มจากประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งจำานวน 500,000 คนขึ้นไป หรือสภาภาค/แคว้น (Region) ตั้งแต่ 

5 สภาขึ้นไป เสนอให้จัดออกเสียงประชามติ (A Popular Referendum) ให้

ยกเลิกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง (ยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้) ทั้งนี้ 

ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 75 กำาหนด 

 กรณีเป็นร่างกฎหมายเก่ียวกับการรวมภาคหรือแคว้น 13 เข้าด้วยกัน 

หรือกฎหมายจัดต้ังแคว้นหรือภาคใหม่ข้ึน เม่ือรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว 

ต้องจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติ (Referendum) ว่าเห็นด้วยหรือไม่ 

13 ภาคหรือแคว้น (region) เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอิตาลีกำาหนดให้มีเขต

การปกครองเป็น 20 แคว้น/ภาค (regions) แบ่งเป็น 94 จังหวัด โดยที่ในแต่ละแคว้นหรือ

ภาคมีคณะมนตรีแคว้น/ภาคมีอำานาจหน้าที่ตรากฎหมายหรือกฎระเบียบภายในเขตอำานาจ 

คณะกรรมการทำาหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารโดยมีประธานคณะกรรมการเป็นผู้นำาของฝ่าย

บริหาร
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กับร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย หากประชาชนไม่เห็นด้วยร่างกฎหมายที่รวม 

แคว้น/ภาค หรือจัดต้ังแคว้น/ภาคใหม่ดังกล่าวต้องตกไป ท้ังน้ี ตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 132 

 กล่าวโดยสรุป อิตาลีกำาหนดให้สิทธิและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

จำานวน 50,000 คน ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการเข้าชื่อเสนอร่าง

กฎหมายได้ ซึ่งรัฐสภามีอำานาจพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายที ่

ประชาชนเสนอน้ัน ตามกระบวนการปกติของการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ร่างกฎหมาย

 อย่างไรก็ตาม หากเป็นร่างกฎหมายท่ีสำาคัญและมีผลกระทบโดยตรง 

ต่อประชาชน คือ ร่างกฎหมายเก่ียวกับการรวมภาคหรือแคว้น หรือกฎหมาย 

จัดต้ังแคว้นหรือภาคใหม่ข้ึนใหม่ รัฐธรรมนูญกำาหนดให้ต้องจัดให้ประชาชน 

ได้ตัดสินใจด้วยการออกเสียงประชามติ (Referendum) เช่นเดียวกับการ

ยกเลิกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่เดิม ต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อ 

จำานวนมากถึง 500,000 คน และต้องมีการจัดออกเสียงประชามติของ

ประชาชนทั้งประเทศด้วย 

 สำาหรับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญน้ัน แม้ไม่ได้กำาหนดให้สิทธิริเร่ิม 

เสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับประชาชน แต่รัฐธรรมนูญ มาตรา 138 

กำาหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีส่วนร่วมได้โดยการเข้าชื่อร่วมกัน

จำานวน 500,000 คน เสนอให้จัดออกเสียงประชามติ (Popular Referendum) 

ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา 

มาแล้วได้ 

14 http://www.worldaudit.org/publisher.htm

15 The Constitution of Finland Section 53 – Referendum and citizens’ initiative (new 
title, 1112/2011, entry i nto force 1.3.2012) “.....At least fifty thousand Finnish citizens 
entitled to vote have the right to submit an initiative for the enactment of an Act to the 
Parliament, as provided by an Act. 

5.  ฟินแลนด์

 ฟินแลนด์ หรือ สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Republic of Finland) ปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประธานาธิบดีซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

โดยตรงจากประชาชนเป็นประมุขของประเทศ วาระดำารงตำาแหน่ง 6 ปี 

ดำารงตำาแหน่งติดต่อได้ไม่เกิน 2 วาระรัฐสภา (Eduskunta หรือ Riksdag) 

เป็นระบบสภาเดียว (Unicameral System) สมาชิกจำานวน 200 คน มาจาก 

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน วาระ 4 ปี

 ฟินแลนด์เป็นประเทศที่เวิลด์ออดิต (World Audit) จัดอันดับให้

เป็นประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุดต่อเนื่องนับยาวนานนับสิบปีถึง

ปีล่าสุดเมื่อ ค.ศ.2014 เพิ่งถูกลดระดับไปเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตย

ลำาดับที่สอง รองจากประเทศเดนมาร์ก เมื่อ ค.ศ.2015 นี้ 14 สำาหรับการ

ให้สิทธิแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น ฟินแลนด์กำาหนด

ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาได้ 15 ทั้งนี้ มีการ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 53 กำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวน

ตั้งแต่ 50,000 คน มีสิทธิเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาได้  ซึ่งต่อมามีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 
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ค.ศ.2012 (The Citizens’ Initiative Act 2012) เพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์  

วิธีการ ในการจัดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง

กฎหมาย และรัฐบาลได้กำาหนดนโยบาย “Open Ministry” ทำาให้การเข้าช่ือ 

เสนอร่างกฎหมายของประชาชนสะดวก รวดเร็ว ด้วยการใช้เทคโนโลยีและ

ระบบฐานข้อมูลภาครัฐ ใช้สิทธิเข้าชื่อและมีการตรวจสอบการเข้าชื่อได้ใน

แบบออนไลน์ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2012

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการการเข้าช่ือเสนอกฎหมายของประชาชน 

กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายของประชาชนดังนี้ 

 ♦ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวน 1 คน หรือมากกว่า เป็นผู้ริเริ่มจัดให้

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย โดยต้องมีผู้แทนการ

เสนอร่างกฎหมายจำานวน 1 คน และมีผู้แทนสำารองอีก 1 คน

 ♦ รูปแบบการเสนอร่างกฎหมายทำาได้2 รูปแบบคือ 1. เสนอเป็น

ร่างพระราชบัญญัติ หรือ 2. เสนอเป็นข้อเสนอ (proposal) พร้อมหลักการ

เหตุผล 

 ♦ ในการเสนอต้องมีการอธิบายเน้ือหาสาระของร่างพระราชบัญญัติ 

หรือข้อเสนอ (proposal) 

 ♦ ต้องเป็นร่างกฎหมายหรือข้อเสนอที่เป็นปัจจุบันและเป็นเรื่อง

ที่ยังไม่มีการเสนอไว้ก่อนแล้ว และต้องเป็นการเสนอที่สามารถออกเป็น

กฎหมายได้ 

 ♦ การเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน 

ต้องมีการลงลายมือชื่อซึ่งอาจใช้การลงลายมือชื่อทางอิเล็คทรอนิกส์ หรือ

แบบฟอร์มก็ได้

 ♦ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำาหนดระบบและวิธีการเข้าช่ือ 

แบบออนไลน์ 

 ♦ หน่วยงานกำากับการติดต่อสื่อสารของฟินแลนด์ ชื่อ Ficora 

(The Finnish Communications Regulatory Authority) รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบหลักฐาน ส่วนการเข้าชื่อด้วยแบบฟอร์มนั้นต้องเป็นไปตาม 

ข้อกำาหนดเฉพาะสำาหรับเรื่องนี้ 

 ♦ การเข้าชื่อต้องดำาเนินการให้เสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันเริ่ม 

การเข้าชื่อ และต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (The 

Personal Data Act) โดยต้องระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ 

ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ริเริ่มเสนอให้มีการเข้าชื่อ 

 ♦ เม่ือมีการเข้าชื่อครบตามจำานวนและภายในเวลาที่กำาหนด 

รัฐสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอ

 จากการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงใน

กระบวนการนิติบัญญัติต่างประเทศ มีบทสรุปเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
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 (1) ประเทศที่กำาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง 

ทั้งในระดับการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย (Initiative) และให้อำานาจตัดสินใจ

ในการออกกฎหมาย รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และอิตาลี ส่วนประเทศฟินแลนด์น้ัน 

เพิ่งกำาหนดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการริเริ่มเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย 

แต่ยังมิได้ให้สิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในร่างกฎหมายเช่นประเทศอ่ืนๆ 

 (2) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความก้าวหน้าและโดดเด่นอย่างมาก

สำาหรับการรับรองสิทธิและการกำาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

โดยตรง ซึ่งแนวคิดหลักการดังกล่าวถูกพัฒนาจากแบบแผนประเพณีทาง 

การปกครองที่ยึดถือปฏิบัติในระดับชุมชน ระดับรัฐมาแต่อดีต และได้ให้ 

การรับรองสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงใน

กระบวนการนิติบัญญัติอย่างกว้างขวาง ในการปกครองทุกระดับ โดยใน 

ระดับรัฐบาลกลางน้ันประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงโดยการ 

ริเร่ิมเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท้ังฉบับหรือบางมาตรา และมีส่วนร่วม 

ตัดสินใจโดยการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ด้วย ส่วน

กฎหมายนั้นแม้ไม่มีสิทธิริเริ่มเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายให้รัฐสภาพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ แต่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงในการประกาศใช้บังคับ

กฎหมายท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วได้ ท้ังน้ี โดยการท่ีประชาชนเข้าช่ือ 

เสนอให้จัดออกเสียงประชามติแบบทางเลือก (Optional Referendum) 

เพื่อประชาชนได้ใช้อำานาจตัดสินใจว่าเห็นชอบกับร่างกฎหมายที่รัฐสภาให้

ความเห็นชอบแล้วหรือไม่ ถือได้ว่าประชาชนมีสิทธิในการยับยั้งอำานาจให้

ความเห็นชอบร่างกฎหมายของรัฐสภา และเป็นอำานาจตัดสินใจข้ันสุดท้าย 

ท่ีมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม รัฐสภายังสามารถ 

เสนอทางเลือกในรูปแบบของ “counter - proposal” เพ่ือทำาให้เกิดทางเลือก 

ที่หลากหลาย เพื่อให้การตัดสินใจของประชาชนเป็นประโยชน์มากที่สุด  

ในขณะที่ในระดับรัฐนั้น ทุกรัฐกำาหนดให้ประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วมใน 

การเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท้ังฉบับหรือแก้ไขเพ่ิมเติมบางมาตราได้ 

รวมถึงเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายของรัฐ (Legislative Initiative) ได้ด้วย

 (3) ประเทศเยอรมนีเป็นอีกประเทศท่ีกำาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ทางการเมืองโดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติทั้งในระดับริเริ่มเสนอและ 

ระดับการตัดสินใจโดยการออกเสียงประชามติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับ 

มลรัฐ ซ่ึงในช้ันแรกประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิริเร่ิมเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 

รัฐธรรมนูญของมลรัฐ หรือริเริ่มเสนอแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกหรือเสนอ

ให้มีรัฐบัญญัติ เพื่อให้รัฐสภาแห่งมลรัฐพิจารณาได้ ชั้นที่สอง ประชาชน

ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา โดย

ผู้แทนของกลุ่มประชาชนท่ีริเริ่มเสนอคำาร้องมีสิทธิเข้าชี้แจงถึงข้อเสนอ

ต่อสภาได้ ซึ่งสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

กำาหนด กรณีมีความเห็นไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของประชาชน ผู้ริเร่ิมอาจ 

ร้องขอให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และในท้ายท่ีสุด 

ต้องให้ประชาชนตัดสินใจโดยการออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ ประชาชน 

มีส่วนร่วมได้ถึงระดับการตัดสินใจ ซึ่งผลจากการออกเสียงประชามติมีผล 

เป็นการให้ความเห็นชอบต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การยกเลิก 

การแก้ไขหรือการออกรัฐบัญญัติของมลรัฐต่างๆ 
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 (4) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีส่วนร่วม 

โดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติ ท้ังในส่วนของการริเร่ิมเสนอร่างกฎหมาย 

หรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของมลรัฐ (Constitutional Initiative 

Process และ Statutory Initiative) และมีส่วนร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียง 

ประชามติ (Referendum) ในร่างกฎหมายและการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งการริเริ่มเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (Initiative) ทำาได้ 

2 รูปแบบ คือ “การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายโดยตรง” (Direct Initiative) 

ซึ่งต้องนำาข้อเสนอดังกล่าวให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ซึ่งมลรัฐ 

ส่วนใหญ่กำาหนดให้การริเริ่มเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบนี้ 

หรือ “การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายโดยอ้อม” (Indirect Initiative) นั้น 

เป็นการริเริ่มเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ย่ิงกว่าน้ัน ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมตัดสินใจหรือให้ความเห็นชอบ 

ในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐสภา รัฐบาล หรือคณะกรรมการ 

ทบทวนรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

 (5) ประเทศอิตาลี กำาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมริเริ่มเสนอร่าง 

กฎหมายเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบได้เท่านั้น ยกเว้นเป็น 

ร่างกฎหมายท่ีสำาคัญและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน เช่น ร่างกฎหมาย 

เกี่ยวกับการรวมภาคหรือแคว้น หรือกฎหมายจัดตั้งแคว้นหรือภาคใหม่ขึ้น

ใหม่ ต้องให้ประชาชนตัดสินใจด้วยการออกเสียงประชามติ (Referendum) 

นอกจากนี้ ประชาชนมีสิทธิริเริ่มเสนอให้ยกเลิกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

อยู่เดิมได้ ซึ่งต้องจัดออกเสียงประชามติของประชาชนทั้งประเทศด้วย 

รวมทั้งการริเริ่มเสนอให้จัดออกเสียงประชามติ (Popular Referendum) 

ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา

มาแล้วได้ด้วย 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้ความสำาคัญใน

การรับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน ซึ่ง

นับว่าเป็นยุคท่ีสองแห่งพัฒนาการด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง

โดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติ ซ่ึงพัฒนาการท่ีก้าวหน้าย่ิงข้ึนปรากฏชัด 

คือ 

 ประการแรก การขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอ

ร่างกฎหมายให้ไปถึงระดับการมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างกฎหมายของ

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาด้วย 

บทเรียนการมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยตรง ในกระบวนการนิติบัญญัติ 
ผ่านการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

ส่วน�ที่�4
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 ประการที่สอง การยกระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง 

ซึ่งมีทั้งหมด 3 ประการ ไว้เป็นหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญ คือ หมวด 7 การ

มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน มาตรา 163 – มาตรา 165

 “มาตรา 163 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน 

มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติตามที่กำาหนดในหมวด 3 และหมวด 5 แห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

 คำาร้องขอตามวรรคหน่ึงต้องจัดทำาร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือรวมท้ังการตรวจสอบรายช่ือ ให้เป็นไป 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึง สภาผู้แทนราษฎร 

และวุฒิสภาต้องให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอ 

ร่างพระราชบัญญัตินั้นชี้แจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติ และคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้องประกอบ

ด้วยผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราช

บัญญัตินั้น จำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด

ด้วย” 

 ในการดำาเนินการเก่ียวกับการใช้สิทธิเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีกฎหมาย ระเบียบ และประกาศรองรับ

การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายดังนี้ 

 (1) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542 

 (2) ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำาเนินการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2542 

 (3) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการจัด

ให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและหลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิเข้าชื่อนอกเขต

และการตรวจสอบ พ.ศ. 2542

 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการเข้าชื่อ

เสนอร่างกฎหมายของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนด 

มี 4 ประการ ได้แก่

 1. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิริเร่ิม (Initiate) เสนอร่างกฎหมาย 

ซ่ึงหมายถึง ร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภาโดยตรง ในกรณีท่ีมีผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

ร่วมเข้าชื่อครบตามจำานวนที่รัฐธรรมนูญกำาหนด คือ จำานวนไม่น้อยกว่า 

10,000 คน หรือหากมีผู้มีสิทธิเลือกต้ังร่วมเข้าเข้าช่ือไม่ครบจำานวนดังกล่าว 

สามารถร้องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำาเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมายได้ 

 2. การริเริ่มและการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายของผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งต้องเป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

กำาหนด กล่าวคือ 

  2.1 ต้องเป็นการร่วมกันเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำานวน

ไม่น้อยกว่า 10,000 คน โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการเข้าชื่อคือ 

สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรประจำาตัวประชาชนท่ีหมดอายุ 

หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 

และสำาเนาทะเบียนบ้าน 
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  2.2 ต้องเป็นการเข้าช่ือเพ่ือเสนอร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐาน 

แห่งรัฐ 

  2.3 ต้องจัดทำาในรูปแบบร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งมีบันทึกหลัก

การเหตุผลประกอบ มีบทบัญญัติแบ่งเป็นมาตราที่ชัดเจนเพียงพอ และมี

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น รวมไปถึงมีการจัดทำา 

บันทึกสรุปสาระสำาคัญและคำาช้ีแจงความมุ่งหมายของการกำาหนดหลักการ 

ในแต่ละบทบัญญัติที่เสนอด้วย 

 3. หลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับ

ร่างพระราชบัญญัติคงเป็นเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติทั่วไป เช่น 

กรณีประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน

ต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีให้การรับรอง หรือกรณีอายุของสภาผู้แทนราษฎร 

สิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดย

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ต้องตกไป เว้นแต่มีการร้องขอให้พิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไปได้ 

 4. รัฐสภายังคงมีอำานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม

กระบวนการที่รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับการประชุมกำาหนด 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีร่วมกันเข้าช่ือเสนอ ร่างกฎหมาย 

มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างกฎหมายทั้งในการพิจารณาของสภาผู้แทน

ราษฎร และวุฒิสภา ใน 2 ชั้นพิจารณา คือ 

  4.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายเลือก

ผู้แทนเข้าช้ีแจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติ ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 

โดยนำาเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือที่ประชุมวุฒิสภา แล้วแต่ 

กรณีว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการ เหตุผล ความจำาเป็นใด 

เจตนารมณ์และเนื้อหาสาระเป็นอย่างไร 

  4.2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายเลือก

ผู้แทนร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญจำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวน

กรรมาธิการทั้งหมด เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการ

พิจารณาวาระที่ 2 

ท่ีมาของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย�พ.ศ.�....�:�
จากโครงการศึกษาวิจัยสู่กระบวนการทดสอบสิทธิและการมีส่วนร่วม�
ทางการเมืองโดยตรงในการริเร่ิมเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภา

 สำานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ภายใต้การสนับสนุน

จากมูลนิธิเอเชีย ดำาเนินโครงการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการร่างกฎหมาย ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์และสรุปบทเรียน

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน 3 เรื่องหลัก ประกอบด้วย 

 1. การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

 2. การมีส่วนร่วมในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

 3. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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 จากการศึกษามีบทสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการ

ผลักดันให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ โดย

ผ่านกลไกการทางกฎหมาย คือ การนำาเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

การมีส่วนร่วม จำานวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ร่าง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... และร่างพระราช 

บัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

 ในส่วนของ “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

พ.ศ. ....” นั้น มีการรณรงค์เผยแพร่และเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ได้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวฯ โดยสำานักวิจัยและพัฒนา 

ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือด้านการรณรงค์และเปิดให้ประชาชนร่วมเข้าช่ือ 

จากศูนย์การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า และสภาพัฒนาการ

เมืองระยะเวลาดำาเนินการรวมประมาณ 2 ปี 2 เดือน โดยสรุปรวมแล้ว

มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ จำานวน 

13,237 คน 

การเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย�พ.ศ.�....�
ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ�

 เนื่องด้วยมีการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรของนายกรัฐมนตรี

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ทำาให้สภาผู้แทน 

ราษฎรสิ้นสุดลง ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำาหน้าที่ประธานรัฐสภา 

รับร่างพระราชบัญญัติท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าช่ือเสนอซ่ึงรัฐธรรมนูญ 

กำาหนดให้ประธานวุฒิสภาทำาหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน 

 ในการเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือ พ.ศ. .... มี 

สภาพัฒนาการเมืองและสถาบันพระปกเกล้าเป็นแกนหลักในการดำาเนินการ 

กล่าวคือ เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ.2554 ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต บุญบงการ 

ประธานสภาพัฒนาการเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง และ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  

เดินไปเข้าเพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อ พลเอกธีรเดช มีเพียร ประธาน 

วุฒิสภา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา

 ทั้งนี้ ตามหนังสือที่ สพม.0004/039 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

การตรวจสอบการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ� และการปิด
ประกาศเพื่อให้ร้องคัดค้านการเข้าชื่อเสนอเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ�

 ในเบื้องต้นประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่า “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....” มีหลักการเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติใน

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

 ต่อมาประธานรัฐสภาได้ดำาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ 

เอกสารหลักฐานและสิทธิในการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ของ 

ผู้เข้าชื่อ จำานวน 12,630 คน โดยได้แต่งตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้รับคำาร้องคัดค้านรายชื่อผู้เข้าชื่อ 

เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ รวมทั้งส่งบัญชีรายชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ทุกจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร 

เพื่อจัดให้มีการปิดประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายเฉพาะท้องที่ที่มี

ผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อให้ 

ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ โดยที่ตนมิได้เข้าชื่อด้วย 

ใช้สิทธิยื่นคำาร้องคัดค้าน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิยื่นคำาร้องคัดค้าน จำานวน 

184 คน ดังนั้น จึงมีรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ถูกต้อง 

จำานวนทั้งสิ้น 12,446 คน ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

การวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินโดยประธาน
รัฐสภาและการรับรองของนายกรัฐมนตรี

 ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่า “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย พ.ศ. ....” เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 143 (2) จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณารับรอง ทั้งนี้ 

ตามหนังสือสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ.0014/13546  

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 

 สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0404/327 

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ลงวันที่ 18 มกราคม 2555 

เรียนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าได้นำาความกราบเรียนนายกรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณาลงนามรับรองร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว

 ในการน้ีนายกรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ได้ลงนามรับรอง 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เมื่อวันที่  

11 มกราคม 2555 

 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

พ.ศ. .... โดยสภาผู้แทนราษฎร 

การบรรจุร่างกฎหมายของประชาชนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร

 ประธานรัฐสภาบรรจุ “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย พ.ศ. ....” ที่เสนอโดย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับประชาชน 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จำานวน 12,446 คน เข้าวาระการประชุม ซ่ึงเป็นการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  

วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ในข้อ (6) เรื่องที่เสนอใหม่ 

 ท้ังน้ี โดยท่ีในข้อ (4) เร่ืองท่ีประชุมเห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมาพิจารณา 

