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บทคดัย่อ 
  สิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกบัการเขา้ช่ือกฎหมาย ตามท่ีกาํหนดในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 และพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ซ่ึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองประชาชนในกระบวนการ นิติบญัญติัท่ีสาํคญั คือการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย ตาม
มาตรา 133 (3) โดยกาํหนดให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งจาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงหม่ืนคนเขา้ช่ือเสนอกฎหมายตาม
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ ทั้งน้ี ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
เขา้ช่ือเสนอกฎหมาย ซ่ึงปัจจุบนัคือพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ออกตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 จึงไม่สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 โดยเฉพาะหลกัการตามมาตรา 77 กาํหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในกระบวนการตรา
กฎหมายดว้ยการร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอขอ้เสนอแนะต่อประเด็นการรับฟังความคิดเห็น หลกัการของ
ร่างพระราชบญัญติั หรือต่อตวัร่างพระราชบญัญติัก่อนเขา้สู่กระบวนการตราพระราชบญัญติัอีกดว้ย ซ่ึง
หน่วยงานของรัฐควรมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเม่ือมีการเขา้ช่ือ
เสนอกฎหมายโดยประชาชน อย่างไรก็ตามกฎหมายว่าด้วยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายยงัไม่มีบทบญัญติั
รับรองในส่วนน้ีดว้ย ดงันั้น ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในส่วนท่ีประชาชนเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงดาํเนินการไดเ้ท่าท่ีไม่กระทบการใชง้บประมาณ คือจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ตามระบบอินเทอร์เน็ตของสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เพราะการรับฟังความคิดเห็นโดยช่องทาง
อ่ืนซ่ึงจะไดรั้บขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรงตอ้งใช้งบประมาณและถา้ไม่มีกฎหมายให้อาํนาจ จึงไม่
สามารถทาํได ้ซ่ึงถา้มีกฎหมายเฉพาะออกมารองรับในเร่ืองการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชน และการ
รับฟังความคิดเห็นจะทาํใหก้ฎหมายท่ีประชาชนใชสิ้ทธิเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย เป็นกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 
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และไม่ควรเพิ่มภาระให้แก่ประชาชนท่ีใชสิ้ทธิเขา้ช่ือเสนอกฎหมายตอ้งรับผิดชอบดาํเนินการจดัทาํรับฟัง
ความคิดเห็นเอง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
 
ABSTRACT 
 Problem of Rights of People to Initiative Process under the Constitution of the Kingdom of 
Thailand Buddhist Era 2560 and Initiative Process Act B.E. 2556. The constitution of the Kingdom of 
Thailand Buddhist Era 2560 contains people’s rights provision relating to enhancing political participation 
in Legislative process under section 133(3) define that persons having the right to vote of not less than ten 
thousand in number who submit a petition to introduce a bill under Chapter III “RIGHTS AND LIBERTIES 
OF THE THAI PEOPLE” and Chapter V “DUTIES OF THE STATE”. In order to Initiative Process B.E. 
2556 which was issued under Constitution of the Kingdom of Thailand Buddhist Era 2550 so that is not 
harmoniously with the Constitution of the Kingdom of Thailand Buddhist Era 2560. Especially the 
principles under section 77 define that the people shall participate before to enact law the state should have 
public hearing from stakeholders. Even though draft of bill from initiative process shall be had made public 
hearing too. So it should be burden of state not be the people who submit a petition to introduce bill. 
However Initiative Process Act B.E. 2556 did not amend to be accord with the Constitution of the Kingdom 
of Thailand Buddhist Era 2560. The provision of the Constitution of the Kingdom of Thailand Buddhist Era 
2560 has reduce the rights of people to submit the bill, if we compare with the Constitution of the Kingdom 
of Thailand Buddhist Era 2550 by the way the constitution should make efficient mechanism for initiative 
process.  