ก่อนในลำาดับท่ี 3 คือ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี 

 ในส่วนของเรื่องด่วนในลำาดับที่ 4 คือ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 

การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดย นายภูมิ มูลศิลป์ กับประชาชน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำานวน 10,751 คน
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 ในข้อ (5) เร่ืองท่ีค้างพิจารณาในลำาดับท่ี 7 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ที่เสนอโดย นายวิชัย ล้ำาสุทธิ กับคณะ

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ�วาระที่�1�ขั้นรับหลักการ

 ด้วยมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

พ.ศ. .... โดยคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประชาชน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (โดย นายภูมิ มูลศิลป์ และคณะ) และมีการบรรจุอยู่ใน

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่ก่อนแล้ว ตามแนวทางการ

ปฏิบัติของสภาในการพิจารณาร่างกฎหมายที่มีหลักการเดียวกันจะรวม

พิจารณาพร้อมกัน ดังนั้น เจ้าหน้าที่สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

จึงได้ประสานงานทางโทรศัพท์ให้ผู้แทนการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย

เตรียมเข้าช้ีแจงหลักการเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ซ่ึงนับเป็น 

การพิจารณาในวาระที่ 1 ครั้งแรก คือ วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 และใน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี ในช่วงเวลาบ่าย 

ซึ่งทางผู้แทนการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ได้รอเข้าชี้แจงหลักการและ

เหตุผลร่างพระราชบัญญัติฯ ดังนี้ 

 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 

มีการพิจารณาระเบียบวาระเร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมาพิจารณา 

ก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ที่

เสนอโดยคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำาร่างพระราชบัญญัติ

ทำานองเดียวกันอีก 3 ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ 

 (1) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 

เสนอโดย นายภูมิ มูลศิลป์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จำานวน 10,751 คน 

 (2) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 

เสนอโดย นายวิชัย ล้ำาสุทธิ กับคณะ

 (3) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 

เสนอโดย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำานวน 

12,446 คน 

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554

วันพุธที่ 11 มกราคม 2555 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555 

วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 

วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 
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การชี้แจงหลักการเหตุผล�โดยผู้แทนการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ�
ทั้ง�4�ฉบับ

 ประธานท่ีประชุมให้ผู้แทนการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ นำาเสนอ 

หลักการเหตุผลการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ตามลำาดับดังนี้ 

 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นำาเสนอหลักการเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 

 จากนั้น นายวิชัย ล้ำาสุทธิ นำาเสนอหลักการเหตุผลของร่างพระราช

บัญญัติฯ ที่ร่วมกับคณะเสนอ 

 ในส่วนของผู้แทนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ 

มี นายภูมิ มูลศิลป์, นายทศพล สมพงษ์ และนางสาวปัทมา สูบกำาปัง เป็น

ผู้แทนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายเข้าชี้แจงต่อที่ประชุม ตามมาตรา 163 ของ

รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 110 วรรคสอง ภายหลังการ

ชี้แจงหลักการเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้ง 4 ฉบับ มีสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรอภิปราย และในท้ายที่สุดที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ 1 รับ 

หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฯ ท้ัง 4 ฉบับ และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญ จำานวน 36 คน เพื่อพิจารณา โดยจำานวนกรรมาธิการวิสามัญ 

ต้องประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่าง

พระราชบัญญัตินั้น จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมาธิการ

ทั้งหมด ตามมาตรา 163 วรรค 4 ทั้งนี้ โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของ

คณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา 

 การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำาแนกเป็นรายประเด็น 

ดังนี้ 

1. เอกสารหลักฐานการเข้าชื่อ : สำาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน

1. นพ.เหวง โตจิราการ

2. นายสามารถ แก้วมีชัย

3. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

4. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์

5. นายวัชระ เพชรทอง

การใช้สำาเนาทะเบียนบ้าน สำาเนาบัตร

ประชาชน เป็นภาระต่อประชาชนมาก การ

ไม่ใช้สำาเนาทั้งสองอย่างจะลดภาระความ

ยากลำาบากของประชาชนได้ ส่วนใหญ่ไม่

พกติดตัวและการถ่ายเอกสารทำาได้ลำาบาก

หลักฐานการเข้าช่ือ เห็นควรกรอกเพียงเลข 

13 หลัก เพราะประชาชนมีความยากลำาบาก

ไม่ควรใช้สำาเนาทะเบียนบ้าน 

ควรใช้เฉพาะสำาเนาบัตรประชาชน 

ม.7 ร่างของคณะรัฐมนตรี ระบุเพียงเลข 

13 หลัก ไม่อาจระบุได้ว่าอยู่ที่ใด ควรให้

เพิ่มที่อยู่ 
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แบบฟอร์มการเข้าชื่อ มีชื่อ – ที่อยู่ และ

ช่องสุดท้ายให้ปั๊มนิ้วหัวแม่มือ โดยให้มา

แสดงเจตนาต่อรัฐสภา โดยยกเลิก ขล.

2 ทำาแบบใบปะหน้าเป็นรายจังหวัด เพื่อ

ตรวจสอบได้ง่าย ตรวจสอบโดยรัฐบาล 

การใช้เอกสารสำาเนาบัตรและสำาเนาทะเบียน 

บ้าน เป็นการยากลำาบากกับประชาชนมาก 

โดยเฉพาะประชาชนในชนบท เห็นด้วยที่

ใช้เลข 13 หลัก และพิมพ์ลายนิ้วมือ 

ไม่จำาเป็นต้องมีสำาเนาบัตร เพียงเซ็นชื่อ

และเลข 13 หลักก็เพียงพอ ตรวจสอบได้

ทั่วประเทศ 

เห็นด้วยกับการใช้เลข 13 หลักเท่านั้น

ไม่เห็นด้วยที่ให้ใช้สำาเนาบัตรและสำาเนา

ทะเบียนบ้าน ควรมีบริการจุดเดียวในการ

ตรวจสอบ การเข้าชื่อโดยให้ลงลายมือชื่อ

ก็เพียงพอ เพราะเป็นภาระกับเอกสาร

6. นายสงวน พงษ์มณี

7. นายนิรมิต สุจารี

8. นายนิยม เวชกามา

9. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม

10. นายขจิตร ชัยนิคม

2. ผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย

1. นพ.เหวง โตจิราการ

2. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

3. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์

4. นายขจิต ชัยนิคม

5. นายชลน่าน ศรีแก้ว

การบังคับให้มีผู้ริเริ่มเป็นการจำากัดสิทธิ  

ไม่ควรบังคับให้มี

ผู้ริเริ่มอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีจะสะดวกใน

การประสานงาน มิได้สำาคัญอะไร และไม่มี

สิทธิมากไปกว่าผู้เข้าชื่อคนอื่น

ควรมีผู้ริเริ่ม 

ไม่เห็นด้วยกับการกำาหนดให้มีผู้ริเริ่ม 

ผู้ริเริ่มมีประโยชน์หรือไม่ ถ้ามีควรบันทึก

และเขียนสาระให้ได้ 

3. ผู้แทนการเสนอร่างกฎหมาย 

1. นพ.เหวง โตจิราการ ไม่ควรบังคับเข้มงวด

 

ผู้ถูกจำาขัง ขาดโอกาสมาชี้แจงหลักการ

เหตุผลต่อรัฐสภา เช่น กรณี นพ.เหวง 

ควรมีบทบัญญัติว่าขอให้ได้รับสิทธิในการ

ประกันตัวออกมาชี้แจงหลักการเหตุผล 

ร่างกฎหมายต่อสภา 

1. เอกสารหลักฐานการเข้าชื่อ (ต่อ)
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ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 6 ร่าง ควร

รีบตรวจสอบรายชื่อโดยเร็ว

การตรวจสอบผู้มีสิทธิ เดิมทำาโดยกระทรวง 

มหาดไทย ยังขาดกรอบเวลาดำาเนินการ 

ควรกำาหนดกรอบเวลา

ควรกำาหนดกรอบเวลาการตรวจสอบ เพื่อ

ความรวดเร็ว

ม.10 การตรวจสอบรายชื่อเป็นอย่างไร

ควรกำาหนดระยะเวลาและบุคคลสำาหรับ

การตรวจสอบรายชื่อให้ชัดเจน และไม่ควร

เกิน 60 วัน

ระยะเวลาการตรวจสอบ ภายใน 30 วัน 

หรือ 60 วัน 

ติดประกาศในสถานที่ราชการเพื่อการ

ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบเอกสารและการเข้าชื่อจุดเดียว 

กัน

1. นพ.เหวง โตจิราการ

2. นายสามารถ แก้วมีชัย

3. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์

4. นายวัชระ เพชรทอง

5. นายนิรมิต สุจารี

6. นายนิยม เวชกามา

7. นายขจิตร ชัยนิคม

5. การคัดค้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย4. การตรวจสอบรายชื่อและเอกสารหลักฐานการเข้าชื่อ

1. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ เห็นด้วยกับเวลาคัดค้าน 30 วัน

6. การบรรจุระเบียบวาระการประชุม

1. นพ.เหวง โตจิราการ

2. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

3. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์

ควรเขียนให้บรรจุในสมัยนิติบัญญัติ หาก

เป็นร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอ 

ควรกำาหนดให้ต้องนำาบรรจุระเบียบวาระ

และพิจารณาโดยเร็ว เช่น ภายในสมัย

ประชุมนั้น เพราะการเตะถ่วงร่างกฎหมาย

ของประชาชนมีมาโดยตลอด 

ควรกำาหนดเวลาบรรจุระเบียบวาระและ

พิจารณาของสภา ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี 
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ม.6 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ช่วยดำาเนินการ ยังขาดกรอบเวลาดำาเนิน

การอาจเป็นช่องทางเตะถ่วงได้ ควรกำาหนด 

กรอบเวลาภายใน 30 วัน 

เห็นด้วยท่ีให้มีองค์กรช่วยร่างกฎหมาย และ 

ควรมีกรอบเวลา 90 วัน 

เห็นด้วยท่ีให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

ช่วยเหลือ และองค์กรท่ีมีอยู่แล้ว เช่น กกต. 

ควรสนับสนุนข้อมูล และเข้ามาช่วยเหลือ

ด้วย 

ประชาชนตื่นตัวรวมกลุ่มกัน หากมีปัญหา

อุปสรรค องค์กรอิสระอื่นๆ และศาล  

นักวิชาการ ต้องให้การช่วยเหลือ เพื่อลด

ปัญหาอุปสรรค ดังที่ กกต.มีหนังสือที่ ลต. 

(กกต.) 0301/6069 ลงวันที่ 26 เม.ย.2553 

เสนอสภาผู้แทนราษฎรทบทวนเรื่องการ

ตัดช่องทางการเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผ่าน กกต. 

1. นพ.เหวง โตจิราการ

2. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

3. นายสามารถ แก้วมีชัย

4. นายนคร มาฉิม

7. การสนับสนุนทางวิชาการ

รัฐธรรมนูญ ม.163 และกฎหมายเปิดช่อง 

แต่ทางปฏิบัติเป็นปัญหาประชาชนยังขาด 

ความรู้ทางกฎหมายในการร่างพระราชบัญญัติ 

ควรเปิดช่องหลายช่อง ให้มีผู้ช่วยเหลือ 

เช่น สำานักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร 

สถาบันพระปกเกล้า ส่วน กกต. และคณะ

กรรมการปฏิรูปกฎหมายยังไม่แน่ใจ

เป็นส่วนสำาคัญ โดยสภาข้ึนบัญชีนักวิชาการ 

สาขาต่างๆ ไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ประชาชน

เห็นด้วยกับการให้คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมายช่วยเหลือในการ่างกฎหมายให้

ประชาชน 

ร่าง พรบ. คณะรัฐมนตรี ประชาชนขอรับ

การสนับสนุนทางวิชาการจากสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่วนอีก 3 ฉบับ  

ให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายช่วยเหลือ 

ควรพิจารณาอำานาจหน้าที่ของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาประกอบด้วย 

5. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์

6. นายนิรมิต สุจารี

7. นายขจิตร ชัยนิคม

8. นายชลน่าน ศรีแก้ว

7. การสนับสนุนทางวิชาการ (ต่อ)



100 101การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน

9. ช่องทางการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

1. นายวัชระ เพชรทอง

2. นายสมคิด บาลไธสง

3. นายขจิตร ชัยนิคม

4. นายชลน่าน ศรีแก้ว

ควรคงช่องทางการเข้าชื่อผ่าน กกต. 

ควรมีช่องทางการเข้าช่ือได้หลายช่องทาง 

เช่น โทรทัศน์, โทรศัพท์, โทรสาร, Internet, 

SMS โดยให้ผู้ก่อการรอรับและรวบรวม

ผ่านช่องทางต่างๆ 

เห็นด้วยกับการให้ กกต. ช่วยเหลือการเข้าช่ือ 

ของประชาชน

ผู้แทน 100 คน ไปขอให้ กกต.จัดการเข้าชื่อ 

ให้ได้มีในร่าง พรบ. 3 ฉบับ ยกเว้นร่าง พรบ. 

ของคณะรัฐมนตรี ซ่ึง กกต. ยินดีเข้ามาช่วย 

จัดการ แต่ต้องสนับสนุนงบประมาณให้ กกต. 

ด้วย 

ค่าใช้จ่ายเห็นควรให้ขอจากกองทุนพัฒนา

ภาคพลเมือง เพราะตรงกับประชาชนมาก

ที่สุด งบประมาณควรใช้เพื่อให้ความรู้แก่

ประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการ

เข้าชื่อตั้งแต่เริ่มต้น และสรุปความเห็น

ประชาชนมาให้องค์กรช่วยร่างกฎหมาย 

ให้มีตัวเลือกมากๆ 

ให้กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ให้กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

และกองทุนในกกต.สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ควรให้ขอเงินสนับสนุนเคลื่อนไหว และ

รวบรวมรายช่ือจากกองทุนพัฒนาการเมือง 

โดยกำาหนดสัดส่วนให้ความช่วยเหลือ 

ขอสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมือง

ภาคพลเมือง 

การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการเมือง

ภาคพลเมือง เป็นส่วนที่ดีมาก 

1. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

2 นายสามารถ แก้วมีชัย

3. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์

4. นายนิรมิต สุจารี

5. นายนิยม เวชกามา

6. นายชลน่าน ศรีแก้ว

8. การสนับสนุนทางการเงิน

1. นายสามารถ แก้วมีชัย นายกรัฐมนตรีต้องให้การรับรองภายในเวลา 

ที่กำาหนด

10. การรับรองร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินโดยนายกรัฐมนตรี 
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14. หลักการเหตุผล และอื่นๆ

1. นายสามารถ แก้วมีชัย

2. นายนคร มาฉิม

สมาชิกคงไม่มีใครไม่เห็นด้วยในหลักการ

เหตุผล เพราะเป็นการแก้ไขกฎหมายปี 2542 

ที่เน้นให้เสนอได้เฉพาะหมวด 3 และหมวด 

5 เท่านั้น แรกเริ่มเป็นมาตรการกระตุ้นให้ 

สส.ต้องทำางาน ไม่ได้ต้องการให้ใช้ถึง 50,000 

ชื่อ

ฝากกรรมาธิการพิจารณา โดยคำานึงถึงสิทธิ

ของประชาชน 

พรรคการเมืองและกลุ่มทุนจะทำาให้ร่าง

กฎหมายไม่ เป็นไปเพื่อประชาชนและ 

ส่วนรวม แต่พัฒนาการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

การยืนยันร่างกฎหมายของรัฐบาลทำาให้

ร่างพระราชบัญญัติของประชาชนไม่เสียไป 

(ตกไป) กรณียุบสภา/สภาหมดวาระ รัฐบาล 

ต้องให้การยืนยันร่างพรบ.ของประชาชน 

วันที่ 9 มี.ค. รัฐบาลอภิสิทธิ์ ยุบสภา และ 

ขอบคุณรัฐบาล นรม. ยิ่งลักษณ์ ที่ให้การ 

ยืนยันร่าง พรบ.ของประชาชน ร่างกฎหมาย 

ของประชาชนต้องให้ความสำาคัญเป็นท่ีหน่ึง 

แม้ว่ายุบสภาร่างกฎหมายต้องไม่ตกไป 

1. นายสามารถ แก้วมีชัย

 2. นายนคร มาฉิม

11. การยืนยันร่างกฎหมายของรัฐบาล ตามรัฐธรรมนูญ ม.153 

1. นายสงวน พงษ์มณี มีบทลงโทษน่ากลัว ตามกฎหมายปี 2542 

มีบทลงโทษเขียนแบบให้สิทธิ แต่ไม่ไว้ใจ

ประชาชน 

13. บทลงโทษ

1. นายสามารถ แก้วมีชัย ควรให้ผู้เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข

เพิ่มเติมร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วย 

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3

12. ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
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3. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์

4. นายวัชระ เพชรทอง

ของประชาชน โดยเฉพาะหมวด 5 ส่วนที่ 

8 ประชาชนท่ีทำามาหากินโดยสุจริต รวมตัว 

กันเรียกร้องสิทธิ ให้รัฐเคารพเจ้าของอำานาจ 

ที่แท้จริง 

รัฐบาลควรเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ 

ร่างพระราชบัญญัติของประชาชนด้วย 

ควรแก้ไขการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของ

ท้องถิ่นให้สอดคล้องกันด้วย 

สนับสนุนร่าง พรบ. นี้ และขอฝาก 

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาด้วย

สนับสนุนร่าง พรบ. น้ี เพราะเป็นประโยชน์ 

แก่ประชาชน 

ขาดหลักประกันว่าร่าง พรบ. ที่ประชาชน

เสนอจะผ่านสภา เพราะมิได้กำาหนดเวลา

การพิจารณาของสภาไว้ 

กรรมาธิการ 1 ใน 3 เป็นประชาชน ส่วน

อีก 2 ใน 3 เป็น ส.ส. ซึ่งกรรมาธิการ ส.ส. 

 

5. นายขจิตร ชัยนิคม 

6. นายสมคิด บาลไธสง 

ไม่ค่อยเข้าประชุม ส่วนใหญ่กรรมาธิการ

ภาคประชาชนจึงชนะ เมื่อมีการลงมติ 

(vote)

ควรทำาให้การเสนอกฎหมายของประชาชน

เป็นไปโดยเร็ว ไม่มีอุปสรรค 

ขอให้ถอนที่อภิปรายว่าส่วนใหญ่ ส.ส. ไม่

เข้าประชุมสภา-ประชุมกรรมาธิการ เพราะ

ทำาให้เสียหาย

ร่าง พรบ. นี้ ออกมาเร็วก็เป็นประโยชน์ 

ตัวแทนภาคประชาชนได้ทำาหน้าที่อย่างดี 

แล้ว 

ให้ลดจำานวนผู้เข้าชื่อเหลือ 5,000 คน 

แบ่งกระจายตามภาค ตามสัดส่วนจำานวน

ประชากร 

ร่างกฎหมายของประชาชนไม่ค่อยได้รับ

ความสนใจ ควรกำาหนดเวลาพิจารณาร่าง

กฎหมาย เพราะทำาให้ประชาชนเสียเวลา

และเสียความรู้สึก

14. หลักการเหตุผล และอื่นๆ (ต่อ)14. หลักการเหตุผล และอื่นๆ (ต่อ)
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เห็นด้วยกับร่างพรบ.และเห็นความสำาคัญ 

ความจำาเป็นของร่าง พรบ.นี้ ด้วยเหตุผล 

2 ประการ คือ ร่าง พรบ.ตอบโจทย์สำาคัญ

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย และ

เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ตามหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

ซึ่งหลักการ พรบ. ฉบับนี้ ตอบโจทย์คือ  

อำานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ประชาชน 

มีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติ คือ

อำานาจนิติบัญญัติ หลักสิทธิเสรีภาพของ 

ประชาชน ข้ันตอนการพิจารณาของรัฐสภาช้า 

เป็นการไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติประชาชน 

และหลักนิติรัฐ คือคนต้องเล็กกว่ากฎหมาย 

เน้ือหาและท่ีมาของกฎหมายต้องชอบธรรม 

เพราะประชาชนคือรัฏฐาธิปัตย์

ม.22 ควรให้ผู้ได้รับผลกระทบมีโอกาส 

แสดงความคิดเห็น ซ่ึงอาจส่งไปให้ประชาชน 

ให้ความเห็น เพื่อมิให้กระบวนการยาว 

ไม่เห็นด้วยกับการให้ร้องคัดค้านได้ และ

การลงชื่อแล้วขอถอนไม่ได้ 

7. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท

8. นายสงวน พงษ์มณี

9. นายนิรมิต สุจารี

10. นายนิยม เวชกามา

11. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม

อานิสงค์การเข้าชื่อเสนอกฎหมายและ

แก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชน คือ แสดง

เจตนาให้รัฐสภาทราบ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะสำาคัญเปิดโอกาส

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่ง

รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามี

ส่วนร่วมในการตรากฎหมาย กรณีผู้แทนที่

เลือกเข้ามาทำาไม่ถูกใจ

กฎหมายปี 2542 ล้าสมัย รัฐบาลยิ่งลักษณ์

ใจกว้าง สถาบันพระปกเกล้าเสาหลักก็เข้ามา 

ประชาชนรอกฎหมายด้วยความหวัง เพื่อ

ได้เสนอกฎหมายที่ต้องการ 

ร่าง พรบ. ทั้งหมด เนื้อหาคล้ายๆ กัน 

กฎหมายท่ีมาจากประชาชนยังไม่มีผ่านเลย 

ขอขอบคุณรัฐบาล สมาชิกรัฐสภา และ

ผู้แทนภาคประชาชนท่ีร่วมสนับสนุนร่าง

กฎหมาย ขอฝากกรรมาธิการพิจารณาร่าง

กฎหมายด้วย

14. หลักการเหตุผล และอื่นๆ (ต่อ) 14. หลักการเหตุผล และอื่นๆ (ต่อ)
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12. นายขจิตร ชัยนิคม

13. นายชลน่าน ศรีแก้ว

กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย ต้อง 

มิให้มีการเล่ือนวาระอ่ืนมาแซง ร่างกฎหมาย 

ของประชาชนต้องได้รับการพิจารณาให้

เสร็จภายในเวลาที่กำาหนด หากไม่เสร็จให้

ร่างกฎหมายของประชาชนมีผลบังคับใช้ 

ควรให้ความสำาคัญกับร่างกฎหมายของ

ประชาชน คนที่พร้อมจะเสนอความเห็น

ในชั้นกรรมาธิการ เพื่อมิให้ถูกบิดเบือน

จากเจตนารมณ์ของประชาชน 

เห็นด้วยกับหลักการเหตุผลกับทั้ง 4 ฉบับ 

ฝากประเด็นพิจารณาต่อกรรมาธิการ ใน 

เร่ืองความคลอบคลุมของเน้ือหาสารบัญญัติ 

ว่ารวมไปถึงรัฐธรรมนูญ ม.291 หรือไม่ 

โดยพิจารณาเนื้อหาสาระจากทั้ง 4 ฉบับ 

นำาเนื้อหาที่ดีมาใส่ในร่างพรบ.

กรรมาธิการวิสามัญ จากภาคประชาชน  

1 ใน 3 ร่วมพิจารณาร่างธรรมนูญแก้ไข

เพิ่มเติม 

ความล่าช้า ควรกำาหนดระยะเวลาในการ

พิจารณาร่างกฎหมายของประชาชนหรือไม่ 

เป็นร่าง พรบ. ว่าด้วย “การเข้าชื่อ” มิใช่ 

“การตรา” ฉะนั้น จะบังคับเรื่องระยะเวลา

เหมาะสมหรือไม่ 

 ทั้งนี้ สรุปประเด็นการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน

วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 

 ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังกล่าวข้างต้น 

ผู้ทำาหน้าท่ีประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้โอกาสผู้แทนการเสนอกฎหมาย 

ตอบชี้แจง

 จากน้ันให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 

โดยให้สมาชิกกดบัตรแสดงตนก่อนการลงมติ ซึ่งผลการลงคะแนนเสียง

เป็นดังนี้

 จำานวนสมาชิกผู้อยู่ในห้องประชุม  293 คน

 รับหลักการ 288 เสียง

 ไม่รับหลักการ 1  เสียง

 งดออกเสียง 4 เสียง

 ในการนี้ ที่ประชุมมีมติกำาหนดการแปรญัตติภายใน 7 วัน ตาม 

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551 โดยให้ถือเอาร่างของ

คณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา 

14. หลักการเหตุผล และอื่นๆ (ต่อ) 14. หลักการเหตุผล และอื่นๆ (ต่อ)
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 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

เข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ประกอบด้วย

 (1) กรรมาธิการจากร่างพระราชบัญญัติฯ ของคณะรัฐมนตรี 6 คน 

 (2) กรรมาธิการจากร่างพระราชบัญญัติฯ ของ นายภูมิ มูลศิลป์ 

และคณะ 6 คน

 (3) กรรมาธิการจากร่างพระราชบัญญัติฯ ของ นายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ 

และคณะ 6 คน

 (4) กรรมาธิการจากสภาผู้แทนราษฎรตามสัดส่วนจากพรรค 

การเมืองต่างๆ 18 คน (พรรคเพื่อไทย 9 คน พรรคประชาธิปัตย์ 6 คน 

พรรคภูมิใจไทย 1 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน และพรรคชาติพัฒนา 

1 คน)

รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ...

รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... (ต่อ)

1 

2 

3 

4 

5 

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง

รองศาสตราจารย์ภูริชญา วัฒนรุ่ง

นายพจน์ จิรวุฒิกุล

นายวัชรินทร์ จอมพลาพล

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

นายคุณวุฒิ ตันตระกูล

นายชูชัย ศุภวงศ์

นางสาวแววตา สุขวาณิชวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิ มูลศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

นางสาวกชนุช แสงแถลง

ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

นางถวิลวดี บุรีกุล

นางสาวปัทมา สูบกำาปัง

นายทนายเสือธนพล สุขปาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล สมพงษ์

นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข

นายนิยม ช่างพินิจ

นายอนันต์ ผลอำานวย
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

นายนิยม วรปัญญา

นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ

นายไพจิต ศรีวรขาน

นายดิสทัต คำาประกอบ

นายพิชิต ชื่นบาน

นายชัยศรี กีฬา

นายกร ศิรินาม

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ

นายวิรัช ร่มเย็น

นายอาคม เอ่งฉ้วน

นางอานิก อัมระนันทน์

พันตำารวจโท ประวัติ วิเชฏฐพงษ์

นายวิชัย ล้ำาสุทธิ

นางสาวเรวดี รัศมิทัต 

นายสรชัด สุจิตต์

นายประเสริฐ บุญชัยสุข

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ�วาระท่ี�2�ช้ันคณะกรรมาธิการฯ�
การประชุมคณะกรรมาธิการฯ�

 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

เข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ  

ดังกล่าว จำานวนรวม 5 ครั้ง ดังนี้

วันพฤหัสบดี 

ที่ 23 ก.พ. 2555

วันพฤหัสบดี 

ที่ 1 มี.ค. 2555

วันที่ประชุม

ประชุม 

ครั้งที่ 1

ประชุม 

ครั้งที่ 2

ครั้งที่

· เลือกตำาแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมาธิการ

· ผู้แทนการเสนอร่างพระราชบัญญัตินำา

เสนอหลักการและสาระสำาคัญ

· เชิญผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

ร่วมประชุมชี้แจงและเสนอความคิดเห็น

· นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูป

กฎหมายเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำา 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

· พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ในส่วน

ของหลักการและเหตุผล ชื่อร่างพระราช 

บัญญัติ คำาปรารภ และพิจารณาเรียงลำาดับ 

มาตรา ตั้งแต่มาตรา 1 – มาตรา 9

เรื่องพิจารณา

รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... (ต่อ)
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· พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ในส่วน

ของหลักการและเหตุผล ชื่อร่างพระราช 

บัญญัติ คำาปรารภ และพิจารณาเรียงลำาดับ 

มาตรา ตั้งแต่มาตรา 10 – มาตรา 15

· สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 คน ได้แก่ 

(1) นายขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย 

(2)  นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

นำาเสนอเอกสารและคำาแปรญัตติต่อท่ีประชุม 

คณะกรรมาธิการฯ 

· มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทำาตาราง

สรุปเปรียบเทียบประเด็นตามร่างพระราช 

บัญญัติฯ ท้ัง 4 ฉบับ และพระราชบัญญัติฯ 

พ.ศ.2542 เพ่ือประกอบการประชุมคร้ังต่อไป 

· พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่ 

มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากการประชุมคณะ

กรรมาธิการฯ โดยเร่ิมจากหลักการ เหตุผล 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ คำาปรารภ มาตรา 1 

– มาตรา 13

· พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่

มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากการประชุมคณะ

กรรมาธิการฯ โดยเริ่มจากมาตรา 13 – 

มาตรา 15 รวมถึงการสงวนความเห็นของ

กรรมาธิการเสียงข้างน้อย

ประชุม 

ครั้งที่ 3

ประชุม

ครั้งที่ 4

ประชุม

ครั้งที่ 5

วันพฤหัสบดี 

ที่ 8 มี.ค. 2555

วันพฤหัสบดี 

ที่ 15 มี.ค. 2555

วันพฤหัสบดี 

ที่ 22 มี.ค.2555

 ข้อสังเกตในชั้นการพิจารณาวาระที่ 2 ของคณะกรรมาธิการฯ 

 1. การพิจารณาวาระ 2 ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการ

พิจารณา 

 การอภิปรายในชั้นกรรมาธิการฯ ใช้ร่างพระราชบัญญัติฯ ของ

คณะรัฐมนตรีเป็นหลัก การอภิปรายเชื่อมโยงประเด็นอื่นนอกเหนือจาก

ร่างพระราชบัญญัติฯ ของคณะรัฐมนตรีทำาได้ยากลำาบาก เพราะหากไม่

สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติฯ ของคณะรัฐมนตรี ก็เป็นไปโดยยาก 

ในการอภิปรายเพิ่มเติมประเด็นดังกล่าวเข้ามาในร่างพระราชบัญญัติฯ 

 2. สัดส่วนกรรมาธิการภาคประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ ม.163 การ 

แต่งตั้งกรรมาธิการจากผู้แทนการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญ

กำาหนด “...จำานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจำานวนกรรมาธิการท้ังหมด” 

ในทางปฏิบัติกรณีมีร่างพระราชบัญญัติของประชาชน 2 ฉบับหรือมากกว่า 

จำานวนผู้แทนภาคประชาชนซ่ึงเสนอชื่อเป็นกรรมาธิการของแต่ละฉบับ 

รวมกันเท่ากับจำานวนท่ีรัฐธรรมนูญกำาหนด ซ่ึงหากมีการเสนอร่างกฎหมาย 

โดยประชาชนหลายฉบับก็ยิ่ง ทำาให้ต้องถูกลดสัดส่วนจำานวนผู้แทนร่วม

เป็นกรรมาธิการ ทั้งนี้ ร่างกฎหมายของประชาชนแต่ละฉบับ อาจมีความ

แตกต่างหลากหลาย มิได้มีเนื้อหาสาระและรายละเอียดเหมือนกัน 

 

 3. การเข้าร่วมประชุมของกรรมาธิการภาคประชาชนและกรรมาธิการ 

ภาครัฐและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 กรรมาธิการภาคประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการ

ได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ เช่น ต้องเดินทาง 

มาจากต่างจังหวัดซ่ึงมีค่าใช้จ่ายจำานวนมาก มีภาระต้องรับผิดชอบงานหลัก 

วันที่ประชุมครั้งที่ เรื่องพิจารณา
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ในหน้าที่ที่มีอยู่ หรือการประชุมทั้งในชั้นรับหลักการ วาระที่ 1 และการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ วาระที่ 2 ไม่สามารถกำาหนดวัน เวลาได้

อย่างแน่นอน ซ่ึงทำาให้กรรมาธิการภาคประชาชนไม่อาจร่วมการประชุมได้ 

 4. การให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติฯ รวมท้ังการอำานวยความสะดวกต่างๆ ยังไม่มีสำาหรับ 

ผู้แทนหรือกรรมาธิการภาคประชาชน 

 5. การอภิปรายและสงวนความเห็นของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย 

ซึ่งกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ประกอบด้วย 

  (1)  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

  (2)  นางสาวปัทมา สูบกำาปัง

  (3)  นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข

  (4)  นางสาวแววตา สุขวาณิชวิชัย 

 กรรมาธิการเสียงข้างน้อยทำาหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการฯ 

เร่ือง การอภิปรายและสงวนความเห็นของกรรมาธิการ ลงวันท่ี 22 มีนาคม 

2555 ซึ่งประเด็นที่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยสงวนความเห็น 4 ประเด็น 

พร้อมเหตุผลประกอบ ดังนี้ 

 (1) ช่องทางการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยการจัดการของคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง 

 ทั้ง 3 ร่างฯ ดังกล่าวข้างต้น กำาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ช่วยเหลือในการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งในชั้นรับหลักการ

ในวาระที่ 1 มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เห็นด้วยกับการมีช่องทางการ

เข้าชื่อผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นายขจิตร ชัยนิคม แปรญัตติ

กำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำาเนินการจัด

ให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดยจะยื่นต่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

โดยตรง หรือย่ืนผ่านประธานกรรมการการเลือกต้ังประจำาจังหวัดท่ีผู้เข้าช่ือ 

เสนอกฎหมายคนใดคนหนึ่งมีภูมิลำาเนาก็ได้ เมื่อรับคำาขอแล้ว ให้ประกาศ

ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกจังหวัดทราบว่ามีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายใด และ

เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อ กกต. จังหวัด

หรือผู้ท่ี กกต.จังหวัดมอบหมาย ท้ังน้ี สอดคล้องกับร่างฯ ของ นายบวรศักด์ิ 

อุวรรณโณ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอ 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีความเห็นว่า ควรให้สิทธิประชาชน 

ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำาเนินการจัดให้มี

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย อีกทั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็เห็นควร

คงช่องทางการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยการจัดการของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งได้เช่นเดิม โดยเสนอให้มีตัวแทนของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายชี้แจง

หลักการเหตุผลของร่างกฎหมายแก่ประชาชนในขั้นตอนการใช้สิทธิเข้าชื่อ 

ณ สถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดกำาหนด 

 (2) การสนับสนุนงบประมาณในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายจากกองทุน 

พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

 ทั้ง 3 ร่างฯ ดังกล่าวข้างต้น กำาหนดให้ประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอ

ร่างกฎหมายขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการเมือง 
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ภาคพลเมือง ซึ่งในชั้นรับหลักการในวาระที่ 1 มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้อภิปรายส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทั้ง 3 ร่างฯ ที่กำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ขอรับงบประมาณสนับสนุนในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายจากกองทุนพัฒนา 

การเมืองภาคพลเมืองได้ 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีความเห็นว่าควรให้สิทธิประชาชน

ผู้เข้าช่ือเสนอกฎหมายขอให้กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 

 

 (3) กรอบเวลาดำาเนินการเพ่ือป้องกันแก้ไขความล่าช้าในการพิจารณา 

ร่างกฎหมายของประชาชน 

 ตามร่างที่เสนอโดย นายวิชัย ล้ำาสุทธิ และที่เสนอโดย นายบวรศักดิ์ 

อุวรรณโณ กำาหนดประเด็นการจัดระเบียบวาระการประชุมพิจารณาร่าง 

พระราชบัญญัติ โดยให้ประธานรัฐสภาคำานึงถึงความรวดเร็วและต่อเนื่อง 

และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย ซ่ึงในช้ันรับหลักการวาระท่ี 1 มีสมาชิก 

อภิปรายเห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว โดยขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เร่งรัดให้มีการพิจารณาโดยเร็ว ไม่ควรให้มีร่างกฎหมายอื่นแซงลำาดับข้าม

ไปพิจารณาก่อน ควรให้ความสำาคัญกับร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอเป็น

อันดับแรก 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นว่าร่างกฎหมายของภาคประชาชน 

มักมีความล่าช้าซ่ึงเกิดจากการบรรจุวาระการพิจารณาล่าช้า การเล่ือนการ 

พิจารณาออกไปเรื่อยๆ จึงเห็นว่าควรกำาหนดระยะเวลาในการพิจารณา

ร่างกฎหมายของภาคประชาชนว่าต้องให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำาหนด 

เช่น ไม่เกิน 2 สมัยประชุม และควรกำาหนดว่าร่างกฎหมายของภาคประชาชน 

ต้องได้รับการพิจารณาโดยเร็วไม่ว่าจะมีร่างของรัฐบาลหรือสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรเสนอประกบตามธรรมเนียมปฏิบัติหรือไม่ก็ตาม 

 (4) การประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้

ร้องคัดค้านการเข้าชื่อ

 ทั้ง 3 ร่างฯ ดังกล่าวข้างต้น กำาหนดให้ประกาศรายชื่อ ณ สถานที่ 

ราชการ เฉพาะในเขตท้องท่ีท่ีผู้เข้าช่ือเสนอกฎหมายผู้น้ันมีช่ืออยู่ในทะเบียน 

บ้าน ซึ่งในประเด็นนี้ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นว่าควรกำาหนดให้

มีช่องทางเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง นอกเหนือจากการประกาศ ณ สถานที่ 

ราชการดังกล่าวข้างต้น โดยกำาหนดให้ประธานรัฐสภาส่งหนังสือยืนยันการ 

เข้าช่ือเสนอกฎหมายไปยังประชาชนท่ีมีรายช่ือเป็นผู้เข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

ตามภูมิลำาเนาหรือที่อยู่ปัจจุบัน อันเป็นการอำานวยความสะดวกเพื่อให้มี

การคัดค้านความถูกต้องของรายชื่อจากผู้ที่มีได้ร่วมเข้าชื่อด้วย 

 ในการนี้ ได้จัดทำาเอกสารการแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราช

บัญญัติฯ แนบท้ายไปพร้อมกันด้วยดังนี้

 ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เป็นไปด้วยความรอบคอบ รอบด้าน สอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้

มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้โดยง่าย และทำาให้สิทธิของ
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ประชาชนเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงจึงขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม

ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังต่อไปนี้ 

 1. มาตรา 6 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นมาตรา 6 วรรคสาม

 “ผู้ริเร่ิมอาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

จากกองทุนพัฒนาการเมือง ภาคพลเมืองได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ 

เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมือง ภาคพลเมืองกำาหนด” 

 2. ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นมาตรา 9/1 

 “ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีจำานวนต้ังแต่หน่ึงร้อยคนข้ึนไปประสงค์ 

จะขอให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้ดำาเนินการจัดให้มีการเข้าช่ือเสนอ 

กฎหมาย ให้ยื่นคำาขอพร้อมทั้งร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอต่อรัฐสภา

เพื่อพิจารณาและบันทึกประกอบต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยจะ 

ย่ืนต่อประธานกรรมการการเลือกต้ังโดยตรงหรือย่ืนผ่านประธานกรรมการ 

การเลือกต้ังประจำาจังหวัดท่ีผู้เข้าช่ือเสนอกฎหมายคนใดคนหน่ึงหรือผู้แทน 

ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายคนใดคนหนึ่งมีภูมิลำาเนาอยู่ก็ได้ 

 เมื่อได้รับคำาขอตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

จัดให้มีการประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังทุกจังหวัดทราบว่ามีการเข้าช่ือเสนอ 

กฎหมายใด และเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อ 

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาจังหวัดหรือผู้ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ประจำาจังหวัดมอบหมาย ตามวิธีการภายในระยะเวลาและสถานท่ีท่ีประธาน 

กรรมการการเลือกตั้งประกาศกำาหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อย

กว่าเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ”

 3. ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นมาตรา 9/2

 “เมื่อครบกำาหนดระยะเวลาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายใด ให้คณะ

กรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด จัดทำาบัญชีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้น

เสนอต่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 เมื่อได้รับบัญชีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายใดจากคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจำาจังหวัดครบทุกจังหวัด ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ส่งร่างพระราชบัญญัติและบันทึกประกอบ พร้อมทั้งบัญชีเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายนั้น ไปยังประธานรัฐสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป

 กฎหมายใดที่มีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ครบหนึ่งหมื่นคน ให้

ประธานกรรมการการเลือกตั้งแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อจำาหน่ายเรื่อง” 

 4. ให้ยกเลิกความในมาตรา 10 วรรคหน่ึง และให้ใช้ความต่อไปน้ี

 “เม่ือได้รับคำาร้องขอตามมาตรา 9 แล้ว ให้ประธานรัฐสภาตรวจสอบ 

ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารตามมาตรา 9 ให้แล้วเสร็จภายในส่ีสิบห้าวัน 

หากปรากฏว่ามีลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวน ไม่ถึงหนึ่งหมื่นคน 

หรือมีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ประธานรัฐสภาแจ้งเป็นหนังสือ 

ไปยังผู้ริเร่ิมเพ่ือดำาเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป เม่ือเห็นว่าถูกต้องแล้ว 

ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราช

บัญญัติทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 

ราษฎร และส่งหนังสือไปยังประชาชนท่ีมีรายช่ือเป็นผู้เข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

ตามภูมิลำาเนาหรือที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อยืนยันหรือคัดค้านการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายด้วยระบบการลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับ นอกจากนี้ ให้จัด 

เอกสารไว้เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปและผู้มีรายช่ือเป็นผู้เข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

ได้ตรวจสอบ ณ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย”
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 5. ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นมาตรา 11/1

 “การจัดระเบียบวาระการประชุมร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดย

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรคำานึงถึงความรวดเร็ว 

และต่อเนื่องในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งการมีส่วนร่วม

ของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายดังกล่าวและประชาชนทั่วไป”

ร่างพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

พ.ศ. ....

..................................

..................................

..................................

 .................................................................................................

...........................................

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย

 .................................................................................................

.................................

  มาตรา ๑.............

  มาตรา ๒.............

  ฯลฯ 

 มาตรา ๖ ในการเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อประธานรัฐสภา 

............................................................................................................

.......................................................................................

 (๑) .....

 (๒) .....

 ในกรณีที่ผู้ริเริ่มประสงค์จะให้......................................................

............................................................................................................

.................................
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 ผู้ริเร่ิมอาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

จากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกำาหนด

 ฯลฯ 

 มาตรา ๙/๑ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีจำานวนตั้งแต่หนึ่งร้อยคน 

ขึ้นไป ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำาเนินการจัดให้ 

มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ให้ยื่นคำาขอพร้อมทั้งร่างพระราชบัญญัติที่จะ 

เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาและบันทึกประกอบต่อประธานกรรมการ 

การเลือกตั้งโดยจะยื่นต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยตรงหรือยื่น

ผ่านประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดที่ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

คนใดคนหนึ่งหรือผู้แทนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายคนใดคนหน่ึงมีภูมิลำาเนา

อยู่ก็ได้ 

 เมื่อได้รับคำาขอตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งจัด

ให้มีการประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกจังหวัดทราบว่ามีการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายใด และเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อคณะ

กรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำาจังหวัดมอบหมาย ตามวิธีการ และภายในระยะเวลาและสถานที่

ที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำาหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าว

ต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ

 มาตรา ๙/๒ เม่ือครบกำาหนดระยะเวลาการเข้าช่ือเสนอกฎหมายใด 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด จัดทำาบัญชีผู้เข้าชื่อเสนอ

กฎหมายนั้นเสนอต่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 เม่ือได้รับบัญชีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายใดจากคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจำาจังหวัดครบทุกจังหวัด ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ส่งร่างพระราชบัญญัติและบันทึกประกอบ พร้อมทั้งบัญชีเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายนั้น ไปยังประธานรัฐสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป

 กฎหมายใดที่มีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ครบหนึ่งหมื่นคน ให้

ประธานกรรมการการเลือกตั้งแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อจำาหน่ายเรื่อง

 มาตรา ๑๐ เม่ือได้รับคำาร้องขอตามมาตรา ๙ แล้ว ให้ประธานรัฐสภา 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารตามมาตรา ๙ ให้แล้วเสร็จ

ภายในสี่สิบห้าวัน หากปรากฏว่ามีลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวน

ไม่ถึงหนึ่งหมื่นคน หรือมีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ประธาน

รัฐสภาแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ริเร่ิม เพ่ือดำาเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป 

เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประกาศ

รายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส่งหนังสือไปยังประชาชนที่มี

รายชื่อเป็นผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตามภูมิลำาเนาหรือที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อ

ยืนยันหรือคัดค้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วยระบบการลงทะเบียน

ไปรษณีย์ตอบรับ นอกจากนี้ ให้จัดเอกสารไว้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและ 

ผู้มีรายช่ือเป็นผู้เข้าช่ือเสนอกฎหมายได้ตรวจสอบ ณ สำานักงานเลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎรด้วย
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 ในกรณีที่ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้เข้าชื่อเสนอ.............................................