 
1. บทนํา 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในกระบวนการนิติบญัญติัท่ีสําคญัคือการเขา้ช่ือเสนอ
กฎหมาย ตามมาตรา 133 (3) โดยกาํหนดให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงหม่ืนคนมี
สิทธิเขา้ช่ือเสนอกฎหมายตามหมวด 3 ว่าดว้ยเร่ือง “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย” และหมวด 5 ว่า
ด้วยเร่ือง “หน้าท่ีของรัฐ” ได  ้ทั้ งน้ีตามกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ยงัไดบ้ญัญติัรับรองให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง จาํนวนไม่นอ้ยกว่า
ห้าหม่ืนคน มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอญตัติขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได ้ตามมาตรา 256 แต่ตอ้งไม่ใช่เป็นการ
แกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบของรัฐ ตามมาตรา 255 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ประกอบกบัในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 77 ไดบ้ญัญติัใหป้ระชาชนมีสิทธิเขา้
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มามีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมาย คือไดก้าํหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบบั รัฐพึงจดัให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบดา้นและเป็น
ระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนาํมาประกอบการ
พิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ซ่ึงรัฐยงัไม่มีกลไกใหค้วามช่วยเหลือประชาชนในการใช้
สิทธิริเร่ิมเขา้ช่ือเสนอกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 มาตรา 77 น้ีได้กาํหนดไว  ้โดยปัจจุบนัมีเพียงพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นกฎหมายให้สิทธิแก่ประชาชนในการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายออกตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เม่ือต่อมาไดมี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2560 ฉบบัปัจจุบนั ดงันั้นบทบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ช่ือ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 จึงขดัแยง้และไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2560 มีปัญหาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1) ปัญหาของความไม่สอดคลอ้งในหลกัการกรณีประชาชนใชสิ้ทธิเขา้ช่ือเสนอญตัติขอแกไ้ข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 256 ไดก้าํหนดให้
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจาํนวนไม่นอ้ยกว่าห้าหม่ืน มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอญตัติขอแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ซ่ึงโดยหลักแล้วรัฐธรรมนูญในฐานะเป็นกฎหมายสูงสุดจึงควรจะแก้ไขได้ยากกว่ากฎหมายระดับ
พระราชบญัญติั ตามกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายแต่พระราชบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. 2556 ซ่ึงออกในขณะท่ีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มีผลบงัคบั 
กฎหมายฉบบัน้ีจึงยงัไม่ไดพ้ลวตัรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560  
 (2) ปัญหาตามมาตรา 77 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ท่ีกาํหนดให้
รัฐพึงจดัให้มีกฎหมายเพียงเท่าท่ีจาํเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีจาํเป็นหรือและยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจาํเป็น ซ่ึงในหมวด 16 ว่าดว้ยการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย มาตรา 258 ค. 
(1) การกาํหนดให้มีกลไกให้ดาํเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยู่
ก่อนวนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ีให้สอดคลอ้งกบัหลกัการตามมาตรา 77 และพฒันาให้สอดคลอ้งกบัหลกั
สากล ให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดาํเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือให้การ
ทาํงานเกิดความคล่องตวัโดยมีผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน ประกอบกบัประกาศ 
เร่ือง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ท่ีออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
และพระราชบญัญติัการจดัทาํยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561ในยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจดัการภาครัฐกาํหนดให้กฎหมายมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ี