 เมื่อพ้นกำาหนดระยะเวลา............................................................

 ฯลฯ 

 มาตรา ๑๑/๑ การจัดระเบียบวาระการประชุมร่างพระราชบัญญัติ

ที่เสนอโดยประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรคำานึง

ถึงความรวดเร็วและต่อเนื่องในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว รวมทั้ง

การมีส่วนร่วมของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายดังกล่าวและ

ประชาชนทั่วไป

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ�โดยสภาผู้แทนราษฎร�วาระท่ี�2�
และวาระที่�3 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ได้จัดทำารายงานการพิจารณา

เสนอเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีการบรรจุระเบียบวาระการ 

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี 24 ปีท่ี 1 คร้ังท่ี 36 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพุธท่ี 30 พฤษภาคม 2555 อย่างไรก็ตาม มีพระราชกฤษฎีกาปิดประชุม 

รัฐสภา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 โดยให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุม

สามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2555

 ต่อมามีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....  

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาเสร็จแล้ว เข้าสู่การประชุมสภา 

ผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ  

ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 โดยจัดไว้ใน (4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จแล้ว ในลำาดับที่ 4 ซึ่งกรรมาธิการฯ ภาคประชาชนได้ไปรอ

ชี้แจงในฐานะที่เป็นกรรมาธิการ แต่เมื่อสภาผู้แทนราษฎรประชุมพิจารณา

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ ในลำาดับที่ 3 แล้ว ก็ปิดการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

 ในท่ีสุด เม่ือวันพุธท่ี 22 สิงหาคม 2555 สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุม 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ซึ่ง

คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแล้ว วาระที่ 2 ขั้นพิจารณาเรียงลำาดับ

มาตรา โดยมีลายละเอียดการพิจารณา และการอภิปรายของสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร การอภิปรายของสมาชิกผู้แปรญัตติ และกรรมาธิการผู้สงวน 

ความเห็น ดังนี้

 1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วเป็นการพิจารณา

ตั้งแต่ชื่อร่าง คำาปรารภ แล้วเรียงตามลำาดับมาตรา และให้สมาชิก

อภิปรายได้เฉพาะถ้อยคำาหรือข้อความท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ 

ผู้แปรญัตติท่ีมีการสงวนคำาแปรญัตติหรือกรรมาธิการท่ีมีการสงวน

ความเห็นไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น
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 ด้วยได้รับหนังสือจาก ศาสตราจารย์คณิต ณ นคร ประธาน

กรรมการปฏิรูปกฎหมายแจ้งว่ากรรมาธิการขอเสนอความเห็นและ

ข้อเสนอแนะเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

พ.ศ. .... เพื่อให้ที่ประชุมประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัตินี้

 นายไพจิตร ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ 

ได้แถลงว่า

 ตามท่ีท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี 24 ปีท่ี 1 คร้ังท่ี 16 

(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณา 

และลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (นายภูมิ มูลศิลป์ กับประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง จำานวน 10,751 คน เป็นผู้เสนอ) ซึ่งรอการพิจารณารับ

หลักการในวาระที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว (ชุดที่ 23) 

จนมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 

2554 ต่อมารัฐสภาได้มีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ต่อไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีร้องขอ ตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ 

กฎหมาย พ.ศ. .... (นายวิชัย ล้ำาสุทธิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และ

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (นาย 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จำานวน 12,446 คน 

เป็นผู้เสนอ) และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อ

พิจารณาโดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก

ในการพิจารณา กำาหนดการแปรญัตติภายใน 7 วัน บัดนี้ คณะ

กรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว 

จึงนำาเสนอที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

 นายบุญยอด สุขถ่ินไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี 

รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ได้สอบถามว่าการที่คณะกรรมการได้

มีความเห็นต่างๆ มากมายนั้นในเรื่องดังกล่าวนี้คณะกรรมาธิการ

ได้พิจารณาความคิดเห็นต่างๆ เหล่านั้นหรือไม่ มีบทสรุปจาก

กรรมาธิการหรือไม่อย่างไร จึงได้ออกมาเป็นร่างสรุปต่อสมาชิกฯ 

ในขณะนี้ความเห็นใดมีความสอดคล้องต่อคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมายควรนำาความคิดเห็นเหล่านั้นมาพิจารณาด้วย เช่น การ

เข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยการตรวจสอบที่อยู่บัตรประจำา 13 หลัก 

หรือการตรวจสอบโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งตรงไปยัง 

ผู้ลงชื่อต่างๆ เหล่านั้นจะสามารถทำาได้หรือไม่ รวมถึงบทกำาหนด

โทษต่างๆ ด้วย

 นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด 

แพร่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ  

ได้ตอบชี้แจงว่าข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายทุกข้อ 

ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการแล้วและได้มีการถกเถียง

ในทุกประเด็นและมีบทสรุปแล้ว
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 นายธนวัตน์ สังข์ทอง กรรมาธิการ ได้ตอบช้ีแจงว่าความเห็น 

ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 7 ประเด็น ที่มีต่อร่างพระราช 

บัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมายพ.ศ. .... และได้ผ่านกรรมาธิการ 

พิจารณาแล้ว ซึ่ง 7 ประเด็นนั้น คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณา

แล้ว แต่ในบางประเด็นคณะกรรมาธิการไม่ได้นำามาบัญญัติไว้ใน

ส่วนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพราะมี 

เหตุผลในการพิจารณาแต่ละเรื่องแต่ละประเด็น เช่น ประเด็นที่ 1 

เป็นการกำาหนดผู้ริเริ่มเข้าชื่อ 20 คน และเรื่องการแก้ไขตัวร่างนำา

ไปให้แก่ประชาชนในการเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภาน้ัน 

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้มีข้อสังเกตเร่ืองการแก้ไขหรือ

การปรับปรุงเพื่อให้ร่างกฎหมายเกิดความชัดเจน กรรมาธิการได้

พิจารณาแล้วว่าการเข้าช่ือเสนอกฎหมายเพื่อเสนอแก่ประชาชน

ร่วมลงช่ือเสนอกฎหมายน้ัน    ได้เปิดโอกาสไว้ให้ผู้ริเร่ิมเสนอกฎหมาย 

เสนอเข้ามา ถ้าประเด็นไม่ชัดเจนหรือต้องการให้เกิดความยุติธรรม 

สามารถให้หน่วยงานของสภาผู้แทนราษฎรช่วยเหลือดำาเนินการได้ 

และได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำาหนดไว้

รวมถึงให้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขก่อนนำาเสนอในวางให้ประชาชน

เข้าชื่อ อย่างไรก็ตาม การเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อให้ประชาชน

เข้าร่วมลงชื่อร่างกฎหมายนั้นควรมีข้อยุติและมีความชัดเจนว่า 

เป็นเรื่องอะไร ประเด็นอะไร และแก้ไขกฎหมายเรื่องใด แล้วให้การ

เข้าช่ือเสนอกฎหมาย 10,000 ช่ือ สามารถรับทราบในเร่ืองเดียวกัน 

ประเด็นเดียวกัน เพราะถ้ามีการเข้าชื่อได้ระยะหนึ่งและได้มีการ 

ปรับปรุงแก้ไขอีก จะก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าชื่อเดิมนั้น จะเป็น 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายในเนื้อหาประเด็นหนึ่งตามบทบัญญัติ

ตามที่กำาหนดไว้ พอระยะเวลาหนึ่งได้มีการแก้ไขโดยให้มีการลงชื่อ

ของประชาชนโดยมีการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหา คือ ตอนลงชื่อ

ประชาชนในชั้นต้นไม่เห็นในส่วนที่มีการลงชื่อแก้ไขในภายหลัง  

ในเร่ืองดังกล่าวน้ีก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในการเสนอกฎหมายข้ึน 

ดังน้ันกรรมาธิการจึงคงร่างในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายให้มีการแก้ไข 

จนเป็นที่ยุติก่อนนำาไปให้ประชาชนได้ลงชื่อ ส่วนข้อเสนอเกี่ยวกับ

คณะกรรมการเลือกตั้งให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมรายชื่อนั้น 

เหตุท่ีตัดสำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ออกไป เพราะ 

ปัจจุบันการมีส่วนร่วมนั้นมีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก มีความรู้ 

ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น รวมทั้งมีหน่วยงานต้องให้

ความช่วยเหลือมากขึ้นด้วย ซึ่งอำานาจสำานักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง (กกต.) มีหน้าที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

ดังนั้นจึงไม่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าว และถ้าเป็นการให้

กรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รวบรวมลงชื่อให้ และมีประชาชนสงสัย

ในตัวร่างกฎหมาย สำานักคณะกรรมาการการเลือกตั้ง (กกต.) จะ

ไม่สามารถอธิบายได้ จึงได้ตัดสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) ออก

 ส่วนการให้กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสนับสนุน

เร่ืองค่าใช้จ่ายน้ัน กฎหมายได้กำาหนดการใช้จ่ายเงินเก่ียวกับกิจกรรม 

ที่ให้การสนับสนุนไว้แล้วกรรมาธิการจึงเห็นว่าควรให้เป็นไปตาม

กฎหมายฉบับนั้น สำาหรับกระบวนการในการเบิกจ่ายหรือการให ้
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การสนับสนุนน้ัน กฎหมายฉบับกองทุนพัฒนาภาคพลเมืองได้กำาหนด 

ไว้แล้วจึงควรให้เป็นไปตามน้ัน ส่วนเร่ืองการตรวจสอบช่ือการเผยแพร่ 

รายชื่อนั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่า ควรมีเกณฑ์ด้านอื่น เช่น ไปรษณีย์ 

การปิดประกาศ ซึ่งจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำาหนดว่า  

ให้มีการเผยแพร่ทางระบบอิเลคทรอนิคส์ หรือเว็บไซต์ หรือจัดไว้ 

เพื่อให้มีการตรวจสอบที่สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

กรรมาธิการเห็นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากข้ึน 

และองค์กรต่างๆ ได้มีระบบเช่นน้ีใช้เหมือนกัน สำาหรับเร่ืองไปรษณีย์น้ัน 

ในความเป็นจริงทะเบียนบ้านและตัวบุคคลไม่อยู่ที่เดียวกัน ดังนั้น

ถ้าส่งแล้วบุคคลผู้นั้นไม่ได้รับหรือได้รับล่าช้าจะก่อให้เกิดปัญหาว่า 

การเริ่มขั้นตอนในการนับระยะเวลาในขั้นตอนต่อไปหรือจะปฏิบัติ

อย่างไรต่อไป การตรวจสอบจะทำาอย่างไร จึงเห็นว่ามีระบบ 

อิเลคทรอนิกส์สามารถตรวจสอบได้โดยสำานักงานเลขาธิการสภา 

ผู้แทนราษฎร และระบบท่ีเร่ิมในการตรวจสอบดูผลการเสนอกฎหมาย 

สามารถทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นว่าคงไว้ตามท่ีเสนอเหมาะสม 

แล้ว

 สำาหรับประเด็นในเร่ืองบทบัญญัติว่าด้วยการเงินน้ัน บทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญได้กำาหนดรองรับไว้เก่ียวกับกรณีท่ีร่างพระราชบัญญัติ 

ที่เสนอด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเสนอโดยภาคประชาชน

ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องดำาเนินการโดยเสนอมายังนายกรัฐมนตรี 

พิจารณาลงนามรับรองก่อน ส่วนเรื่องโทษอาญานั้นไม่จำาเป็นว่า 

ต้องมีบทกำาหนดโทษทางอาญาไม่ได้ เพราะในกระบวนการต้องมี 

การดูแลมีมาตรการป้องปราม มาตรการการควบคุมถึงเจตนารมณ์

ของกฎหมายเป็นสำาคัญ โดยกฎหมายฉบับนี้ต้องการให้ประชาชน

ลงช่ือด้วยความโปร่งใส ด้วยความสมัครใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ของตนเอง ไม่ถูกแอบอ้างในการใช้ช่ือของตนเอง หรือดำาเนินการใดๆ 

อันมิชอบ จะทำาให้ร่างกฎหมายที่เสนอนั้นเป็นไปไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ และมีบทกำาหนดโทษไว้เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องปราม 

เป็นการให้กฎหมายบรรลุถึงเจตนารมณ์ได้โดยเป็นเครื่องมือของ

กฎหมาย และประเด็นเก่ียวกับร่างของประชาชนท่ีเสนอเข้าสู่กระบวน 

การพิจารณาของสภานั้น เป็นขั้นตอนที่นอกเหนือจากขั้นตอนใน

การเสนอชื่อกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถบัญญัติได้ 

เพราะอำานาจหน้าท่ีของสภาฯ ในการบรรจุเข้าสู่วาระในการพิจารณา 

เมื่อใด ระยะเวลาเท่าไร ขึ้นอยู่กับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรหรือวุฒิสภา

 ดังนั้น ในเหตุผลทั้งหมดกรรมาธิการได้มีการพิจารณาแล้ว

ในทุกประเด็น และกรรมาธิการส่วนใหญ่เห็นว่าควรกำาหนดไว้เป็น

ไปตามร่างที่เสนอที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระ 2

 นายวิทยา แก้วภราดัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวว่า ข้อเสนอแนะ 

บางประการของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งกรรมาธิการควร 

ทบทวนและเป็นประโยชน์ คือ สำาเนาบัตรประชาชน ควรให้ประชาชน 

เขียนเลข 13 หลัก และเซ็นสำาเนาถูกต้อง การให้สำานักคณะกรรมาธิการ 
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การเลือกต้ัง (กกต.) มีส่วนร่วมในการแนะนำาเสนอกฎหมายกับภาค

ประชาชนซึ่งโดยภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมประชาธิปไตย ดังนั้น

จึงไม่ควรตัดสำานักงานคณะกรรมาธิการการเลือกตั้ง (กกต.) ออก 

และการตรวจสอบรายชื่อโดยใช้วิธีประกาศที่รัฐสภา รวมทั้งส่ง

อิเลคทรอนิกส์นั้น ไม่มีผลเป็นจริงในทางปฏิบัติ เพราะบุคคลที่อยู่

ในชนบทไม่สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นควรส่งโดยจดหมาย

 จากนั้น ที่ประชุมได้มีการพิจารณาตั้งแต่ชื่อร่างคำาปรารภ 

มาตรา 1 มาตรา 2 มาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 ไม่มีการแก้ไข

 มาตรา 6 มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และ

ผู้แปรญัตติขอสงวนคำาแปรญัตติ

 นายอภิชาต ศักดิ์เศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอคำาแปรญัตติและสงวน 

ความเห็นในมาตรา 6 เพราะเป็นกฎหมายที่เปิดกว้างให้ประชาชน

เข้าชื่อเสนอกฎหมาย และได้ขอแปรญัตติมาตรา 6 วรรคแรก ใน

การเสนอช่ือร่างพระราชบัญญัติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องมี 

ผู้ริเริ่มจำานวนไม่น้อยกว่าสิบคน เพื่อดำาเนินการจัดให้มีการรวบรวม

ลายมือช่ือ เพราะจำานวนย่ีสิบคนไม่มีท่ีมาและไม่มีความหมาย และ 

ได้เสนอเป็น 10 คน เพราะควรมีคนกลุ่มหนึ่งจำานวนไม่มาก และ

สามารถประชุมร่วมรับผิดชอบในการยกร่างกฎหมาย และไปดำาเนิน 

การหาผู้สนับสนุนเข้าช่ือเสนอกฎหมาย และในวรรคท่ี 3 ขอให้เพ่ิม 

คำาว่าวรรคหนึ่งไว้หลังมาตรา 8 กล่าวคือ ในการเข้าเสนอชื่อเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีผู้ริเริ่มซึ่ง

เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน เพื่อดำาเนินการให้

มีการรวบรวมลายมือชื่อ ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติตาม (1) มี

หลักการและเน้ือหาไม่เป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้ในมาตรา 8 วรรคหน่ึง 

ให้ประธานรัฐสภาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ริเริ่มทราบ พร้อมทั้งส่งเรื่อง

คืนให้ผู้ริเริ่ม

 นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี 

รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายในมาตรา 6 ที่กำาหนดไว้ว่า 

ผู้ริเร่ิมอาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

จากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาค

พลเมืองกำาหนด ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเพียงช่องทางการทำางาน

เท่าน้ัน เป็นการเมืองภาคพลเมืองท่ีถือว่าสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมใน 

การเสนอกฎหมายกรรมาธิการควรระบุให้ชัดเจนว่า คณะกรรมการ 

พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสามารถขอเงินเพ่ือระดมความคิดเห็น 

ความเห็นชอบระดมรายชื่อ 10,000 รายชื่อ เพื่อมาเสนอง่าย  

ส่งเสริมและเอ้ืออำานวย รวมท้ังเปิดช่องให้ประชาชนสามารถเข้าช่ือ 

เสนอกฎหมายได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงควรให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนา

ทางการเมืองภาคพลเมืองขึ้น 

 นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด 

หนองบัวลำาภู พรรคเพื่อไทย ได้อภิปรายว่า ร่างพระราชบัญญัติ
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ว่าด้วยการเข้าเชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ถือเป็นการก้าวหน้าของ

กฎหมายไทย ซึ่งมาตรา 6 เป็นมาตราที่จะให้ประชาชนสามารถ

เสนอกฎหมายได้อย่างไรโดยเป็นผู้ริเร่ิมเอง การท่ีประชาชนจะสามารถ 

ร่วมกันเสนอกฎหมายได้ต้องเกิดจากปัญหาหรือไม่มีพระราชบัญญัติ 

แต่ต้องการให้มีเพ่ือนำาพระราชบัญญัติน้ันไปแก้ไขปัญหา ในมาตรา 6 

กรรมาธิการเสียงข้างมากได้กำาหนดผู้ริเริ่มมีจำานวนไม่น้อยกว่า 20 

คนนั้นไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 

ผู้เห็นปัญหาหรือผู้ต้องการยกร่างกฎหมายจะไม่สามารถหาคนได้

ถึง 20 คน ในเรื่องดังกล่าวนี้ตนเห็นว่าไม่ควรระบุจำานวนลงไป

ทำาให้เสียเวลา ส่วนเรื่องการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาภาค

พลเมือง และได้กำาหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการ

เมืองภาคพลเมืองเป็นผู้กำาหนดกฎเกณฑ์ต่างนั้น ในเรื่องดังกล่าวนี้

ตนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

 นายบุญยอด สุขถ่ินไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี 

รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้สอบถามถึงการที่กรรมาธิการได้เติม

เรื่องหน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการย้อนหลังในการจัดทำา

ร่างกฎหมายแก่ประชาชนโดยให้ผู้ริเริ่มขอให้หน่วยงานต่างๆ ร่าง

กฎหมายได้ ซึ่งหน่วยงานที่มีอำานาจช่วยเหลือคือใคร ควรอธิบาย

ให้ชัดเจน และควรอยู่ในคำานิยามหรือไม่ และในกรณีร่างพระราช

บัญญัติตาม (1) หลักการและเนื้อหาไม่เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ใน

มาตรา 8 นั้น ตนเห็นว่า หลักการของเนื้อหาและเนื้อหาถ้าไม่เป็น

ไปตามที่กำาหนดไว้ จึงจะทำาจดหมายหรือส่งเรื่องกลับไปยังผู้ริเริ่ม

และถ้าคลุมเครือไม่สามารถส่งได้ เพราะหลักการและเน้ือหาไม่เป็น 

ไปตามท่ีกำาหนดไว้จึงจัดส่งไปภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเร่ืองตาม 

วรรคหนึ่ง

 นายวิชัย ล้ำาสุทธิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง 

พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายว่า เห็นด้วยกับมาตรา 6 เพราะ 

ได้เสนอให้ประชาชนเสนอด้วยตนเองและเขียนจดหมายไม่เป็น  

ให้ไปใช้กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อนำาเงินมาใช้ แต่

ร่างคณะรัฐมนตรีได้เสนอว่า ให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎรเป็นผู้ร่างกฎหมายให้ และตนเห็นด้วยให้ใช้ประชาชน 20 คน 

เสนอมาให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ร่างกฎหมาย

 นางถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการเสียงข้างน้อย ได้สงวนความเห็น 

ในมาตรา 6 โดยให้เพิ่มวรรค 3 เป็นดังนี้

 “ผู้ริเร่ิมอาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าช่ือเสนอ 

กฎหมายจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองได้ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมือง 

ภาคพลเมืองกำาหนด” เพราะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 87  

ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง โดยจัดให้มี 

กฎหมาย จัดให้มีกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองข้ึนเพ่ือช่วยเหลือ 

ในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายใน 

การแสดงความคิดเห็น และสภาพัฒนาการเมืองเป็นผู้ดูแลกองทุนอยู่ 

ในขณะน้ี โดยมีกรรมการกองทุนเป็นผู้บริหาร โดยจัดสรรงบประมาณ 
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เพ่ือการดำาเนินการเสนอกฎหมายภาคประชาชน รวมท้ังค่าเดินทาง 

ด้วย และเป็นกองทุนเพ่ือสนับสนุนเฉพาะการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

เท่าน้ัน เพ่ือไม่ให้ประชาชนต้องเสนอโครงการซ้ำาโครงการในลักษณะ 

อื่นอีกด้วย

 นางสาวปัทมา สูบกำาปัง กรรมาธิการเสียงข้างน้อย ได้สงวน 

ความเห็นในมาตรา 6 ในเรื่องการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 

การรณรงค์และเข้าช่ือเสนอกฎหมายของภาคประชาชน เพราะต้นทุน 

ในการเสนอกฎหมายมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เพราะรัฐธรรมนูญได้เปิด 

โอกาสให้ประชาชนท่ีเสนอกฎหมายสามารถร่วมในการช้ีแจงหลักการ 

และเหตุผลในวาระที่ 1 ด้วย รวมถึงสัดส่วนกรรมการภาคประชาชน 

ได้กำาหนดให้มี 1 ใน 3 เข้าร่วมประชุมในช้ันกรรมาธิการได้ ในเร่ือง 

ดังกล่าวนี้ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงมาก

 นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี

รายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายสนับสนุนผู้แปรญัตติมาตรา 6 

โดยได้เสนอกฎหมายให้จำานวนผู้มีสิทธิเสนอกฎหมายไม่น้อยกว่า 

10 คน เพ่ือให้การเสนอกฎหมายเป็นไปอย่างง่ายและเป็นประโยชน์ 

แก่ประชาชนมากขึ้น เพราะการที่กฎหมายของประชาชนจะผ่าน

รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรเป็นเร่ืองยาก ถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบ 

จากรัฐบาล

 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง กรรมาธิการ ได้ตอบชี้แจงว่าใน

ประเด็นเก่ียวกับจำานวนผู้ริเร่ิมน้ัน กรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

ควรมีจำานวนผู้ริเร่ิมเพ่ือดำาเนินการในข้ันตอนต่างๆ รวมท้ังประสานงาน 

รับผิดชอบในขั้นตอนต่อไป จำานวน 20 คน เพื่อให้สอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ที่สภาผู้แทนราษฎรใช้ในการเสนอร่างของสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนไม่น้อยกว่า 

20 คน จึงได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเพ่ือนำามาเป็นหลักเกณฑ์กำาหนด 

ผู้ริเร่ิม ส่วนวรรคท่ี 3 ในการเสนอน้ันต้องมีการตรวจสอบเน้ือหาว่า 

ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำาหนดไว้ในมาตรา 8 โดยดูว่าต้องไม่ขัดกับ 

สาระสำาคัญในการเสนอกฎหมายในมาตรา 8 และวรรค 2 ในมาตรา 

8 นั้น เป็นการเขียนไว้เพื่อรองรับกับรัฐธรรมนูญในมาตรา 142 

วรรค 5 ท่ีกำาหนดว่า ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติตามวรรค 1 น้ัน 

ต้องมีบันทึก มีข้อสรุปสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอมา 

พร้อมกับร่างพระราชบัญญัตินั้นด้วย ดังนั้น มาตรา 8 จึงเป็นการ

เขียนเพื่อให้สอดรับกับหลักเกณฑ์ในขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติตามที่รัฐธรรมนูญได้กำาหนดไว้มาตรา 142 

วรรค 5 ส่วนเร่ืองหน่วยงานท่ีมีอำานาจในการเสนอร่างกฎหมายน้ัน 

กรรมาธิการได้มีการพิจารณาและเพิ่มเติมในส่วนของสำานักงาน

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งมีกฎหมายกำาหนดไว้ชัดเจนและ 

ควรเปิดช่องไว้ว่า ในภายภาคหน้าหากมีหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วน 

ราชการ สามารถปรับปรุงอำานาจหน้าที่ให้มีความช่วยเหลือจัดทำา 

ร่างกฎหมายให้ประชาชนจึงได้เขียนรองรับไว้ สำาหรับเรื่องกองทุน

ช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายน้ัน เหตุท่ีไม่ได้กำาหนดไว้เพราะสามารถ 
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ขอรับการสนับสนุนได้ตามกฎหมายท่ีกำาหนดให้กองทุนพัฒนาการเมือง 

ภาคพลเมืองได้กำาหนดไว้ซึ่งอยู่ในกฎหมายสภาพัฒนาการเมือง  

ดังนั้นจึงไม่ได้ตัดการขอรับการสนับสนุนออก ซึ่งกรรมาธิการเสียง 

ข้างน้อยได้เสนอไว้ว่า ให้ขอรับค่าใช้จ่ายจากกองทุนพัฒนาทางการเมือง 

ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุน 

พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกำาหนดน้ัน ซ่ึงกฎหมายกองทุนพัฒนา 

ทางการเมืองมาตรา 32 ได้กำาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ทำาหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบตามมาตรา 6 (5) (ก) 

ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่สภาพัฒนาการเมืองได้วางระเบียบ 

เก่ียวกับการเงินทรัพย์สินและเกณฑ์วิธีการใช้จ่ายเงินกองทุน ดังน้ัน 

การกำาหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับเงินกองทุนจึงเป็นอำานาจของสภา

พัฒนาการเมือง ร่างกฎหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับ

ดังกล่าวน้ี เป็นการมุ่งถึงการเสนอกฎหมายและการรวบรวมรายช่ือ 

เสนอกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น

 จากนั้นที่ประชุมได้มีการลงมติเห็นแก้ไขตามกรรมาธิการ

เสียงข้างมากด้วยคะแนน 277 เสียง

 มาตรา 7 ไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรญัตติขอสงวนคำาแปรญัตติ

 นายอภิชาต ศักดิ์เศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้สงวนคำาแปรญัตติเรื่องการ

ลงลายมือชื่อและเอกสารในการเสนอกฎหมายโดยตัดวรรค 3 คือ 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งลงลายมือชื่อ ต้องแนบสำาเนาบัตรประชาชน 

บัตรประจำาตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใด

ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 

และมีหมายเลขประจำาตัวประชาชนของผู้น้ัน” ออกท้ังหมด และเสนอ 

วรรคท้ายข้อความว่า ให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

จัดสถานท่ีบริเวณท่ีทำาการรัฐสภาเพื่ออำานวยความสะดวกตาม

สมควรแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อหรือร่วมลงชื่อเสนอร่างพระราช

บัญญัติหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ” เพราะไม่ต้องการ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอขอกฎหมายมีความยุ่งยาก

และไม่ต้องการให้ผู้ริเริ่มใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการเพื่อถ่าย

สำาเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะร่วมเสนอกฎหมายภาคประชาชน

 นายขจิตร ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 

พรรคเพ่ือไทย ได้เสนอคำาแปรญัตติมาตรา 7 เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

มาตรา 6 และซ่ึงตนได้เสนอตัดวรรคสุดท้ายคือ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึง 

ลงลายมือช่ือต้องแนบสำาเนาบัตรประชาชน บัตรประจำาตัวประชาชน 

ที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือ

หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และมีหมายเลข

ประจำาตัวประชาชนของผู้นั้นออกทั้งหมด เพราะรัฐธรรมนูญได้ 

กำาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมาย ดังนั้น ตน 

จึงเสนอให้มีช่องเสนอชื่อเขียนบัตรประจำาตัวประชาชน 13 หลัก 

รวมท้ังลงลายมือช่ือก็เป็นการเพียงพอ รวมท้ังกำาหนดมาตรการต่างๆ 

ให้ทันสมัยด้วย ดังนั้นจึงควรอำานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้

แก่ประชาชนอย่างเต็มที่
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 นายวิชัย ล้ำาสุทธิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง 

พรรคประชาธิปัตย์ ผู้เสนอคำาแปรญัตติมาตรา 7 คือ เป็นการชักชวน 

ให้มาลงช่ือเพ่ือให้ทราบ 10,000 คน ในเร่ืองดังกล่าวน้ีจะมีค่าใช้จ่าย 

เกิดขึ้น จึงต้องรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนภาคพลเมือง 

และถ้าการตรวจสอบเกิดความยุ่งยาก สำานักงานคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง (กกต.) จะเป็นผู้ดูแลเน่ืองจากรับผิดชอบในการเลือกต้ัง

 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง กรรมาธิการได้ตอบชี้แจงว่า การขอ 

ตัดสำาเนาบัตรประชาชนออกนั้น ในเรื่องดังกล่าวนี้ได้กำาหนดให ้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องแสดงสำาเนาบัตรประชาชน บัตรประชาชนที ่

หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานที่แสดงของรัฐของสถานที่ราชการ 

หรือหน่วยงานใดของรัฐที่มีรูปถ่ายแสดงตนได้และมีหมายเลขบัตร

ประชาชนอยู่ ซ่ึงกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วได้ตัดสำาเนาทะเบียนบ้าน 

ออก เพื่อลดเอกสารในการประกอบการพิจารณา ส่วนให้คงเรื่อง

สำาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนที่หมดอายุสามารถมา

แสดงตนได้ เพราะใช้ประกอบการพิจารณาว่าบุคคลผู้น้ันมีตัวตนจริง 

มีรายชื่อตามนั้น และมีหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักด้วย ซึ่ง

เอกสารที่สามารถตรวจสอบได้คือสำาเนาบัตรประชาชน ซึ่งอยู่ใน

ฐานข้อมูลเพราะมีรูปในการแสดงตน ส่วนวรรคที่เติมวรรคท้าย

โดยให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ในการดำาเนิน

การอยู่แล้ว รวมทั้งการลงลายมือชื่ออาจทำาสถานที่อื่นได้เช่นกัน

 จากนั้นท่ีประชุมได้มีการลงมติเห็นแก้ไขตามกรรมาธิการ

เสียงข้างมากด้วยคะแนน 269 เสียง

 มาตรา 8 ไม่มีการแก้ไข

 มาตรา 9 มีการแก้ไขมีผู้แปรญัตติขอสงวนคำาแปรญัตติ

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นเพิ่มความในมาตรา 9/1 และ

มาตรา 9/2 

 นายอภิชาต ศักดิ์เศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ผู้ขอสงวนความเห็นได้เห็นชอบ 

ตามกรรมาธิการเสียงข้างมาก

 นางถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการเสียงข้างน้อย ผู้สงวนความเห็น 

ในมาตรา 9 โดยขอเพิ่มมาตรา 9/1 และมาตรา 9/2 ซึ่งมาตรา 9/1 

มีข้อความดังนี้

 “มาตรา 9/1 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีจำานวนตั้งแต ่

หนึ่งร้อยคนขึ้นไป ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น

ผู้ดำาเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ให้ยื่นคำาขอพร้อมทั้ง

ร่างพระราชบัญญัติท่ีจะเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาและบันทึก

ประกอบต่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง โดยจะยื่นต่อประธาน

กรรมการการเลือกตั้งโดยตรง หรือยื่นผ่านประธานกรรมการการ

เลือกตั้งประจำาจังหวัดที่ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายคนใดคนหนึ่ง หรือ 

ผู้แทนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายคนใดคนหนึ่งมีภูมิลำาเนาอยู่ก็ได้ 
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 เมื่อได้รับคำาขอตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการการ

เลือกตั้งจัดให้มีการประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกจังหวัดทราบว่า 

มีการเข้าช่ือเสนอกฎหมายใด และเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังร่วมเข้าช่ือ 

เสนอกฎหมายต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาจังหวัด หรือผู้ท่ี 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดมอบหมาย ตามวิธีการ 

และภายในระยะเวลาและสถานที่ที่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศกำาหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

นับแต่วันประกาศ”

 “มาตรา 9/2 เมื่อครบกำาหนดระยะเวลาการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายใด ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาจังหวัด จัดทำาบัญชี 

ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นเสนอต่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 เม่ือได้รับบัญชีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายใดจากคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจำาจังหวัดครบทุกจังหวัด ให้ประธานกรรมการการ

เลือกตั้งส่งร่างพระราชบัญญัติและบันทึกประกอบ พร้อมทั้งบัญชี

เข้าช่ือเสนอกฎหมายน้ัน ไปยังประธานรัฐสภาเพ่ือดำาเนินการต่อไป

 กฎหมายใดท่ีมีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ครบหนึ่งหมื่นคน

ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อจำาหน่าย

เรื่อง”

 เหตุผลเพราะกรรมการการเลือกตั้งมีภารสำาคัญคือ การให้ 

การศึกษาแก่ประชาชนกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองของประชาชนตามมาตรา 236 แห่งรัฐธรรมนูญพระราช 

บัญญัติฉบับ 2542 ได้กำาหนดให้มีช่องทางท่ีประชาชนจะสามารถ 

เพิ่มเติมรายชื่อจากที่ไม่ครบ 10,000 ชื่อ ผ่านช่องทางกรรมการ 

การเลือกต้ังได้ ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีประชาชนเคยมีมาก่อน แต่กรรมาธิการ 

เสียงข้างมากได้ตัดทิ้งไป ซึ่งการเสนอกฎหมายโดยภาคพลเมือง

จะนำาไปสู่จุดหมาย คือการสร้างการเมืองที่มีความสมานฉันท์และ 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองมากข้ึน แต่การใช้ปัญหา 

ของหน่วยงานมาเป็นอุปสรรคในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเรื่องดังกล่าว เป็นการตัดสิทธิของประชาชนออกไป

 นางสาวปัทมา สูบกำาปัง กรรมาธิการเสียงข้างน้อยผู้สงวน

ความเห็น ในมาตรา 9 ให้เพิ่มเป็นมาตรา 9/1 ในช่องทางของ

ประชาชนผ่านสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วย

เช่นกัน เพราะสภาพปัญหาที่ผ่านมาในทางปฏิบัติ กกต. ไม่ได้

เน้นในมาตรา 236 แต่เน้นรัฐธรรมนูญมาตรา 235 คือบทบาทใน

การควบคุม ดำาเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติ

และระดับท้องถ่ิน จึงไม่ได้ให้ความสำาคัญในมาตรา 236 (8) ซ่ึงได้ 

กำาหนดไว้ว่าสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหน้าที่ 

ในการส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับงานของรัฐต่างๆ 

เพ่ือให้การศึกษาแก่ประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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ของประชาชน แต่ในทางปฏิบัติการเข้าช่ือเสนอกฎหมายเป็นลักษณะ 

ของงานฝาก รวมท้ังเป็นภาระเร่ืองระยะเวลาในการทำางาน รวมท้ัง 

ภาระในต้นทุนของค่าใช้จ่ายด้วย

 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง กรรมาธิการได้ตอบชี้แจงว่า การ

กำาหนดให้สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ช่วยเหลือ 

เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการรวบรวมรายชื่อประชาชนในการนำา

เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภานั้น และได้ตัดของสำานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออก เพราะเห็นว่าสำานักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง การตรวจสอบ การ

ดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเลือกต้ัง รวมท้ังตรวจสอบคุณสมบัติ 

ต่อสมาชิก และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งรัฐธรรมนูญได้

กำาหนดให้มีส่วนร่วมสนับสนุนประชาชนหรือองค์กรในเร่ืองเก่ียวกับ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนนั้นมีหลายทาง โดยสำานักงานคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง (กกต.) ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการเลือกต้ัง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังน้ัน 

จึงไม่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

 จากนั้นที่ประชุมได้มีการลงมติเห็นแก้ไขตามกรรมาธิการ

เสียงข้างมากด้วยคะแนน 299 เสียง 

 มาตรา 10 มีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและ

ผู้แปรญัตติขอสงวนคำาแปรญัตติ

 นางถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการเสียงข้างน้อยผู้สงวนความเห็น 

ในมาตรา 10 โดยขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในวรรค 1 เป็นดังนี้

 “มาตรา 10 เมื่อได้รับคำาร้องขอตามมาตรา 9 แล้ว ให้

ประธานรัฐสภาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารตาม

มาตรา 9 ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน หากปรากฏว่ามีรายชื่อ

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนไม่ถึงหนึ่งหมื่นคน หรือมีเอกสารไม่

ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ให้ประธานรัฐสภาแจ้งเป็นหนังสือไปยัง

ผู้ริเริ่มเพื่อดำาเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป เมื่อเห็นว่าถูกต้อง

แล้ว ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส่งหนังสือไปยังประชาชนท่ีมีรายช่ือ 

เป็นผู้เข้าชื่อกฎหมายตามภูมิลำาเนาหรือที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อยืนยัน

หรือคัดค้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วยระบบการลงทะเบียน

ไปรษณีย์ตอบรับ นอกจากน้ี ให้จัดเอกสารไว้เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป 

และผู้มีรายช่ือเป็นผู้เข้าช่ือเสนอกฎหมายได้ตรวจสอบ ณ สำานักงาน 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย” เพราะเป็นมาตราที่ต้องมีการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอกฎหมาย เพื่อให้ผู้เสนอกฎหมายสามารถ

รับทราบได้ว่ารายช่ือของตนเองถูกต้องหรือไม่ และมีผู้อ่ืนนำาช่ือของ 

ตนเองไปใช้ในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายหรือไม่ และประชาชนในพ้ืนท่ี 

ต่างจังหวัดไม่สามารถตรวจสอบได้เน่ืองจากไม่มีส่ืออิเลคทรอนิกส์ด้วย
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 นายวิชัย ล้ำาสุทธิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง 

พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายมาตรา 10 ว่า ประธานสภาผู้แทน 

ราษฎรจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารว่าประชาชนมีรายช่ือครบ 10,000 คน 

หรือไม่ เอกสารถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ครบก็ให้ส่งคืนไปยังผู้ริเริ่มเพื่อ

รวบรวมเอกสารให้ครบถ้วน หลังจากนั้นจึงประกาศให้ประชาชน

รับทราบ และถ้าประกาศทางอินเตอร์เน็ตแล้ว สภาผู้แทนราษฎร

ควรส่งจดหมายหรือปิดประกาศไว้ท่ีศาลากลางจังหวัดหรือท่ีทำาการ 

อำาเภอหรือสถานท่ีราชการต่างๆ เฉพาะในท้องท่ีท่ีผู้เสนอกฎหมาย 

มีชื่อในทะเบียนบ้าน

 นายบุญยอด สุขถ่ินไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี 

รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายว่า การเขียนเพิ่มเติมว่าเมื่อ

ได้รับคำาร้องขอตามมาตรา 9 แล้ว ให้ประธานรัฐสภาตรวจสอบ

ความถูกต้องในเอกสารมาตรา 9 ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน มี

เหตุผลใดจึงกำาหนดเป็น 45 วัน ดังนั้นตนเห็นว่า 30 วัน เป็นระยะ

เวลาที่เหมาะสม

 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง กรรมาธิการได้ตอบช้ีแจงว่า การท่ี

กำาหนดระยะเวลาไว้ 45 วัน เพราะจากการสอบถามหน่วยงานที่

เก่ียวข้องคือ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ได้ความว่า 

ในการตรวจสอบรายชื่อใช้เวลา 25 – 30 เป็นต้นไป แต่เพื่อ

ความรอบคอบ กรรมาธิการจึงได้กำาหนดไว้ 45 วัน ส่วนกรณี 

การส่งเอกสารในการตรวจสอบนั้น กรรมาธิการได้พิจารณาว่า 

กระบวนการท่ีผ่านมาในเร่ืองการตรวจสอบหรือยืนยันการปิดประกาศ 

ในสถานที่ราชการต่างๆ รวมทั้งการส่งจดหมายไปยังบุคคลนั้น เพื่อ 

ทำาการตรวจสอบ ถ้าปิดประกาศแล้วการปิดประกาศจะยังคงอยู่ 

ให้ตรวจสอบหรือไม่ และการส่งเอกสารไปปิดประกาศนั้นอาจเกิด

ความล่าช้า รวมท้ังการส่งจดหมายน้ันไม่อาจรับรองได้ว่าผู้น้ันได้รับ 

จดหมายจริงหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ ตลอดจนได้มีอุปกรณ์ในการเปิด 

เว็บไซต์เพื่อรับข้อมูลในหน่วยงานราชการต่างๆ ก็ได้ด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น กรรมาธิการจึงเห็นว่าควรเผยแพร่ ณ สำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร และทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและเผยแพร่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

 จากนั้นที่ประชุมได้มีการลงมติเห็นด้วยกับกรรมาธิการ

เสียงข้างมากด้วยคะแนน 280 เสียง

 มาตรา 11 มีการแก้ไขมีกรรมาธิการสงวนความเห็นโดยเพ่ิม 

ความมาตรา 11/1 

 นางถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการเสียงข้างน้อยผู้สงวนความเห็น 

โดยให้เพิ่มความมาตรา 11 เป็นมาตรา 11/1 ดังนี้

 “มาตรา 11/1 การจัดระเบียบวาระการประชุมร่างพระราช

บัญญัติท่ีเสนอโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้ประธานสภาผู้แทน 

ราษฎรคำานึงถึงความรวดเร็วและต่อเน่ืองในการพิจารณาร่างกฎหมาย 

ดังกล่าว รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่าง

กฎหมายดังกล่าวและประชาชนทั่วไป” ทั้งนี้ร่างกฎหมายที่ผ่านโดย 
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ประชาชน ที่ผ่านมานั้นมักไม่ได้รับความสำาคัญและได้รับการบรรจุ

ของสภาผู้แทนราษฎร จึงต้องการให้การพิจารณาอย่างรวดเร็วและ 

ต่อเน่ือง รวมท้ังควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสรับรู้และรับทราบ 

ดังนี้การมีส่วนร่วมที่ได้รับผลกระทบจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง

 นางสาวปัทมา สูบกำาปัง กรรมาธิการเสียงข้างน้อย ผู้สงวน 

ความเห็นได้กล่าวว่า การบรรจุระเบียบวาระการประชุมน้ัน กฎหมาย 

ต่างๆ กว่าจะได้บรรจุจะใช้เวลานาน ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวก่อให้

เกิดการเพิ่มต้นทุนต่างๆ ในภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

ดังนั้น สภาผู้แทนราษฎรควรมีกฎหมายในการเร่งรัดให้มีการบรรจุ

เข้าสู่ระเบียบวาระให้เร็วขึ้น

 นายขจิตร ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 

พรรคเพ่ือไทย ได้แปรญัตติตัดวรรคสุดท้ายในมาตรา 11 คือ ในกรณี 

ท่ีมีคำาวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอนั้นเก่ียวด้วยการเงินให้ประธานสภา 

ผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัติน้ันต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

ให้คำารับรองก่อน” ออกทั้งหมด เพราะตนเห็นว่าไม่ควรกำาหนดไว้ 

ถ้าเป็นการพิจารณาเก่ียวดัวยการเงิน ควรมีกลไกท่ีจะแจ้งให้ประชาชน 

ทราบแต่แรก โดยไม่ต้องเสนอมาหรือควรกำาหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรี 

จะให้คำารับรองเหมือนการกำาหนดให้สภาผู้แทนราษฎรให้คำารับรอง

รายช่ือ 30 วัน หรือ 45 วัน เพ่ือเป็นหลักประกันให้กฎหมายเสนอ 

โดยประชาชนไม่ถูกทิ้งไว้ ดังนั้นจึงควรกำาหนดขั้นตอนให้ชัดเจน

 นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน 

พรรคเพื่อไทย ได้อภิปรายมาตรา 11 อาศัยข้อบังคับ ข้อ 129  

กรณีที่กรรมาธิการได้แก้ไขในตัวร่างเดิมวรรค 3 โดยเติมคำาว่า ของ

ผู้สิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติมีจำานวนไม่น้อยกว่า 

10,000 คน ประธานรัฐสภาดำาเนินการให้ ซึ่งกรรมาธิการได้ตัด 

คำาว่า “รัฐสภา” ออก และเปลี่ยนเป็นคำาว่า “สภาผู้แทนราษฎรและ

วุฒิสภา” พิจารณาพระราชบัญญัติน้ันด้วยต่อไป จึงขอถามว่าเหตุใด 

จึงตัดคำาว่ารัฐสภา และใช้คำาว่าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพราะ 