จาํเป็นมีความทนัสมยั มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรคสอง ได้
กาํหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบบั รัฐพึงจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง วิเคราะห์
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายท่ีออกมารองรับกบัหลกัการน้ีเป็นกลไก
สาํหรับกฎหมายท่ีริเร่ิมเสนอโดยประชาชน จึงมีปัญหาว่าการใช้สิทธิเขา้ช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชน
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ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 บญัญติัรับรองไวน้ั้น จะตอ้งมีกระบวนการ
ขั้นตอนอยา่งไรจึงจะสอดคลอ้งกบั มาตรา 77 น้ี และตอ้งไม่เป็นการผลกัภาระให้แก่ประชาชนท่ีจะเขา้ช่ือ
เสนอกฎหมายใหต้อ้งมาจดัทาํการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซ่ึงรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัไวช้ดัเจนแลว้
วา่ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบบัรัฐจะตอ้งจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 (3) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 หมวด 16 ว่าด้วยการปฏิรูป
ประเทศ ดา้นกฎหมาย มาตรา 258 ค. (4) ไดก้าํหนดใหมี้การจดัทาํกลไกทางกฎหมายสาํหรับการเขา้ช่ือเสนอ
กฎหมายของประชาชน โดยปัจจุบันน้ียงัไม่มีกฎหมายท่ีออกตามมาตราน้ี ซ่ึงการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย จะต้องจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาํและเสนอร่างกฎหมาย ซ่ึงปัจจุบันมี
พระราชบัญญติัว่าด้วยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 เป็นกฎหมายท่ีออกตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงมีบทบญัญติัไม่สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2560 โดยยงัไม่มีกาํหนดกลไกการช่วยเหลือประชาชนในการจดัทาํและเสนอกฎหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และยงัไม่สอดคล้องกับหลักการตามท่ีเพ่ิมข้ึนมาคือรัฐจะต้องยึดถือการให้บริการแก่
ประชาชนอยา่งอยา่งแทจ้ริง ไม่เป็นการเพ่ิมภาระใหแ้ก่ประชาชนเม่ือมาติดต่อราชการกบัหน่วยงานของรัฐ 
ซ่ึงการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายในปัจจุบนัน้ีภาระในการจดัทาํและเสนอกฎหมายโดยส่วนมากอยูท่ี่ประชาชน 
 
2. ประเดน็ท่ีนํามาวเิคราะห์ 
  2.1 การใช้สิทธิของประชาชนในการเสนอญตัติขอแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีได้นําแนวความคิดจากต่างประเทศมารับรองการให้สิทธิแก่
ประชาชนในการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายไดน้ั้น ซ่ึงรัฐธรรมนูญแต่ละสมยัไดก้าํหนดสิทธิและหลกัเกณฑ์ใน
การเขา้ช่ือของประชาชนไวแ้ตกต่างกนั โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดใ้ห้
สิทธิแก่ประชาชนในการเขา้ช่ือเสนอ ร่างพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวกบัหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย หรือหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐเพื่อให้รัฐสภาพิจารณา แต่ไม่ให้สิทธิประชาชนในการ
เขา้ช่ือเสนอญตัติขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะแตกต่างจากสมาพนัธรัฐสวิสอนัเป็นประเทศตน้แบบท่ี
ประเทศไทยไดน้าํมาเป็นแบบอยา่งในการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 โดย
ท่ีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทาํเป็นญตัติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากคณะรัฐมนตรี หรือจาก
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎรหรือ
จากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของทั้งสองสภา  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 นอกจากจะให้สิทธิแก่ประชาชนในการ
เขา้ช่ือเสนอร่างพระราชบญัญติั ยงัไดก้าํหนดใหป้ระชาชนมีสิทธิเขา้ช่ือขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไดด้ว้ย 
อีกทั้งไดล้ดจาํนวนประชาชนผูใ้ช้สิทธิเช้าช่ือเสนอร่างพระราชบญัญติัจาก 50,000 คน เหลือ 10,000 คน 
ส่วนการใชสิ้ทธิของประชาชนในการเขา้ช่ือเสนอญตัติขอแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกาํหนดไวท่ี้ 50,000 คน 
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อีกทั้งยงัไดก้าํหนดไวว้่าในการพิจารณาในวาระสองในชั้นพิจารณาเรียงลาํดบัมาตราตอ้งจดัให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีเขา้ช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพ่ิมเติมดว้ย 
 ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 256 ได้กําหนดให้
ประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งจ ํานวนไม่น้อยกว่าห้าหม่ืนคนมีสิทธิเข้าช่ือเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญตามกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย ซ่ึงปัจจุบนัคือพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ช่ือ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ซ่ึงตราข้ึนในขณะท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มีผล
บงัคบั พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มาตรา 12 กาํหนดใหก้ารเขา้ช่ือเสนอญตัติ
ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ให้นาํบทบญัญติัในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 ซ่ึง
เป็นหลกัเกณฑส์าํหรับการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายระดบัพระราชบญัญติั มาใชบ้งัคบักบัการเสนอญตัติขอแก้
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หลักเกณฑ์การเข้าช่ือเสนอกฎหมายระดับพระราชบัญญัติท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 หรือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดก้าํหนด
จาํนวนประชาชนผูมี้สิทธิเขา้ช่ือไวเ้พียงหน่ึงหม่ืนคน แมม้าตรา 5 วรรคทา้ย แห่งพระราชบญัญติัว่าดว้ยการ
เขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 กาํหนดไวใ้ห้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญว่า “การเขา้ช่ือเสนอญตัติขอแกไ้ข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตอ้งมีผูมี้สิทธิเลือกตั้งรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หา้หม่ืนคน” เม่ือพิจารณาตามหลกัทฤษฎีความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ควรกาํหนดให้มีบทบญัญติัเฉพาะของการเสนอญตัติขอแกไ้ขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญไว ้ไม่ควรเป็นลกัษณะการอนุโลมใชบ้ทบญัญติัในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 10 และ
มาตรา 11 ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑส์าํหรับการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายระดบัพระราชบญัญติั  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 มีหลกัการเหมือนกนัคือในชั้นการพิจารณาร่างแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลงัจากผ่าน
วาระหน่ึงชั้นรับหลกัการแลว้ มาตรา 291 (4) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ได้
กาํหนดให้ การพิจารณาในวาระสองชั้นพิจารณาเรียงลาํดบัมาตราตอ้งจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ งท่ีเขา้ช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมด้วย ในสหพนัธรัฐสวิสสภาไม่
สามารถท่ีจะแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเน้ือความใดๆ ในร่างกฎหมายนั้นไดเ้ลย และเม่ือพิจารณาเสร็จแลว้
จะตอ้งนาํร่างกฎหมายนั้นไปใหป้ระชาชนออกเสียงประชามติยอมรับก่อนจึงจะประกาศใชเ้ป็นกฎหมายได ้
แต่ในกรณีท่ีสภาไม่เห็นชอบกบัร่างกฎหมายหรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงร่างกฎหมาย ก็จะต้องส่งให้
ประชาชนออกเสียงประชามติในเบ้ืองตน้ก่อนว่าสมควรให้มีการแกไ้ขกฎหมายในเร่ืองนั้นๆหรือไม่ และ
หากประชาชนเห็นดว้ยสภากมี็หนา้ท่ีตอ้งแกไ้ขกฎหมายใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน 
  2.2 วิเคราะห์การใช้สิทธิของประชาชนในเขา้ช่ือเสนอร่างพระราชบญัญติั ตามมาตรา 133 (3) 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 รัฐธรรมนูญใหสิ้ทธิแก่ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ในการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายเฉพาะในหมวด 3 ว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด 5 ว่า
ดว้ยหนา้ท่ีของรัฐ ส่วนหมวดวา่ดว้ยแนวนโยบายแห่งรัฐ นั้น ประชาชนไม่มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอได ้เพราะไม่มี
สิทธิเขา้ช่ือเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ตามหมวดว่าดว้ยแนวนโยบายแห่งรัฐ ดงัเช่นรัฐธรรมนูญฉบบั
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เดิม คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 กรณีน้ีถือวา่สิทธิของประชาชนสาํหรับเร่ืองการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายลดลงจากเดิมเพราะ
ประชาชนไม่มีสิทธิเข้าช่ือเสนอกฎหมายท่ีเก่ียวกับเร่ืองแนวนโยบายแห่งรัฐ ตามหมวด 6 แม้ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดใ้ห้สิทธิแก่ประชาชนเพ่ิมข้ึนมาในส่วนของการ
เขา้ช่ือเสนอกฎหมายตามหมวด 5 ว่าด้วยเร่ืองหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงเป็นหลกัการใหม่ ทั้ งน้ีโดยเน้ือหาของ
บทบญัญติัวา่ดว้ยแนวนโยบายแห่งรัฐมีผลกบัประชาชนโดยตรง  
  2.3 วิเคราะห์การใช้สิทธิเขา้ช่ือเสนอร่างพระราชบญัญติัตามกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. 2556  
    (1) มาตรา 6 กําหนดให้ในกรณีท่ีผู ้ริ เ ร่ิมประสงค์จะให้สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร สํานักงานคณะกรรมการ ปฏิรูปกฎหมาย หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกับการ
ช่วยเหลือในการจดัทาํร่างกฎหมายแก่ประชาชน ยกร่างพระราชบญัญติัใหก่้อนท่ีจะแจง้ประธานรัฐสภานั้น 
ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือหน่วยงานนั้น
ดาํเนินการใหต้ามควรแก่กรณีโดยไม่ชกัชา้ ยงัไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 การ
ปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย ค. (4) ท่ีกาํหนดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจดัทาํและเสนอร่าง
กฎหมาย โดยท่ีรัฐธรรมนูญตอ้งการจะให้มีองคก์รของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีให้การช่วยเหลือประชาชนในการจดัทาํ
และรวมถึงการเสนอร่างกฎหมายดว้ย แต่พระราชบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มาตรา 
6 วรรคสอง เป็นเพียงการให้สิทธิแก่ประชาชนในการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐเพ่ือช่วย
ดาํเนินการยกร่างพระราชบญัญติัใหเ้ท่านั้น จาํเป็นตอ้งกาํหนดใหห้น่วยงานของรัฐมีอาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนในการจดัทาํและเสนอร่างกฎหมาย  
    (2) มาตรา 8 กาํหนดให ้ร่างพระราชบญัญติัท่ีจะเสนอใหรั้ฐสภาพิจารณาได ้ตอ้งเป็นร่าง
พระราชบญัญติัท่ีมีหลกัการเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ
ตามท่ีกาํหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ซ่ึงรัฐธรรมนูญไม่ไดใ้ห้สิทธิแก่ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งเสนอร่างพระราชบญัญติัท่ีมี
หลกัการเก่ียวกบัแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐได ้รัฐธรรมนูญกาํหนดใหป้ระชาชนมีสิทธิเสนอร่างกฎหมายท่ี
มีหลักการเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหน้าท่ีของรัฐ จึงทาํให้บทบัญญัติของ
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มาตรา 8 ไม่สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ เห็นวา่ตอ้ง
แกไ้ขพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ให้บทบญัญติัในเร่ืองหลกัการของร่าง
พระราชบญัญติัท่ีจะเสนอใหรั้ฐสภาพิจารณาสอดคลอ้งตรงกบัรัฐธรรมนูญ  
    (3) พระราชบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 เป็นกฎหมายท่ีตราข้ึน
หลงัจากไดมี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จึงยงัไม่รองรับหลกัการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 77 ท่ีกาํหนดหลกัการสาํคญัไว ้คือ รัฐพึงจดัให้มีกฎหมาย
เพียงเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และก่อนตราก่อนการตรากฎหมายทุกฉบบั รัฐพึงจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็น

546



 
 

ของผูเ้ก่ียวขอ้ง วิเคราะห์ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบดา้นและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย
ผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้ นต่อประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ซ่ึงหลกัการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 น้ีย่อมมีผลใช้บงัคบักบัร่าง
กฎหมายท่ีประชาชนร่วมกนัเขา้ช่ือเสนอกฎหมายดว้ย ว่าร่างกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชนนั้นมีความจาํ
หรือไม่เพียงใด และร่างกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชนก็ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
วเิคราะห์ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายนั้นดว้ย ซ่ึงหากไม่มีหน่วยงานของรัฐเขา้มาช่วยเหลือยอ่มเป็น
ภาระแก่ประชาชนเป็นอยา่งมากในการดาํเนินการ รับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เห็นวา่ตอ้งกาํหนดให้