มาตรา 163 วรรค 1 มีคำาว่าประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น  

ตนเห็นว่าควรคงร่างเดิม

 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง กรรมาธิการได้ตอบช้ีแจงว่า การแก้ไข 

มาตรา 11 วรรค 3 เดิม ซึ่งแก้ไขแล้วจะเป็นวรรค 2 โดยแก้ว่า 

ในกรณีให้ประธานรัฐสภาดำาเนินการให้ ซึ่งของเดิมใช้คำาว่า รัฐสภา 

เปลี่ยนเป็นสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติต่อไป ที่แก้ไขเพราะเกรงว่าถ้าเขียนว่าให้ประธานรัฐสภา

ดำาเนินการให้รัฐสภาพิจารณาต่อไป อาจเป็นกรณีของการประชุม

ร่วมกันของรัฐสภา มิใช่เป็นการพิจารณากฎหมายกรณีปกติโดย

ผ่านขั้นของสภาผู้แทนราษฎรแล้วจึงส่งให้วุฒิสภาดำาเนินการตาม

ขั้นตอนต่อไป ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด กรรมาธิการจึง

แก้ไขเพื่อให้เกิดความชัดเจน และให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ
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 จากนั้นที่ประชุมได้มีการลงมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการ

เสียงข้างมากด้วยคะแนน 273 เสียง

 มาตรา 12   ไม่มีการแก้ไข

 มาตรา 13   มีการแก้ไข

 มาตรา 14   มีการแก้ไข

 มาตรา 15   ไม่มีการแก้ไข

 จากนั้น ที่ประชุมได้มีการลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ด้วย

คะแนน 355 เสียง และลงมติเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะ

กรรมาธิการด้วยคะแนน 336 เสียง 

 ปิดประชุม เวลา 17.30 นาฬิกา

การลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ�
กฎหมาย�พ.ศ.�....�โดยสภาผู้แทนราษฎร 

 ภายหลังการอภิปรายเรียงลำาดับมาตรา เริ่มจากชื่อร่างพระราช

บัญญัติฯ ไปจนจบมาตราสุดท้ายคือมาตรา 15 สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้

ความเห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นพิจารณารายมาตรา และให้ความเห็นชอบ 

วาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 355 เสียงไม่เห็นชอบ 6 เสียง 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย�
พ.ศ.�....�โดยวุฒิสภา

� การประชุมวุฒิสภา�เพื่อพิจารณารับหลักการวาระที่�1 

 เม่ือสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยดังรายละเอียดที่

นำาเสนอตามลำาดับขั้นตอนมาแล้วข้างต้น 

 ต่อมามีการนำาเสนอต่อไปยังวุฒิสภา ซึ่งตามรัฐธรรมนูญกำาหนด

กรอบเวลาการพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภาไว้ กรณีร่างพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... นี้ วุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้ว

เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันได้รับร่างกฎหมายมาจากสภาผู้แทนราษฎร 

(คือตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555) 
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 ทั้งนี้ในเบื้องต้น คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ซึ่งมี 

หน้าที่ประสานงานระหว่างวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และ 

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในกิจการของวุฒิสภา ได้มีหนังสือเชิญศาสตราจารย์ 

ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ หรือผู้แทนซ่ึงเป็นผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ 

เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ 

ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 

 ในการนี้ มี ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และนางสาวปัทมา สูบกำาปัง เป็น 

ผู้แทนการเข้าชื่อเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกล่าว 

ข้างต้น ซ่ึงมีการนำาเสนอถึงเจตนารมณ์ หลักการเหตุผล รวมท้ังสาระสำาคัญ

ของร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมทั้งประเด็นที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันใน

ชั้นสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งต่อมาสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญฯ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และในท้ายที่สุดมีกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอแนะ 

ให้ผู้แทนการเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ จัดทำาเอกสารสรุปสาระสำาคัญ 

และเปรียบเทียบในประเด็นความเห็นต่าง โดยแสดงให้เห็นเหตุและผล

ประกอบในแต่ละแนวทาง ซ่ึงจะเป็นข้อมูลท่ีสำาคัญเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ของสมาชิกวุฒิสภาต่อไปได้ 

 

 ต่อมา เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ที่ประชุมวุฒิสภา 

ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 

วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

และมีมติรับหลักการในร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 

 จากน้ันมีการต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... วุฒิสภา จำานวนรวม 26 คน 

 ทั้งนี้ ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติฯ ของภาคประชาชน 2 ฉบับ 

มีกรรมาธิการวิสามัญฯ ซ่ึงเป็นผู้แทนการเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ 

จำานวนรวม 9 คน ประกอบด้วย 

 1. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

 2. ดร.ถวิลวดีบุรีกุล

 3. นางสาวปัทมาสูบกำาปัง

 4. นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข 

 5. นายศรายุทธ อันทะไชย์

 6. ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

 7. นางสาวแววตา สุขวานิช

 8. ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์

 9. นางสาวกชนุช แสงแถลง

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย�พ.ศ.�.... 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 

ดังนี้

 คร้ังแรก วันพุธท่ี 12 กันยายน 2555 เวลา 11.00 น. 

 ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งแรก มีพลตำารวจเอก 

โกวิท ภักดีภูมิ ทำาหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราว มีการพิจารณาเลือก
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ผู้ดำารงตำาแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเลือก 

นายอนุรักษ์ นิยมเวช เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

 กรรมาธิการได้อภิปรายแลกเปลี่ยน และมีการสอบถามถึงเหตุผล

ความจำาเป็นสำาหรับการบัญญัติประเด็นสาระสำาคัญต่างๆ ดังนี้ 

 (1) เหตุผลความจำาเป็นในการมีกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย ซ่ึงเช่ือมโยงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 (2) มาตรการและกลไกสนับสนุนประชาชนท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ 

และกระบวนการ ขั้นตอนที่เอื้ออำานวยและไม่ก่อภาระต่อการใช้สิทธิและ

มีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 (3) บทบาทขององค์กรสนับสนุนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สภาพัฒนาการเมือง คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง รวมทั้งสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา

 (4) โทษทางอาญาสำาหรับผู้ละเมิดหรือฝ่าฝืน 

 ในการน้ี มีการนำาเสนอถึงเหตุผลความจำาเป็น แนวคิดหรือท่ีมาของ 

การร่างพระราชบัญญัติฯ ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ซึ่งรับผิดชอบพิจารณายกร่างให้กับคณะรัฐมนตรีด้วย โดยการชี้แจงของ

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง และมีประเด็นข้อกฎหมายสอบถาม 2 ประเด็น 

คือ บทบาทอำานาจหน้าที่ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ด้วยความจำาเป็นที่ต้องมีข้อมูล ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ที่ประชุมจึงเห็นควรให้เชิญหน่วยงานหรือบุคคลเข้าร่วมการ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งต่อไป โดยกำาหนดประเด็นการ 

ให้ข้อมูลและชี้แจงแสดงความเห็นจากแต่ละหน่วยงาน คือ 

 (1) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 (2) ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

 (3) ประธานสภาพัฒนาการเมือง 

 (4) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 (5) อธิบดีกรมการปกครอง

 ช่วงท้ายของการประชุม มีการกำาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธี

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เชิญให้ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ให้ข้อมูล 

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้

 (1) นายสมศักด์ิ สุริยมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 (2) นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย

 (3) นายพิศิษฐ ศิริสุวรรณ สำานักงานสภาพัฒนาการเมือง

 (4) นายวัชรินทร์ จอมพลาพล กรรมาธิการวิสามัญฯ ในฐานะรอง

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 (5) นายสุชาติ ธานีรันต์ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ กรมการ 

ปกครอง
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 หลังจากผู้แทนหน่วยงานดังกล่าวนำาเสนอความคิดเห็นตามประเด็น 

แล้ว กรรมาธิการวิสามัญฯ ได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น และสอบถาม

เพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวเนื่องกับบทบาทของหน่วยงานดังกล่าว 

ในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามร่างพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

 ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ เรียง

ลำาดับมาตรา เพื่อให้เห็นสาระ ความเชื่อมโยง โดยมีการตั้งประเด็น และ

เปิดโอกาสให้กรรมาธิการวิสามัญฯ ได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ 

พร้อมด้วยเหตุผลประกอบอย่างกว้างขวาง เพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญฯ 

ได้รับทราบแนวคิด ความเห็นโดยภาพรวมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

 ท้ังน้ี การประชุมคร้ังน้ียังไม่ได้มีการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 

แต่อย่างใด และมีการนัดประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 เพื่อ

พิจารณาลงมติเป็นรายมาตรา โดยให้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าจะมีการ 

พิจารณาเรียงลำาดับมาตรา พร้อมทั้งลงมติด้วย 

 ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ เรียงลำาดับ 

มาตรา มีรายละเอียดดังนี้

 ชื่อร่าง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

พ.ศ. .... ไม่มีประเด็นอภิปราย

 หลักการ ไม่มีประเด็นอภิปราย

 มาตรา 1 – มาตรา 3 ไม่มีประเด็นอภิปราย

 มาตรา 4  มีประเด็นอภิปราย คือ นิยาม “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” และ 

“ผู้ริเริ่ม” 

 มาตรา 5  ไม่มีประเด็นอภิปราย

 มาตรา 6  มีประเด็นอภิปรายในเรื่อง 

   “ผู้ริเริ่ม” ควรมีหรือไม่ หากมีควรกำาหนดจำานวนไว้หรือไม่ 

จำานวนเท่าใดจึงจะเหมาะสมและมีเหตุผลใดรองรับ 

   การใช้เอกสารสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน และสำาเนา

บัตรอ่ืนๆ ท่ีทางราชการออกให้มีความจำาเป็นหรือไม่ ใช้เพียงเลขประจำาตัว 

ประชาชน 13 หลักได้หรือไม่ และหากกำาหนดให้ใช้สำาเนาบัตรประจำาตัว

ประชาชน และบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

ที่มีรูปถ่ายที่สามารถแสดงตนได้และมีหมายเลขประจำาตัวประชาชน จะ

ครอบคลุมถึงบุคคลที่ไม่มีบัตรดังกล่าวด้วยหรือไม่ อย่างไร 

   การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก “กองทุนการเมือง

ภาคพลเมือง” กำาหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ อย่างไร

   การแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบตามมาตรานี้ เป็นการเพิ่ม

ขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นภาระและก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อประชาชน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าประโยชน์ที่จะมีหรือไม่ อย่างไร
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 การช่วยเหลือประชาชนในการพิจารณายกร่างกฎหมายโดยหน่วยงาน 

ที่กำาหนดไว้เพียงพอหรือไม่ หน่วยงานดังกล่าวมีทรัพยากรและเครื่องไม้

เครื่องมือ รวมทั้งงบประมาณรองรับเพื่อดำาเนินการได้ภายในกรอบเวลา

อย่างไร และหน่วยงานอ่ืนสามารถเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในการยกร่าง 

กฎหมายได้อีกหรือไม่ เช่น สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 มาตรา 7 มีประเด็นอภิปรายในเรื่อง

   เอกสารหลักฐานประกอบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย หรือ

ใช้เพียงเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก รวมทั้งการตรวจสอบการเข้าชื่อ 

เสนอกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการในทางปฏิบัติอย่างไร 

   หลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการตรวจสอบการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย รวมทั้งระยะเวลาดำาเนินการ

 มาตรา 8 ไม่มีประเด็นอภิปราย

 มาตรา 9 มีประเด็นอภิปรายในเรื่อง

   เอกสารหลักฐานประกอบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย หรือ

ใช้เพียงเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก รวมทั้งการตรวจสอบการเข้าชื่อ 

เสนอกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการในทางปฏิบัติอย่างไร

   การเปิดช่องทางการเข้าช่ือเสนอกฎหมายผ่านคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งควรคงไว้หรือไม่ อย่างไร และมีเหตุผลสนับสนุนอย่างไร 

 มาตรา 10 มีประเด็นอภิปรายในเรื่อง

   การประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อให้ผู้ที่มีชื่อ

อยู่ในการเข้าชื่อโดยไม่ได้เข้าชื่อด้วย ร้องคัดค้านภายใน 30 วันนับแต่วัน

ประกาศ มีช่องทางใดบ้าง เหมาะสม เพียงพอ และประชาชนสามารถเข้าถึง 

ได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงการเร่ิมนับระยะเวลาดังกล่าวเป็นอย่างไร หากมี 

ช่องทางหลายช่องทาง 

   ควรเพิ่มช่องทางการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปยังผู้เข้าชื่อ

เสนอกฎหมายด้วยหรือไม่ อย่างไร 

 มาตรา 11 มีประเด็นอภิปรายในเรื่อง

   การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภาซ่ึงหมายความ 

รวมถึงการบรรจุ เข้าระเบียบวาระ การให้ความสำาคัญกับร่างพระราชบัญญัติ 

ที่เสนอโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าร่างพระราชบัญญัติทั่วๆ ไป 

   การพิจารณารับรองร่างพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวด้วยการเงิน 

ของนายกรัฐมนตรี 

   การที่ร่างพระราชบัญญัติฯ ต้องตกไปเนื่องจากการยุบสภา 

หรือสภาหมดวาระ ซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญมาก จะมีแนวทางแก้ไขหรือไม่ 

อย่างไร

   การมีกรรมาธิการร่วมจำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวน 

กรรมาธิการทั้งหมดจากผู้แทนประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายในชั้นคณะ 

กรรมาธิการร่วมกัน (สองสภา) 
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 มาตรา 12 มีประเด็นอภิปรายในเรื่อง

   การมีกรรมาธิการร่วมจากผู้แทนประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมาธิการ

ทั้งหมด 

 มาตรา 13 และมาตรา 14  มีประเด็นอภิปรายในเรื่อง

   โทษทางอาญาสำาหรับผู้ละเมิดหรือฝ่าฝืนควรมีหรือไม่ 

อย่างไร อัตราโทษที่กำาหนดเหมาะสมมากน้อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบ

กับกฎหมายอาญาที่มีอยู่ และโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 ซึ่งมีอัตราโทษขั้นต่ำา 1 ปี ขั้นสูงไม่เกิน 5 ปี 

และฐานความผิด ก็ไม่เฉพาะเจาะจงมาก

 มาตรา 15 ไม่มีประเด็นอภิปราย

 

 ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 4 นี้ ที่ประชุม

พิจารณาเรียงลำาดับมาตราแล้ว ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยเฉพาะ 

ในประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ได้เห็นชอบใน 

หลักการ และบางประเด็นมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำาเนินการพิจารณา 

ยกร่างบทบัญญัติตามหลักการที่เห็นชอบ พร้อมทั้งให้จัดส่งกรรมาธิการ 

วิสามัญฯ เพื่อพิจารณาก่อนวันประชุมครั้งต่อไป 

 

 นัดประชุมครั้งต่อไปในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. 

เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ส่วนท่ีเหลือ และในการประชุมคร้ังต่อไป 

จะได้เชิญสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอคำาแปรญัตติเข้าร่วมประชุม 

 ท้ังน้ี กำาหนดวันนำาเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ของคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญฯ ต่อที่ประชุมวุฒิสภา คือ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 หรือ 

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555

 ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ในส่วน

ของบทกำาหนดโทษ มาตรา 13 และมาตรา 14 ซึ่งมีการอภิปราย แสดง

ความคิดเห็นต่างๆ ดังนี้ 

โทษจำาคุกหากระบุไว้ในกฎหมายจะมีปัญหา 

ในการปฏิบัติอย่างมาก ผู้รู้จะใช้ข่มขู่ประชาชน 

นักการเมืองซ้ือเสียงก็ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 

เท่านั้น แต่กรณีนี้จะให้มีโทษอาญากับ 

ประชาชนเพราะฉะนั้นให้มีโทษตัดสิทธิทาง 

การเมืองน่าจะเหมาะสมท่ีสุด ในความเป็นจริง 

ประชาชน 80 เปอร์เซ็นต์ ยังขาดความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอยู่มาก

การเสนอกฎหมายของภาคประชาชน แน่นอน 

ไปขัดสิทธิประโยชน์ของผู้อ่ืน ฉะน้ัน จะเป็น 

ช่องให้ร้องกันมาก 

อภิปรายแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะชื่อ – สกุล

นายกฤช อาทิตย์แก้ว 
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นางนฤมล ศิริวัฒน์ 

นางสาวปัทมา สูบกำาปัง

นางสาวกชนุช แสงแถลง

นางสาวแววตา สุขวาณิชวิชัย 

นายศรายุทธ อันทะไชย์

นางสาววนิดา แสงสารพันธ์ 

นายธานี อ่อนละเอียด

โทษจำาคุกเป็นดาบสองคม แต่ถ้าไม่มีโทษเลย

จะมีการใช้สิทธิโดยมิชอบได้ โทษตัดสิทธิ

ทางการเมืองก็น่าจะเพียงพอ

มาตรา 15 ตามกฎหมายเข้าชื่อ พ.ศ.2542 

เป็นมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

การใช้สิทธิริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติ

ของภาคประชาชนจะช่วยให้การออก

กฎหมายสอดคล้องตรงกับสภาพปัญหา

หรือความต้องการแท้จริงของสังคม ควรให้ 

การสนับสนุนและส่งเสริม การกำาหนดให้ 

มีโทษทางอาญาไม่สอดคล้องกับหลักการ 

ดังกล่าว เพราะในทางปฏิบัติเกิดการกล่ันแกล้ง 

กันได้ ซึ่งผู้ที่ใช้สิทธิไม่สุจริตก็มีโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้ว 

สนับสนุนท่านกฤช อาทิตย์แก้ว เห็นควร 

มีโทษเพียงตัดสิทธิการเลือกตั้ง เพราะไม่

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทำาให้การมีส่วนร่วม 

ทางการเมืองไปไม่ถึงเจตนารมณ์ 

ร่างกฎหมายน้ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม แต่จาก 

ประสบการณ์เปิดให้มีการเข้าช่ือมีการกรอก 

เอกสารให้ผู้อื่นในการร่วมเข้าเสนอร่าง

กฎหมาย ดังนั้น หากตัดโทษออกได้ก็ควร

ตัดออก กรณีปลอมเอกสารก็ใช้โทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญา หรือหากจะม ี

ก็ควรเป็นโทษตัดสิทธิการเมือง 

การกำาหนดให้มีโทษเหมือนเป็นการปิดก้ัน 

ประชาชน การเชิญชวนให้ประชาชนร่วม 

เข้าช่ือต้องบอกว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ 

อะไรจากกฎหมายที่เข้าชื่อนั้นซึ่งสามารถ

ทำาได้เพราะไม่มีโทษท่ีจะมาสกัดก้ันการ

เข้าช่ือ หากจำาเป็นต้องมีโทษก็อาจเป็นโทษ 

เหมือนกับกฎหมายปี 2542 

ฐานความผิดและโทษในการให้ ขอให้ หรือ 

รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด... 