มีหน่วยงานของรัฐมีหน้าช่วยเหลือประประชาชนในการดาํเนินการรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
วเิคราะห์ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายดว้ย 
  2.4 วิเคราะห์บทบญัญติัตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 77 ไดก้าํหนดหลกัการข้ึนมาใหม่เพื่อให้เป็น
หลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนอยา่งเขม้ขน้ โดยใหรั้ฐพึงจดัให้มีกฎหมายเพียงเท่าท่ีจาํเป็น และ
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีจาํเป็นหรือและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจาํเป็น และหมวด 
16 ว่าดว้ยการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ค. ดา้นกฎหมาย (1) การกาํหนดให้มีกลไกให้ดาํเนินการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ีให้สอดคลอ้งกบั
หลกัการตามมาตรา 77 และพฒันาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล โดยให้มีการใชร้ะบบอนุญาตและระบบการ
ดาํเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือให้การทาํงานเกิดความคล่องตวั โดยมีผูรั้บผิดชอบท่ี
ชดัเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน ขณะเดียวกนัรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรคสอง ไดก้าํหนดใหก่้อนการ
ตรากฎหมายทุกฉบบั รัฐพึงจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากกฎหมาย และมาตรา 258 ค. ดา้นกฎหมาย (4) ยงัไดก้าํหนดใหมี้การจดัทาํกลไกทางกฎหมายสาํหรับการ
เขา้ช่ือเสนอกฎหมายของประชาชน ซ่ึงปัจจุบนัน้ียงัไม่มีกฎหมายท่ีออกตามมาตราน้ี โดยการปฏิรูปประเทศ
ดา้นกฎหมายจะตอ้งจดัให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจดัทาํและเสนอ ร่างกฎหมาย ซ่ึงปัจจุบนัน้ี
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มีบทบญัญติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย และยงัไม่มีกาํหนดกลไกการช่วยเหลือประชาชนในการจดัทาํและเสนอกฎหมายท่ีชดัเจน 
มีเพียงให้สิทธิแก่ผูริ้เร่ิมท่ีหากมีความประสงคจ์ะให้สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสาํนกังาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือประชาชนใน
การจดัทาํร่างกฎหมายแก่ประชาชนในกรณีท่ีผูริ้เร่ิมประสงค์จะให้สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
สาํนกังานคณะกรรมการ ปฏิรูปกฎหมาย หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือในการจดัทาํ
ร่างกฎหมายแก่ประชาชนยกร่างพระราชบญัญติัให้ก่อนท่ีจะแจง้ประธานรัฐสภา ก็ให้สาํนกังานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร สาํนกังานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หรือหน่วยงานนั้น ดาํเนินการใหต้ามควรแก่กรณี
โดยไม่ชกัชา้ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย ให้มีหลกัเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกบัเขา้ช่ือเสนอกฎหมายของประชาชนเพ่ือเป็นกลไกในการช่วยเหลือประชาชนในการจดัทาํและเสนอ
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ร่างกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีหน้าท่ีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือประชาชนในการจดัทาํ
กฎหมายและเสนอกฎหมาย  
  2.5 การเขา้ช่ือเสนอกฎหมายของไทยควรใชแ้บบผสมผสานของกฎหมายต่างประเทศ หลกัการ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางตรง พบได้ว่าการจะเป็นประชาธิปไตยทางตรงได้จะต้องมี
องคป์ระกอบสองประการ คือ 1. มีการริเร่ิมโดยประชาชนโดยการริเร่ิมนั้นจะตอ้งมีสภาพบงัคบัให้มีการ
เร่ิมตน้กระบวนการ และ 2. มีการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยโดยประชาชน โดยประชาชนจะเป็นผูต้ดัสินใจในขั้น
สุดทา้ย การขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงไปยอ่มส่งผลให้รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
นั้นไม่อาจท่ีจะเป็นประชาธิปไตยทางตรงท่ีสมบูรณ์ได ้โดยถือว่าองค์ประกอบในเร่ืองการตดัสินในขั้น
สุดทา้ยโดยประชาชน เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง  
  การเขา้ช่ือเสนอกฎหมายในต่างประเทศ เช่น สมาพนัธรัฐสวิส และสหรัฐอเมริกานั้นพบว่าทั้ง
สองประเทศไดก้าํหนดให้ในกรณีท่ีประชาชนไดเ้สนอเป็นร่างพระราชบญัญติัให้สภาพิจารณา สภาไม่
สามารถท่ีจะแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเน้ือความใดๆ ในร่างกฎหมายนั้นไดเ้ลย และเม่ือพิจารณาเสร็จแลว้
จะตอ้งนาํร่างกฎหมายนั้นไปใหป้ระชาชนออกเสียงประชามติยอมรับก่อนจึงจะประกาศใชเ้ป็นกฎหมายได ้
แต่ในกรณีท่ีสภาไม่เห็นชอบกบัร่างกฎหมายหรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงร่างกฎหมาย ก็จะต้องส่งให้
ประชาชนออกเสียงประชามติในเบ้ืองตน้ก่อนว่าสมควรใหมี้การแกไ้ขกฎหมายในเร่ือนั้นๆหรือไม่ และหาก
ประชาชนเห็นดว้ยสภากมี็หนา้ท่ีตอ้งแกไ้ขกฎหมายใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน เม่ือพิจารณา
แกไ้ขเสร็จแลว้ก่อนประกาศใชก้ต็อ้งใหป้ระชาชนออกเสียงประชามติยอมรับอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจะเห็นไดว้่าใน
ขั้นตอนน้ีของทั้ งสองประเทศล้วนเป็นการตัดสินใจโดยประชาชนทั้ งส้ิน หรือในกรณีของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีแมส้ภาจะสามารถท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงเน้ือหาในร่างกฎหมายท่ีประชาชนเสนอกต็าม 
แต่ภายหลงัจากการพิจารณาแก้ไขแล้วจะต้องจดัให้มีการออกเสียงประชามติโดยต้องนําเสนอทั้ งร่าง
กฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชนและร่างกฎหมายของประชาชนฉบับท่ีรัฐสภาได้มีการพิจารณาแก้ไข
เปล่ียนแปลงแลว้เพ่ือให้ประชาชนพิจารณาเลือกได ้ซ่ึงเป็นการมอบอาํนาจในการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยแก่
ประชาชน ซ่ึงผลการบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งไม่ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ 
  ประเทศไทยควรนาํแนวทางการริเร่ิมเสนอกฎหมายโดยประชาชนของทั้ งสามประเทศคือ 
สมาพนัธรัฐสวิส สหรัฐอเมริกา และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาปรับปรุงให้เหมาะสมกบัประเทศไทย
เป็นการเพ่ิมการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงและเป็นการตดัสินใจของประชาชนในการยอมรับและมี
กฎหมายท่ีจะบงัคบัใชก้บัตนเองเป็นการยอมรับในแนวคิดในเร่ืองประชาธิปไตยโดยตรง ซ่ึงประเทศไทยยงั
ไม่มีกฎหมายรองรับใหด้าํเนินการทาํประชามติในประเดน็การเขา้ช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชน 
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3. ประเดน็ท่ีเสนอแนะ 
  3.1 เพ่ือให้พระราชบญัญติัว่าด้วยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มีความสอดคลอ้งกบั
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 และให้เป็นกฎหมายกลางท่ีมีบทบญัญติัครบถว้นเพ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธิในการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชน ดงัน้ี 
    3.1.1 แกไ้ข พระราชบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ใหมี้บทบญัญติั
ท่ีวา่ดว้ยการริเร่ิมเสนอญตัติแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ แยกต่างหากจากการริเร่ิมเสนอร่างกฎหมายในระดบั
พระราชบญัญติั  
    3.1.2 แกไ้ข พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ใหส้อดคลอ้งกบั
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ตามท่ี มาตรา 133 (3) กาํหนดให้ ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
จาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงหม่ืนคนเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย ตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
หรือหมวด 5 หนา้ท่ีของรัฐ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย ดงันั้นจึงตอ้งแกไ้ข พระราชบญัญติั
ว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ให้ร่างพระราชบญัญติัท่ีจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาได ้ตอ้งเป็น
ร่างพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือหน้าท่ีของรัฐ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560  
    3.1.3 แกไ้ข พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ใหส้อดคลอ้งกบั
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ให้มีกลไก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ตามมาตรา 77 ท่ีกาํหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบบั รัฐพึงจดัให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบดา้นและเป็นระบบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนาํมาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน และตามมาตรา 258 ค.(4) ท่ีกาํหนดให้ดาํเนินการปฏิรูปประเทศใน
ดา้นกฎหมาย โดยจดัให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจดัทาํและเสนอร่างกฎหมาย ดงันั้นจึงตอ้งแกไ้ข 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ใหมี้หน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีช่วยเหลือประชา
ชนในการจดัทาํและเสนอกฎหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คือตอ้ง กาํหนดให้สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกบัยกร่าง
พระราชบญัญติั ให้มีอาํนาจหน้าท่ีดาํเนินการในการจดัทาํและเสนอกฎหมาย และมีอาํนาจหน้าท่ีอ่ืนๆท่ี
เก่ียวกบัการจดัทาํและเสนอกฎหมาย อาทิ มีหนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ สาํรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ทางวชิาการ 
รวมทั้งวิจยั สนบัสนุนการวิจยั ให้ความ ช่วยเหลือทางวิชาการอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการจดัทาํและเสนอร่าง
พระราชบญัญติัหรือญตัติแก้ไขเพ่ิมเติม รัฐธรรมนูญ จดัทาํร่างพระราชบญัญติัหรือญตัติแกไ้ขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญและเอกสารประกอบการ เสนอร่างพระราชบญัญติัหรือญตัติแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จดัการ
รับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย อย่างรอบดา้นและเป็น
ระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน เพ่ือ นาํมาประกอบการ
พิจารณาในกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา สนบัสนุนการรณรงคห์รือประชาสัมพนัธ์เชิญชวนใหผู้มี้สิทธิ
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เขา้ช่ือร่วมเขา้ช่ือเสนอกฎหมายหรือให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสําหรับประชาสัมพนัธ์ดงักล่าว รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการรวบรวม รายช่ือของผูมี้สิทธิเลือกตั้งเขา้ช่ือตามสมควรแก่กรณี และมีอาํนาจหน้าท่ี 
ประสานขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของ รัฐ หรือ
หน่วยงานภาคเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการจดัทาํและเสนอร่างพระราชบญัญติัหรือญตัติแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ และมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการจดัทาํและเสนอร่างพระราชบญัญติั
หรือญตัติแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานดงักล่าวกต็อ้งไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพ่ือทาํหนา้ท่ี
ดงักล่าวอยา่งเพียงพอ เพ่ือใหห้น่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีช่วยเหลือประชาชนในการจดัทาํและเสนอกฎหมาย
ทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.2 กาํหนดให้กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชนควรมีขั้นตอนแตกต่าง
การพิจารณาร่างกฎหมายจากฎหมายท่ีเสนอโดย คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยจดัให้
ประชาชนลงประชามติในร่างกฎหมายท่ีริเร่ิมเสนอโดยประชาชน เพ่ือเป็นการเพ่ิมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยตรงและเป็นการตดัสินใจของประชาชนในการยอมรับและมีกฎหมายท่ีจะบงัคบัใชก้บัตนเองเป็น
การยอมรับในแนวคิดในเร่ืองประชาธิปไตยโดยตรง ควรแก้ไขพระราชบญัญติัว่าด้วยการเขา้ช่ือเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. 2556 โดยกาํหนดให้จดัให้มีการออกเสียงประชามติ ในร่างกฎหมายท่ีริเร่ิมโดยประชาชน ถา้
ผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบดว้ยกบัร่างกฎหมายท่ีริเร่ิมเสนอโดยประชาชนให้ดาํเนินการ พิจารณา
แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามร่างกฎหมายท่ีริเร่ิมเสนอโดยประชาชน 
  3.3 ให้มีกฎหมายทดลองการบงัคบัใชก้ฎหมายเน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายกาํหนดบทบญัญติัให้มี
การทดลองการใชพ้ระราชบญัญติัท่ีมาจากการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชน ดงันั้นจึงควรมีการแกไ้ข
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ใหมี้บทบญัญติัท่ีกาํหนดถึงสถานะท่ีแน่นอนของ
กฎหมายท่ีผ่านการริเร่ิมโดยประชาชนไวอ้ยา่งชดัเจน โดยกาํหนดใหรั้ฐสภาสามารถท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกกฎหมายท่ีผ่านกระบวนการริเร่ิมเขา้ช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชนไดต่้อเม่ือไดท้ดลองใชก้ฎหมาย
ดงักล่าวไปในระยะหน่ึงก่อนโดยกาํหนดระยะเวลาไวอ้ยา่งชดัเจน มิฉะนั้นการท่ีรัฐสภามีอาํนาจท่ีจะแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกกฎหมายในเวลาใดกไ็ด ้จะส่งผลใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองจะ
ไม่เกิดผลข้ึนจริงในทางปฏิบติั 
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