โทษตัดสิทธิทางการเมือง เป็นสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ ฉะนั้น ไม่อาจตัดสิทธิทางการ

เมืองโดยพระราชบัญญัติได้ เพราะจะขัด

กับรัฐธรรมนูญ 

โดยหลักกฎหมายฉบับนี้ส่งเสริมประชาชน

ให้ใช้สิทธิ มีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึงสมบูรณ์ 

อยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญ จึงควรกำาหนด

เพียงการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายเท่านั้น 

อภิปรายแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะอภิปรายแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ ชื่อ – สกุลชื่อ – สกุล
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ส่วนใหญ่เห็นว่า “โทษ” ไม่ควรมี แต่ถ้าจะมี 

ก็ควรเป็นโทษทางการเมือง เสนอแปรญัตติ 

ไว้ให้ตัดโทษ ด้วยเหตุผลว่า ประเทศจะพัฒนา 

หรือไม่ ให้ดูจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ของประชาชน รัฐธรรมนูญหมวด 7 ก็รับรอง 

ไว้ชัดเจน สะท้อนโดยส่วนรวมของกลุ่ม และ 

เป็นแต่เพียงการเสนอร่างกฎหมายเท่านั้น 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายต้องมีการชักจูง 

จูงใจให้เห็นประโยชน์ นายทุนให้เงินภาค

ประชาชนเสนอกฎหมายเป็นจินตนาการ 

ที่ไม่อาจเป็นได้ เพราะยังมีขั้นตอนอื่นๆ 

อีกมาก อีกท้ังให้ใช้ร่างรัฐบาลเป็นร่างหลัก 

ในการพิจารณาอยู่แล้ว ร่างของประชาชนน้ัน 

แทบจะไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา จึง

ควรให้ประชาชนได้เรียนรู้ ลองผิดลองถูก 

โทษมีตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้ว 

จึงไม่ควรกำาหนดโทษอาญาในกฎหมายน้ีอีก 

สอดคล้องกับความเห็นคณะกรรมการปฏิรูป 

กฎหมาย 

“ผู้ใด” เป็นคำากว้าง กกต. ที่เข้ามาช่วยจัด

ให้มีการเข้าชื่ออาจถูกฟ้องร้องเป็นคดีตาม

มาตรา 13 ได้

นายธานี อ่อนละเอียด

นายธานี อ่อนละเอียด

นายอนุรักษ์ นิยมเวช 

มาตรา 15 ตาม พรบ. เข้าชื่อ พ.ศ.2542 

ส่งเสริมภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม

เข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดยกำาหนดโทษ

ผู้ที่ขัดขวางการเข้าชื่อของประชาชน ซึ่ง

การบังคับใช้มาตราดังกล่าวในอดีตก็ไม่มี

ปัญหา ไม่มีการฟ้องร้องเป็นคดี การเข้าช่ือ 

เสนอกฎหมายมิใช่สิทธิส่วนตัว แต่เป็น

ประโยชน์ส่วนรวม ต้องช่วยกัน ประชาชน

เพียงเร่ิมต้นเท่าน้ัน โดยท่ีวุฒิสภาเป็นสภาสูง 

กลั่นกรองกฎหมายต้องทำาให้ดีที่สุด เป็น

ประโยชน์ที่สุด โดยไม่ต้องกังวลใดๆ 

ใส่มาตรา 13 และมาตรา 14 แล้วเป็นอุปสรรค 

โดยเฉพาะกับผู้ริเริ่ม อีกทั้งขัดกับหลักการ 

เป็นกฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค 

ประชาชน ดังน้ันไม่ควรมีอยู่ ซ่ึงสามารถให้ 

เหตุผลได้อย่างมีตรรกะ 

จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 163 

กำาหนดให้เขียนกฎหมาย 3 เรื่อง หากมี

กฎหมายอื่นที่บังคับใช้ได้อยู่แล้ว มีโทษ 

อยู่แล้วก็ไม่จำาเป็นต้องกำาหนดในกฎหมายน้ี 

อภิปรายแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะอภิปรายแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ ชื่อ – สกุลชื่อ – สกุล
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นายสุริยา ปันจอร์ เหตุผลในการตัดโทษตามมาตรา 13 และ

มาตรา 14 น้ันฟังได้ แต่การตัดออกท้ังหมด 

จะยาก หากปรับโทษให้เป็นตัดสิทธิทาง 

การเมืองยังพอพูดคุยกันได้ ดังนั้นการ 

ตัดออกต้องมีเหตุผลที่ตอบได้อย่างชัดเจน

 หลังการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น ท่ีประชุม

มีมติให้ตัดโทษทางอาญา ตามมาตรา 13 และมาตรา 14 ออก

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาประเด็นว่า 

ควรกำาหนด “บทเฉพาะกาล” ในร่างพระราชบัญญัติน้ีหรือไม่ อย่างไร หรือ 

ควรกำาหนดให้ขยายวันประกาศให้มีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลาช่วงหนึ่ง 

 ภายหลังการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว

แล้ว ที่ประชุมมีมติว่าไม่กำาหนดให้มีบทเฉพาะกาลและขยายช่วงเวลามี

ผลบังคับใช้ออกไป เนื่องจากกฎหมายที่จะใช้บังคับใหม่นี้เป็นประโยชน์

มากกว่ากฎหมายเข้าชื่อ พ.ศ.2542 และแนวทางปฏิบัตินั้นเมื่อรวบรวม

รายชื่อครบถ้วนก็เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

ได้อยู่แล้ว 

 ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เชิญผู้แปรญัตติชี้แจงคำาแปรญัตติร่าง 

พระราชบัญญัติฯ ตามประเด็นท่ีได้มีการแปรญัตติของสมาชิกวุฒิสภา ดังน้ี 

ม.6 ว.3

ม.9/1, ม.9/2

ม.10 ว.1

ม.11/1

มาตรา

1. นายคำานูณ 

สิทธิสมาน

สมาชิกวุฒิสภา

ผู้แปรญัตติ

เพิ่ม ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

จากกองทุนพัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง

เพิ่มช่องทางการเข้าช่ือโดยคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง

เพ่ิม ให้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายช่ือ 

นั้นด้วย

เพิ่ม มาตรา 11/1 กรณีการเข้าชื่อ

เสนอร่างพระราชบัญญัติเป็นไป

โดยถูกต้อง ครบถ้วน ให้ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและ

จัดระเบียบวาระการประชุมร่าง

พระราชบัญญัติที่ประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งเสนอเป็นเรื่องด่วน 

ในวาระแรกของการประชุมสมัย

สามัญนิติบัญญัติ 

ประเด็นสาระอภิปรายแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะชื่อ – สกุล
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ม.6 ว.2

ม.6 ว.3

ม.10 ว.1

ม.6

ม.6 ว.3

ม.10 ว.1

ม.9/1, ม.9/2

ม.11/1

4. พลอากาศเอก 

วีรวิท คงศักดิ์

2. รอง

ศาสตราจารย์

ประเสริฐ  

ชิตพงศ์ 

เพิ่ม และผู้มีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งร้อย 

คนขึ้นไปอาจร้องขอให้สำานักงาน 

..... ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบของ 

ประธานรัฐสภาหรือระเบียบของ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือ

ระเบียบของหน่วยงานนั้นตามแก่

กรณี

เพิ่ม ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

จากกองทุนพัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง

เพ่ิม ให้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายช่ือ 

นั้นด้วย

ตัด “สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 

บัตรประจำาตัวประชาชนท่ีหมดอายุ 

หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทาง 

ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มี

รูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และมี..”

ตัด “ตามควรแก่กรณีโดยไม่ชักช้า 

และเพ่ิม แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

เพิ่ม ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

จากกองทุนพัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง

เพ่ิม ให้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายช่ือ 

นั้นด้วย

เพิ่มช่องทางการเข้าชื่อโดยคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง

เพิ่ม มาตรา 11/1 การจัดระเบียบ 

วาระการประชุมร่างพระราชบัญญัติ 

ท่ีเสนอโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรคำานึง

ถึงความรวดเร็วและต่อเนื่องในการ

พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว รวมท้ัง 

การมีส่วนร่วมของผู้ ท่ีอาจได้รับ

ผลกระทบจากร่างกฎหมายดังกล่าว 

และประชาชนทั่วไป

ม.63. พลอากาศตรี  

เฉลิมชัย เครืองาม

ตัด “จำานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน” 

ตัด “ในกรณีที่” และ “ประสงค์จะ” 
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ม.6

ม.6 ว.2

ม.7

ม.6 ว.2

ม.6 ว.3

ม.9/1, ม.9/2

ม.9(2)

ม.11 ว.2

ม.14

ม.13

เพิ่ม ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

จากกองทุนพัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง

เพิ่มช่องทางการเข้าชื่อโดยคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง

ตัด “สำาเนาบัตรตามมาตรา 7 วรรค 

สาม” และเพิ่ม หมายเลขประจำาตัว

ประชาชน

....

แก้ไขโดยลดโทษเป็น ไม่เกินสามปี 

หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

เพิ่ม และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

เป็นเวลาห้าปี

5. นายวิเชียร 

คันฉ่อง

ม.4 แปรญัตติเพิ่มเติมดังนี้ ประชาชน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และ 

เพิ่มในนิยามผู้ริเริ่มเป็น ผู้แทนของ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง....

ตัด “ย่ี” ออก และเพ่ิม บัญชีรายช่ือ 

ของผู้ริเริ่มพร้อมด้วยรายละเอียด

เกี่ยวกับที่อยู่ และลายมือชื่อผู้ริเริ่ม 

ทุกคน โดยตัด “สำาเนาบัตรประจำาตัว 

ประชาชน บัตรประจำาตัวประชาชน 

ที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐาน

อ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงาน 

ของรัฐท่ีมีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 

และมีหลายเลขประจำาตัวประชาชน 

ของผู้นั้น”

เพิ่ม สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เพิ่ม โดยในการดำาเนินการชักชวน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อเข้าช่ือเสนอ 

ร่างพระราชบัญญัตินั้น ผู้ริเริ่มจะ 

ต้องมีการเปิดเผยและประชาสัมพันธ์ 

ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชน

ทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูล

รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ 

นั้นได้โดยทั่วถึงและสะดวก 

เพิ่ม (3) ที่อยู่ปัจจุบันตามระบุใน

บัตรประจำาตัวประชาชน
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ตัดเอกสารหลักฐานท่ีต้องแนบตาม 

ม.7 ว.3 ออก

ตัด “บัญญัติ” และเพิ่ม กำาหนดไว้

ในหมวด 3 และหมวด 5 แห่ง... 

ตัด “สำาเนา” และเพิ่ม ที่จะเสนอ

ให้รัฐสภาพิจารณา ตัด “และ” เพิ่ม 

พร้อม

ตัด “พร้อมด้วยสำาเนาบัตร” และ 

“วรรคสาม”

เพิ่ม (4) คำารับรองของผู้แทนของ

ผู้ซึ่งเสนอร่างพระราชบัญญัติตาม 

(3) ว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งและเป็นผู้ร่วมลงชื่อด้วย

ตนเอง

เพิ่ม เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่าง

พระราชบัญญัติตามวรรคสามแล้ว 

หากไม่พิจารณาให้คำารับรองภายใน 

ม.8

ม.9 (1)

ม.9 (2) 

ม.9 (4) 

ม.11 ว.4

ม.11/2

ม.6 ว.3

ม.9/1, ม.9/2

ม.11/1

สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ ให้ประธาน 

รัฐสภาแจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้ริเร่ิมทราบ

เพิ่ม ช่องทางการเปิดให้ประชาชน

ร่วมเข้าชื่อโดยคณะกรรรมการการ

เลือกตั้ง

เพิ่ม ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

จากกองทุนพัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง

เพิ่มช่องทางการเข้าชื่อโดยคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง

เพิ่ม มาตรา 11/1 การจัดระเบียบ 

วาระการประชุมร่างพระราชบัญญัติ 

ท่ีเสนอโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรคำานึง

ถึงความรวดเร็วและต่อเนื่องใน

การพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว 

รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ที่อาจ

ได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย

ดังกล่าวและประชาชนทั่วไป

6. นายสุรจิต 

ชีรเวทย์
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ม.6

ม.12/1

ม.13

7. นายสมชาย 

แสวงการ

เพิ่ม ผู้ริเริ่มตามจำานวนในมาตรา 6 

อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายจาก 

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

กำาหนด

เพิ่ม มาตรา 12/1 เมื่อมีกรณีที่ร่าง 

พระราชบัญญัติซ่ึงเสนอโดยผู้มีสิทธิ 

เลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอต้องมี

การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ

ร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและ

วุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย มาตรา 147 (3) ให้ 

มีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายร่วมเป็น 

กรรมาธิการจำานวนไม่น้อยกว่าหน่ึง 

ในสามของจำานวนคณะกรรมาธิการ 

ร่วมกัน

เสนอปรับเร่ืองโทษเป็น ต้ังแต่หน่ึงปี 

ถึงห้าปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นถึง

หนึ่งแสนบาท

ม.13 (1/1) เพิ่ม (1/1) เรียก รับ หรือยอมจะรับ 

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดสำาหรับ 

ตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทน

ในการที่จะจูงใจ หรือได้จูงใจให้ผู้มี

สิทธิเลือกต้ังริเร่ิมเข้าร่วมลงช่ือ ไม่ให้ 

ลงช่ือ หรือให้ถอนช่ือ ในการเข้าช่ือ 

เสนอร่างพระราชบัญญัติหรือเสนอ 

ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

โดยวิธีการอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย 

หรือโดยอิทธิพลของตน

ม.7 

ม.10

เพิ่มช่องทางการเข้าชื่อโดยคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง

เพิ่ม ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

จากกองทุนพัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง

เพ่ิมกรอบเวลาในการพิจารณารับรอง 

ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน 

ของนายกรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน

8. นางสาวรสนา 

โตสิตระกูล
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ม.11 ว.4

ม.14

เพิ่ม ร่างพระราชบัญญัติและญัตติ 

ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทยท่ีเสนอโดยประชาชน 

ให้มีผู้แทนของประชาชนผู้เข้าชื่อ 

ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของกรรมาธิการ 

ท่ีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และ 

ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ในสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รวมท้ัง 

ในกรรมาธิการร่วมสองสภา

แปรญัตติตัด ม.14 ออก

9. นายทวีศักดิ์ 

คิดบรรจง

ม.6

ม.7

ตัด “บัตรประจำาตัวประชาชนท่ีหมด 

อายุ” และเพ่ิม หรือหลักฐานเอกสาร 

ที่นายทะเบียนท้องที่ออกให้ 

ตัด “บัตรประจำาตัวประชาชนท่ีหมด 

อายุ” และเพ่ิม หรือหลักฐานเอกสาร 

ที่นายทะเบียนท้องที่ออกให้ 

ม.11/2

ม.6 ว.3

ม.10 ว.1

ม.11/2

ม.6

ม.10 ว.1

เพิ่ม ช่องทางการเปิดให้ประชาชน

ร่วมเข้าชื่อโดยคณะกรรรมการการ

เลือกตั้ง

เพิ่ม ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

จากกองทุนพัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง

เพ่ิม ให้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายช่ือ 

นั้นด้วย

เพิ่ม ช่องทางการเปิดให้ประชาชน

ร่วมเข้าชื่อโดยคณะกรรรมการการ

เลือกตั้ง

ตัด “จำานวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบคนเพ่ือ” 

ออก

ตัด “ด้วย” และเพ่ิม และต้องแจ้งให้ 

ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายทุกคนทราบ

โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เช่น

เดียวกับการแจ้งให้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง

10. นายบุญส่ง 

โควาวิสารัช

11. นายเจตน์ 

ศิรธรานนท์

12. พลเอก 

เกษมศักดิ์ 

ปลูกสวัสดิ์

13. นางสาว

สุวิมล  

สุตะวิริยะวัฒน์
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 ในการนี้ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมาธิการ ขอสงวนความเห็น

คงมาตรา 13 มาตรา 14 โทษทางอาญาไว้ตามร่างที่สภาผู้แทนราษฎร 

เห็นชอบแล้ว 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย�พ.ศ....�
วาระที�่2�และวาระที่�3�วุฒิสภา�
 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... วุฒิสภา ได้จัดทำารายงานการ

พิจารณาเสนอเข้าสู่การประชุมวุฒิสภา 

 ท้ังน้ี วุฒิสภาได้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งในเบื้องต้น นายอนุรักษ์ นิยมเวช 

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นำาเสนอหลักการ สาระสำาคัญของร่าง

พระราชบัญญัติฯ และต่อมามีการนำาเสนอเรียงลำาดับมาตรา ซึ่งมีสมาชิก

ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในแต่ละมาตรา และใน

ท้ายที่สุดมีการลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

 (1) มาตรา 6 วรรคหน่ึง มีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญฯ 83 เสียง และไม่เห็นด้วย 21 เสียง 

 (2) มาตรา 6 วรรคสอง มีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญฯ 104 เสียง และไม่เห็นด้วย 75 เสียง 

 (3) มาตรา 6 วรรคสาม มีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญฯ 53 เสียง และไม่เห็นด้วย 47 เสียง 

 (4) มาตรา 9 มีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

73 เสียง และไม่เห็นด้วย 17 เสียง 

 (5) มาตรา 14 มีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

46 เสียง และไม่เห็นด้วย 50 เสียง 

 (6) มาตรา 15 มีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

33 เสียง และไม่เห็นด้วย 65 เสียง 

 ต่อมา วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอ 

กฎหมาย พ.ศ. .... วาระที่ 3 โดยมีมติเห็นชอบกับร่างที่ผ่านการพิจารณา

วาระ 2 วุฒิสภา ด้วยคะแนนเสียง 99 ต่อ 2 เสียง

 จากการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

เข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ดังกล่าวมาแล้ว ถือว่าวุฒิสภามีมติให้แก้ไข 

เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ

มาแล้วตามรัฐธรรมนูญมาตรา 147 (3) ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วย 

กับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาก็ดำาเนินการต่อไปตามมาตรา 150 คือ 

นายกรัฐมนตรีนำาข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 

และประกาศใช้บังคับต่อไป แต่ถ้าเป็นกรณีอื่น “...ให้แต่ละสภาตั้งบุคคล

ซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้นๆ มีจำานวนเท่ากันตามที่สภา 

ผู้แทนราษฎรกำาหนด ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัตินั้น.....”

 สภาผู้แทนราษฎรประชุมพิจารณาและมีมติไม่เห็นชอบด้วย

กับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ ของวุฒิสภา และมีมติกำาหนด

จำานวนบุคคลท่ีจะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ จำานวน 22 คน และได้เสนอแต่งตั้งกรรมาธิการ
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ร่วมกันในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร 11 คน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ.2556 

 รายช่ือกรรมาธิการร่วมในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย

 (1)  นายขจิตร ชัยนิคม

 (2)  นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง

 (3)  นายบุญเลิศ ไพรินทร์

 (4)  นางผุสดี ตามไท

 (5)  นายพิชิต ชื่นบาน

 (6)  นายพีรพันธุ์ พาลุสุข

 (7)  นายไพจิต ศรีวรขาน

 (8)  นางสาวเรวดี รัศมิทัต

 (9)  นายวรงค์ เดชกิจวิกรม

 (10) นายสมชาติ ธรรมศิริ

 (11) นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล

 ต่อมาวุฒิสภาพิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมาธิการร่วมกันในส่วน

ของวุฒิสภา จำานวน 11 คน ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญ

นิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2556 ดังนี้ 

 (1)  นายกฤช อาทิตย์แก้ว

 (2)  พลตำารวจเอก จงรัก จุฑานนท์

 (3)  นางถวิลวดี บุรีกุล

 (4)  นายธานี อ่อนละเอียด

 (5)  นางนฤมล ศิริวัฒน์

 (6)  นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช

 (7)  พันตำารวจเอก พายัพ ทองชื่น 

 (8)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิ มูลศิลป์

 (9)  พลตำารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี

 (10) นายสมชาติ พรรณพัฒน์

 (11) นายอนุรักษ์ นิยมเวช 

 คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาประชุม

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ปรากฏผลการพิจารณาเป็นดังนี้

 1. คณะกรรมาธิการร่วมกันฯ มีมติเห็นชอบตามร่างของวุฒิสภา 

มาตรา 6 ซ่ึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างของสภาผู้แทนราษฎร โดยเพ่ิมวรรคสาม 

ดังนี้ 

 “ในการดำาเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ 

อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

ตามกฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองได้” 

 2. คณะกรรมาธิการร่วมกันฯ มีมติเห็นชอบตามร่างของวุฒิสภา 

มาตรา 9 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างของสภาผู้แทนราษฎร กำาหนดให้  

“ผู้ริเร่ิม” ต้องนำาเสนอเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเข้าช่ือเสนอร่างกฎหมาย 

ประกอบด้วย 

  (1) สำาเนาร่างพระราชบัญญัติและบันทึกประกอบตามมาตรา 

6 (1) หรือตามมาตรา 6 วรรคห้า แล้วแต่กรณี 
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  (2) เอกสารการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมด้วย

สำาเนาบัตรตามมาตรา 7 วรรคสาม

  (3) รายชื่อของผู้แทนของผู้ซึ่งเสนอร่างพระราชบัญญัติจำานวน

ไม่เกินหกสิบคนตามที่ผู้ริเริ่มกำาหนด

 3. คณะกรรมาธิการร่วมกันฯ มีมติให้ตัดมาตรา 9/1 ซ่ึงวุฒิสภา 

ได้เพิ่มเติมทั้งมาตรา

 กรณีนี้วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำาหนดให้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งดำาเนินการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้กับผู้ริเริ่ม ตาม

หลักเกณฑ์วิธีการที่กำาหนดไว้ในมาตรานี้ 

 4. คณะกรรมาธิการร่วมกันฯ มีมติให้ตัดมาตรา 9/2 ซ่ึงวุฒิสภา 

ได้เพิ่มเติมทั้งมาตรา

 กรณีนี้วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของการของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจำาจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดำาเนิน

การเกี่ยวกับรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 5. คณะกรรมาธิการร่วมกันฯ มีมติเห็นชอบตามร่างของวุฒิสภา 

มาตรา 10

 กรณีนี้วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวรรคหนึ่ง โดยเพิ่มคำาว่า 

“และครบถ้วน” ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของประธานรัฐสภา 

และเพิ่มเติมคำาว่า “และให้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อนั้นด้วย” เป็นการ

เพิ่มช่องทางการแจ้งเป็นหนังสือโดยตรงไปยังผู้มีชื่อร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง

พระราชบัญญัติเพื่อร้องคัดค้านการเข้าชื่อในเวลาที่กำาหนด

 6. คณะกรรมาธิการร่วมกันฯ มีมติให้คงไว้ตามร่างของสภา 

ผู้แทนราษฎรตามมาตรา 12

 กรณีน้ีวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างของสภาผู้แทนราษฎร ในวรรคสอง 

โดยเพ่ิมเติมให้ นำาบทบัญญัติในส่วนท่ีกำาหนดให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

จัดให้มีการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ใช้กับกรณีการเข้าชื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลมดังนี้ 

 “ให้นำาบทบัญญัติในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 9/1 

มาตรา 9/2 มาตรา 10 และมาตรา 11 มาบังคับใช้กับการเสนอญัตติขอ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม” 

 ในการน้ี คณะกรรมาธิการร่วมกันฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... แล้วเสร็จ และได้จัดทำารายงาน

ของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

เข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เสนอเข้าสู่ 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งมีการบรรจุระเบียบ 

วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญ

นิติบัญญัติ) วันพุธท่ี 13 มีนาคม 2556 เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณา 

เสร็จแล้ว และบรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี 18 (สมัยสามัญ 

นิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นเรื่องเร่งด่วน 

 

 วุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการ 

ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วในการประชุมครั้งที่18(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 
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 ส่วนสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่ 

คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ชุดที่ 24 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 

 เมื่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาและมีมติเห็นชอบด้วย

กับรายงานและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 

ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอ ถือว่าร่างพระราชบัญญัติฯ ได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ตามมาตรา 147 (3) ให้ดำาเนินการต่อไปตาม

มาตรา 150 กล่าวคือ นายกรัฐมนตรีนำาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือ 

เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ฉบับท่ีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ข้ึนทูลเกล้า 

ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย

 ต่อมา มีการประกาศในราชกิจานุเบกษาฉบับกฤษฏีกา เล่ม 130 

ตอนที่ 119 ก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556
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1.  บทสรุป

กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย ระหว่าง พ.ศ.2540 – พ.ศ.2557 

ภายใต้กรอบแนวคิดและหลักการว่าด้วยการออกแบบโครงสร้างอำานาจรัฐ 

โดยการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) 

ให้ขึ้นมามีบทบาทคู่ขนานไปกับประชาธิปไตยทางผู้แทน (Representative 

Democracy) โดยมีรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นเครื่องมือหลัก

สำาหรับการพัฒนาดังกล่าว ซ่ึงปรากฏผลชัดเจนถึงระดับการพัฒนา แบ่งได้ 

เป็น 2 ยุค กล่าวคือ 

บทสรุป และ ข้อเสนอแนะ

ส่วน�ที่�5
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 ยุคแรก ในช่วงการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 เป็นช่วงเริ่มต้นการกำาหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยตรง ด้วยการให้สิทธิร่วมกันริเริ่มเข้าชื่อ

เสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ 

 ยุคท่ีสอง คือยุคแห่งการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ซึ่งมีพัฒนาการต่อยอดจากยุคแรก ด้วยการขยายสิทธิ 

และการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ไปถึงระดับการมีส่วนร่วมในการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังร่วมกันเข้าช่ือเสนอต่อรัฐสภา 

ด้วย 

 ในขณะท่ีการรับรู้ในสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนก็มีพัฒนาการ 

ในเชิงปริมาณอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือในยุคแรกมีการริเร่ิมเข้าช่ือเสนอร่าง 

พระราชบัญญัติรวมจำานวน 16 ฉบับ และร่างพระราชบัญญัติฯ ท่ีประชาชน 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ังร่วมกันเข้าช่ือเสนอน้ี รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและ 

มีผลใช้บังคับเพียงฉบับเดียวคือ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 

และในยุคท่ีสองมีการริเร่ิมเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ โดยประชาชน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนเพิ่มสูงขึ้นถึง 47 ฉบับ รัฐสภาพิจารณาให้ความ

เห็นชอบและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย รวมจำานวน 6 ฉบับ ดังนี้ 

 (1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

 (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

 (3)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 

 (4) พระราชบัญญัติระเบียบโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

 (5)  พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556

 (6) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2556

 ผลในเชิงสัมฤทธ์ิของการมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติ 

พบว่าในช่วงเวลา 6 ปีสุดท้ายของยุคที่สอง เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งริเริ่มเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายจำานวนมาก และร่างกฎหมาย

ของประชาชนได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐสภามากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 12.76 ของจำานวนร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอทั้งหมด 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภาพรวมพัฒนาการด้านการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองโดยตรงของประชาชน ในกระบวนการนิติบัญญัติไทยในสองยุค 

ท่ีผ่านมา เห็นได้ชัดถึงพัฒนาการในเชิงหลักการ แนวคิดซ่ึงได้รับการรับรอง 

ไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ และในผลในทางปฏิบัติก็พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิ 

เพ่ิมมากข้ึนท้ังในช้ันการริเร่ิมเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติ และจำานวน 

ร่างพระราชบัญญัติของประชาชนท่ีได้รับความเห็นชอบประกาศใช้บังคับ 

เป็นกฎหมาย ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลสำาเร็จจากการเพ่ิมมาตรการเพ่ือสนับสนุน 

การใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงด้วยการลดจำานวนผู้มี 

สิทธิเลือกตั้งในการริเริ่มเข้าชื่อเหลือจำานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน การ 

กำาหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายสนับสนุนการดำาเนินการร่างกฎหมาย 

ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง รวมถึงการให้มีผู้แทนเข้าช้ีแจงหลักการเหตุผล 

ร่างพระราชบัญญัติ และการให้มีผู้แทนร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญในสภา 

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
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 ความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในกระบวนการ

นิติบัญญัติเช่นน้ี นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมการเมืองไทย ซ่ึงประชาชน 

กลุ่มต่างๆ ให้ความสนใจที่จะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือดำาเนินการเพื่อให้

เกิดการปรับเปลี่ยนในเชิงระบบ ซึ่งในจำานวนมีทั้งที่เป็นเรื่องของวิถีชีวิต 

การประกอบอาชีพการงาน หรือความต้องการเฉพาะของกลุ่มบุคคลหรือ

ชุมชนต่างๆ เช่น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง และมีบางส่วนที่เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กับประเด็นทางการเมืองโดยตรง เช่น ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

ทำาให้ในช่วงเวลา 6 ปีสุดท้ายในยุคที่สองของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

โดยตรงในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายน้ัน มีการเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

เฉลี่ย 7.8 ฉบับต่อปี แสดงว่าในยุคต่อจากนี้ไป กฎหมายไม่ใช่เครื่องมือ

ของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย

ต่างมองเห็นช่องทางการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการเปล่ียนแปลงไปสู่

สิ่งที่ต้องการ กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือในการจัดวางหรือกำาหนดกฎเกณฑ์

ทางสังคมคู่ขนานไปกับความต้องการใช้กฎหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

และการวางกฎเกณฑ์ด้านอาชีพการงานของประชาชนซ่ึงในเชิงทฤษฏีถือว่า 

เป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตยหรืออำานาจสูงสุดในการปกครอง

 เม่ือสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิรูปประเทศไทย รัฐธรรมนูญ 

ยังคงถูกใช้เป็นเคร่ืองมือหลักสำาหรับการกำาหนดโครงสร้าง ความสัมพันธ์ 

และจัดวางบทบาทสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำานาจรัฐ โดยมีโจทย์

หลักคือการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำาในด้านต่างๆ 

ท้ังน้ี ในส่วนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

เป็นอีกส่วนสำาคัญท่ีต้องพิจารณาทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไป 

อย่างได้ดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและประชาธิปไตย 

ทางผู้แทน 

 ความท้าทายสำาคัญของการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

โดยตรงคือ การสร้างดุลยภาพระหว่างกฎหมายของประชาชนกลุ่มต่างๆ ท่ี 

มีผลประโยชน์หรือความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย ดุลยภาพระหว่าง 

ภาครัฐทั่วไป ภาครัฐในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชน ซึ่งหากขาด

ดุลยภาพที่เหมาะสมแล้ว กฎหมายอาจนำามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างคน

กลุ่มต่างๆ หรือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน แทนที่กฎหมายจะเป็น

เคร่ืองมือในการจัดระเบียบหรือสร้างความสงบสุขในสังคม และสนองตอบ 

ต่อความต้องการหรือป้องกันแก้ไขปัญหาของกลุ่มคนในสังคมได้อย่างท่ี

ควรจะเป็น 

 อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นจำาเป็นต้องมีการสำารวจสถานะปัจจุบัน

ของการรับรองสิทธิและการมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติ 

ภายใต้ข้อสังเกตสำาคัญคือ การยึดหลักการและแนวทางของยุคท่ีสอง แม้ว่า 

รัฐธรรมนูญซ่ึงรับรองสิทธิและการมีส่วนร่วมดังกล่าวถูกยกเลิก และ “พระราช 

บัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ.2556” ซ่ึงประชาชนมีส่วนร่วม 

ริเร่ิมเสนอและมีส่วนร่วมพิจารณาของรัฐสภาน้ัน แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เปิด 

ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมริเริ่มเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายได้  

ท้ังน้ี ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติเปรียบเทียบ 

เป็นดังนี้ 



194 195การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน

ไทย

สวิตเซอร์แลนด์
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รัฐธรรมนูญ 
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กฎหมายระดับ
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รัฐธรรมนูญ 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ริเริ่มเสนอร่าง   พิจารณา   ตัดสินใจ
 ในชั้นรัฐสภา

ประเทศ

 จากตารางข้างต้น แสดงถึงระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

โดยตรง ในประเทศที่มีการพัฒนาประชาธิปไตยให้หยั่งรากลึกใน 

สังคมมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี 

หรือแม้แต่อิตาลี ต่างรับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง 

ของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ เริ่มตั้งแต่การรับรองและให้ 

สิทธิในการริเร่ิมเสนอร่างกฎหมายหรือเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

ย่ิงไปกว่าน้ันยังกำาหนดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการ “ตัดสินใจ” 

ว่าจะให้ร่างกฎหมายหรือร่างรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้หรือไม่ ด้วยกลไก 

ที่เรียกว่า “การออกเสียงประชามติ” (Referendum) ซึ่งเป็นกลไกการมี

ส่วนร่วมตัดสินใจทางการเมืองโดยตรงที่แต่ละประเทศต่างก็พัฒนาขึ้นมา

จากรากฐานทางการเมืองการปกครองในระดับรัฐหรือชุมชนตั้งแต่ยุคอดีต 

✓ ✓

✓ ✓✓

✓

**

*

***
**

**
**

***

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

* ระดับสมาพันธรัฐ ประชาชนริเร่ิมเสนอให้จัดออกเสียงประชามติร่างกฎหมายท่ีผ่าน 

ความเห็นชอบจากสภาแห่งสมาพันธรัฐแล้วได้ และระดับรัฐริเร่ิมเสนอร่างกฎหมายได้

** ทั้งระดับสมาพันธรัฐและระดับรัฐ

*** เฉพาะเข้าช้ีแจงต่อรัฐสภา ซ่ึงหากรัฐสภามีมติท่ีแตกต่างจากข้อเสนอของประชาชน 

 ประชาชนมีสิทธิเสนอให้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นการชี้ขาดได้ 

**** กฎหมายสำาคัญเช่นกฎหมายเกี่ยวกับการรวมแคว้นหรือภาค การจัดตั้งแคว้น

หรือภาคขึ้นใหม่ต้องจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติ หรือการยกเลิกกฎหมาย

ต้องจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติ

***** ประชาชนริเริ่มเสนอให้จัดออกเสียงประชามติร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วได้
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 ส่วนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการนิติบัญญัติของ 

ไทยน้ัน แม้มีพัฒนาการต่อยอดมาโดยลำาดับในช่วงเวลาสิบกว่าปี จาก 

ยุคแรกที่ให้สิทธิเฉพาะการมีส่วนร่วมริเร่ิมเสนอร่างกฎหมายและร่าง 

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น ต่อมาในยุคที่สองได้ขยายสิทธิและ 

การมีส่วนร่วมให้ประชาชน ผู้เข้าช่ือเสนอร่างกฎหมายได้เข้าร่วมพิจารณา 

ร่างกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยกำาหนดช่องทางให้มี 

ผู้แทนเข้าช้ีแจงหลักการเหตุผลร่างกฎหมายในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 

และวาระที่สองขั้นพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ให้มีผู้แทนผู้เข้าชื่อ

เสนอกฎหมายร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญ จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

ของจำานวนกรรมาธิการท้ังหมด แต่อย่างไรก็ตาม เรายังคงไม่ได้ให้สิทธิ 

ในการมีส่วนร่วมถึงระดับการตัดสินใจเช่นประเทศต่างๆ ที่นำาเสนอ 

ข้างต้น 

 ในยุคแรกน้ัน บทเรียนจากการเข้าช่ือเสนอร่างกฎหมายของประชาชน 

คือ ขาดช่องทางการสื่อสารเจตนารมณ์ หลักการเหตุผล หรือสภาพปัญหา 

ของประชาชนผู้เข้าช่ือเสนอร่างกฎหมายต่อฝ่ายนิติบัญญัติ และประชาชน 

ยังขาดกลไกสนับสนุนช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย 

ในการเข้าช่ือเสนอร่างกฎหมาย ดังน้ันในยุคท่ีสองจึงได้พัฒนาปรับปรุงและ 

สร้างช่องทางให้มีผู้แทนประชาชนผู้เสนอร่างกฎหมายได้เข้าไปมีส่วนร่วม 

ในชั้นพิจารณาของรัฐสภา ตั้งแต่เริ่มต้นคือการนำาเสนอหลักการของร่าง 

กฎหมาย และร่วมพิจารณาในช้ันคณะกรรมาธิการ วาระท่ี 2 ท้ังในช้ันสภา 

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมถึงกำาหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ช่วยเหลือสนับสนุนทางวิชาการในการร่างกฎหมายของประชาชน จึงอาจ 

กล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาจากบทเรียนในยุคแรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 

และคุณภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในกระบวนการ 

นิติบัญญัติ 

 จากบทเรียนการใช้สิทธิและเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงใน

กระบวนการนิติบัญญัติ โดยการเข้าชื่อเสนอเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....” ในทางปฏิบัติยังคงมีเง่ือนไขและ 

ข้อจำากัดการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งไม่อาจทำาให้เป็น 

การมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และมีความหมายอย่างแท้จริง 

เนื่องจากมีธรรมเนียมและแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

 (1) การที่ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือคณะรัฐมนตรี

เสนอร่างกฎหมายเพ่ือประกอบร่างกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

และต้องใช้ร่างกฎหมายของรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณา ทำาให้การอภิปราย 

การแปรญัตติโดยสมาชิกหรือกรรมาธิการเพ่ือปรับเปล่ียนโครงสร้างกฎหมาย 

หรือเน้ือหาสาระ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือหลักการของร่างกฎหมาย 

ที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอนั้น เป็นไปได้อย่างยากลำาบาก

 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนีแม้ให้รัฐสภาเสนอร่างกฎหมาย 

เพ่ือให้ประชาชนลงประชามติควบคู่ไปกับร่างกฎหมายของประชาชน ท่ีเรียกว่า 

“counterproposal” ทำาให้ประชาชนท่ัวไปมีตัวเลือกและใช้ดุลพินิจเปรียบเทียบ

ระหว่างร่างกฎหมายของประชาชนกับร่างกฎหมายของรัฐสภา และตัดสินใจ 

เลือก โดยให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายที่คิดว่าเป็นประโยชน์สูงสุดได้  

เป็นแนวทางท่ีทำาให้ประชาชนมีส่วนร่วมถึงระดับการตัดสินใจ และเป็นการ 

ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลท่ีมีหลายตัวเลือกเพ่ือคุณภาพจากการตัดสินใจ 

สำาหรับประเทศไทยนั้น การผูกขาดให้พิจารณาร่างกฎหมายของรัฐบาล
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เป็นหลัก มีผลกระทบโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนใน

กระบวนการนิติบัญญัติ 

 (2) สัดส่วนกรรมาธิการวิสามัญ (Select Committee) จากผู้แทน

ประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 นั้น หาก

มีประชาชนเสนอร่างกฎหมายเดียวกันหลายร่าง สัดส่วนกรรมาธิการจะ

ต้องแบ่งสรรกันระหว่างผู้แทนร่างกฎหมายแต่ละฉบับ ทั้งๆ ที่ในเนื้อหา

สาระหรือแม้แต่เจตนารมณ์ของร่างกฎหมายของประชาชนแต่ละฉบับนั้น

อาจแตกต่างกัน 

 (3) ในช้ันคณะกรรมาธิการร่วมกัน (Joint Committee) กรณีวุฒิสภา 

มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมาย และสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับ 

การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว รัฐธรรมนูญ มาตรา 147 วรรคหนึ่ง (3) กำาหนด 

“...ให้แต่ละสภาต้ังบุคคลซ่ึงเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภาน้ันๆ มีจำานวน 

เท่ากันตามท่ีสภาผู้แทนราษฎรกำาหนด ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกัน 

เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติน้ัน.....” และในทางปฏิบัติถือเป็นดุลพินิจ 

ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะเสนอชื่อ “บุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิก

แห่งสภานั้นๆ” เป็นกรรมาธิการร่วมกันในสัดส่วนของแต่ละสภา หรืออาจ

แต่งตั้งเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกแห่งสภานั้นๆ ก็ได้ ซึ่งการตีความและยึดถือ

แนวทางการปฏิบัตินี้มีผล ทำาให้ประชาชนผู้เสนอร่างกฎหมายขาดโอกาส

ที่จะได้อธิบายหรือให้ข้อมูลที่จำาเป็นอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจในประเด็นที่

ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา การมี

ผู้แทนประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 

และมีข้อมูลในเร่ืองดังกล่าวเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการร่วมในสัดส่วนจำานวนท่ี 

เหมาะสมจะช่วยลดความขัดแย้งในประเด็นความเห็นต่าง ทำาให้กระบวนการ 

นิติบัญญัติเป็นไปด้วยความเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) ซึ่งทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยอย่างแท้จริง 

 (4) การริเริ่มเสนอและการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย

ของรัฐสภา ซึ่งรวมถึงร่างกฎหมายที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอด้วย 

ยังมิได้เปิดพื้นท่ีหรือสร้างช่องทางให้ประชาชนท่ัวไปได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ซึ่งทัศนะหรือมุมมองจากประชาชนกลุ่มอื่นๆ นอกจากผู้เข้าชื่อเสนอร่าง

กฎหมายน้ัน มีความสำาคัญและจำาเป็นเพ่ือให้ได้กฎหมายท่ีมีคุณภาพ ได้รับ 

การยอมรับและบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้แทนปวงชน

ชาวไทยท่ีเป็นสมาชิกรัฐสภาอาจมีข้อจำากัดท่ีไม่อาจสะท้อนภาพของกลุ่ม 

ผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีมีจำานวนมากและหลากหลายได้อย่างครบถ้วนท้ังหมด 

2.  ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง 

ในกระบวนการนิติบัญญัติไทยในยุคแห่งการปฏิรูปประเทศไทยนี้ ยังคง 

จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในกระบวนการ 

นิติบัญญัติ ภายใต้หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งความท้าทาย

สำาคัญอยู่ท่ีการสร้างดุลยภาพระหว่างการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง

ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย ประชาชนทั่วไป 

ข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐ รวมถึงผู้มีบทบาทอำานาจหน้าที่ในสถาบัน

นิติบัญญัติทั้งหลาย 
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 ในการนี้ มีข้อเสนอเพื่อทำาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือการสร้าง

หลักประกันโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ดังนี้ 

 

 (1) หลักประกันการใช้สิทธิและมีส่วนร่วมริเริ่มเสนอร่างกฎหมาย

ของประชาชน ด้วยการกำาหนดมาตรการท่ีทำาให้ร่างกฎหมายของประชาชน 

ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในกรอบเวลาท่ีกำาหนด หากประชาชน 

ได้ดำาเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมถึงกำาหนดมาตรการพิเศษอ่ืนๆ 

สำาหรับร่างกฎหมายของประชาชนด้วย

 (2) หลักประกันเพ่ือทำาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายเป็นไปอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นการ 

มีส่วนร่วมที่มีคุณค่าและมีความหมายอย่างแท้จริง 

  (2.1) กำาหนดให้ใช้ร่างกฎหมายของประชาชนเป็นหลักในการ 

พิจารณา เพ่ือแสดงถึงการยอมรับและให้คุณค่าความสำาคัญต่อร่างกฎหมาย 

ที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตยเสนอ เนื่องจากผู้แทนปวงชน 

ชาวไทยที่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชน และมีอำานาจหน้าที่หลักในด้าน 

นิติบัญญัติมิได้แสดงบทบาทดังกล่าวเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาของประชาชน 

กระทั่งประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงด้วยตนเอง 

  (2.2) กำาหนดให้มีผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อ 

เสนอร่างพระราชบัญญัติร่วมเป็นกรรมาธิการจำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

ของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งในชั้น “คณะกรรมาธิการวิสามัญ”  

(Select Committee) และ “คณะกรรมาธิการร่วมกัน” (Joint Committee) 

เพ่ือให้ประชาชนมีผู้แทนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจกรณีท่ีมีความเห็น 

ต่างในประเด็นใดประเด็นหนึ่งระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

  (2.3) กำาหนดมาตรการเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครอง

เจตจำานงของประชาชนผู้เข้าช่ือเสนอร่างกฎหมายกับประชาชนท้ังประเทศ 

เพื่อมิให้ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลขัดหรือแย้งต่อผลประโยชน์ส่วนรวม

สังคม หรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการนิติบัญญัติ ท้ังน้ี โดยกำาหนดให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็น 

ประชาชนท่ัวไปและผู้มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง รวมท้ังสรุปสาระผลการรับฟัง 

ดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณะและนำาเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 

  มาตรการนี้เป็นหลักประกันว่ากระบวนการนิติบัญญัติดำาเนิน

ไปตามหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสและ 

ช่องทางเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎหมายด้วย  

เป็นการสร้างการยอมรับและความเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) ในกฎหมาย

ที่ออกมาใช้บังคับต่อไป

 (3) การขยายการส่วนร่วมของประชาชนถึงระดับการตัดสินใจใน

ร่างกฎหมาย โดยรัฐธรรมนูญกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงประเภท

ของกฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยการออกเสียงประชามติ 

(Referendum) ตามแนวทางดังนี้ 

  (3.1) กรณีร่างกฎหมายท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าช่ือเสนอ 

ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

  (3.2) ประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวมีสิทธิริเริ่ม 

รวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้มีสิทธิ 

เลือกต้ังท่ีเข้าช่ือเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว เสนอให้จัดออกเสียงประชามติ 

ร่างกฎหมายนั้นได้ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาอาจเสนอร่าง 



202 203การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน

กฎหมายว่าด้วยเร่ืองดังกล่าวเพ่ือให้ประชาชนออกเสียงประชามติไปพร้อมๆ 

กับร่างกฎหมายของประชาชนก็ได้ 

  (3.3) ผลการออกเสียงประชามติได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ

เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียง ประชามติให้ดำาเนินการประกาศใช้ร่าง 

กฎหมายน้ันต่อไป หรือกรณีมีร่างกฎหมายของประชาชนและร่างกฎหมาย 

ของคณะรัฐมนตรีหรือร่างกฎหมายของสมาชิกรัฐสภา ให้ร่างกฎหมายที ่

ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบมากที่สุดมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการ

นิติบัญญัติดังกล่าว เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือการทำาให้กระบวนการ

นิติบัญญัติไทยได้รับความเชื่อมั่น สังคมไว้วางใจในคุณภาพของกฎหมาย 

ซ่ึงส่งผลทำาให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นับเป็น 

กระบวนการประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่ประเทศเสรีประชาธิปไตยทั้งหลาย

นำามาใช้ เพราะหมดยุคสมัยที่จะผูกขาดอำานาจนิติบัญญัติไว้เฉพาะกับฝ่าย

นิติบัญญัติแต่เพียงองค์กรเดียว 

 คุณค่าและคุณประโยชน์ของกฎหมายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

นิติบัญญัติซึ่งประชาชนได้มีส่วนร่วมนั้น ยังเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิด

ความเชื่อมั่นต่อประชาธิปไตยทางผู้แทน (Representative Democracy) 

ซึ่งยินยอมพร้อมใจเปิดพื้นที่ให้กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้

หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ยิ่งไป 

กว่าน้ัน การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการนิติบัญญัติ 

(ตรวจสอบเน้ือหาสาระของร่างกฎหมายว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ 

ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ) เป็นสิ่งจำาเป็นเพื่อธำารงรักษาความ

เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy of the Constitution)  

อันสอดคล้องกับแนวทางการปกครองด้วยหลักนิติรัฐหรือนิติธรรมนั่นเอง 
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