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บทคัดย่ อ
สิ ทธิ ของประชาชนตามรัฐธรรมนู ญเกี่ยวกับการเข้าชื่ อกฎหมาย ตามที่กาํ หนดในรัฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ซึ่ ง
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองการปกครองประชาชนในกระบวนการ นิ ติบญ
ั ญัติที่สาํ คัญ คือการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตาม
มาตรา 133 (3) โดยกําหนดให้ผูม้ ี สิทธิ เลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งหมื่นคนเข้าชื่ อเสนอกฎหมายตาม
หมวด 3 สิ ทธิ และเสรี ภาพของปวงชนชาวไทย หรื อหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่ อเสนอกฎหมาย ซึ่ งปั จจุบนั คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่ อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ออกตาม
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 โดยเฉพาะหลักการตามมาตรา 77 กําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่ วม ในกระบวนการตรา
กฎหมายด้วยการร่ วมแสดงความคิดเห็น เสนอข้อเสนอแนะต่อประเด็นการรับฟังความคิดเห็น หลักการของ
ร่ างพระราชบัญญัติ หรื อต่อตัวร่ างพระราชบัญญัติก่อนเข้าสู่ กระบวนการตราพระราชบัญญัติอีกด้วย ซึ่ ง
หน่วยงานของรัฐควรมีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นจากประชาชนเมื่อมีการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายโดยประชาชน อย่างไรก็ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่ อเสนอกฎหมายยังไม่มีบทบัญ ญัติ
รับรองในส่ วนนี้ ดว้ ย ดังนั้น ในกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นในส่ วนที่ประชาชนเข้าชื่ อเสนอกฎหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงดําเนิ นการได้เท่าที่ไม่กระทบการใช้งบประมาณ คือจัดให้มีการรับฟั งความคิดเห็น
ตามระบบอินเทอร์ เน็ตของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เพราะการรับฟังความคิดเห็นโดยช่องทาง
อื่นซึ่ งจะได้รับข้อมูลจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยตรงต้องใช้งบประมาณและถ้าไม่มีกฎหมายให้อาํ นาจ จึ งไม่
สามารถทําได้ ซึ่งถ้ามีกฎหมายเฉพาะออกมารองรับในเรื่ องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน และการ
รับฟังความคิดเห็นจะทําให้กฎหมายที่ประชาชนใช้สิทธิ เข้าชื่อเสนอกฎหมาย เป็ นกฎหมายที่มีประสิ ทธิ ภาพ
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และไม่ควรเพิ่มภาระให้แก่ประชาชนที่ใช้สิทธิ เข้าชื่ อเสนอกฎหมายต้องรับผิดชอบดําเนิ นการจัดทํารับฟั ง
ความคิดเห็นเอง เพือ่ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 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
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริ มสร้างการมี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในกระบวนการนิ ติบญ
ั ญัติที่สําคัญคือการเข้าชื่ อเสนอ
กฎหมาย ตามมาตรา 133 (3) โดยกําหนดให้ประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งหมื่นคนมี
สิ ทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 3 ว่าด้วยเรื่ อง “สิ ทธิและเสรี ภาพของปวงชนชาวไทย” และหมวด 5 ว่า
ด้วยเรื่ อ ง “หน้าที่ ของรั ฐ” ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่ อเสนอกฎหมาย และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยังได้บญั ญัติรับรองให้ประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
ห้าหมื่นคน มีสิทธิ เข้าชื่ อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนู ญได้ ตามมาตรา 256 แต่ตอ้ งไม่ใช่เป็ นการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนู ญที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข หรื อเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของรัฐ ตามมาตรา 255 และรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ประกอบกับในหมวด 6 แนวนโยบายแห่ งรัฐ มาตรา 77 ได้บญั ญัติให้ประชาชนมีสิทธิ เข้า
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มามีส่วนร่ วมในกระบวนการตรากฎหมาย คือได้กาํ หนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการ
รั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูเ้ กี่ ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็ น
ระบบ รวมทั้งเปิ ดเผยผลการรับฟั งความคิดเห็นและการวิเคราะห์น้ นั ต่อประชาชนและนํามาประกอบการ
พิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ซึ่ งรัฐยังไม่มีกลไกให้ความช่วยเหลือประชาชนในการใช้
สิ ทธิ ริเริ่ มเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อให้เป็ นไปตามรู ปแบบและวิธีการที่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 นี้ ได้กาํ หนดไว้ โดยปั จจุบนั มีเพียงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่ อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. 2556 ซึ่ งเป็ นกฎหมายให้สิทธิ แก่ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายออกตามรัฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อต่อมาได้มีรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ฉบับปั จจุบนั ดังนั้นบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 จึงขัดแย้งและไม่สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มีปัญหาในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ปั ญหาของความไม่สอดคล้องในหลักการกรณี ประชาชนใช้สิทธิ เข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไข
เพิ่มเติ มรั ฐ ธรรมนู ญ รั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช 2560 มาตรา 256 ได้กาํ หนดให้
ประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่นอ้ ยกว่าห้าหมื่น มีสิทธิ เข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนู ญ
ซึ่ งโดยหลัก แล้ว รั ฐ ธรรมนู ญ ในฐานะเป็ นกฎหมายสู ง สุ ด จึ ง ควรจะแก้ไ ขได้ย ากกว่ า กฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่ อเสนอกฎหมายแต่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่ อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. 2556 ซึ่ งออกในขณะที่ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับ
กฎหมายฉบับนี้จึงยังไม่ได้พลวัตรตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) ปั ญหาตามมาตรา 77 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่กาํ หนดให้
รั ฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่ าที่ จาํ เป็ น และยกเลิ กหรื อปรั บปรุ งกฎหมายที่ จาํ เป็ นหรื อและยกเลิ กหรื อ
ปรับปรุ งกฎหมายที่หมดความจําเป็ น ซึ่ งในหมวด 16 ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มาตรา 258 ค.
(1) การกําหนดให้มีกลไกให้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรื อข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บงั คับอยู่
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลัก
สากล ให้มีการใช้ระบบอนุ ญาตและระบบการดําเนิ นการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อให้การ
ทํางานเกิดความคล่องตัวโดยมีผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน ประกอบกับประกาศ
เรื่ อง ยุทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่ออกตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
และพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2561ในยุทธศาสตร์ ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริ หารจัดการภาครัฐกําหนดให้กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ และมีเท่าที่
จําเป็ นมีความทันสมัย มีความเป็ นสากล มีประสิ ทธิ ภาพ ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรคสอง ได้
กําหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุ กฉบับ รั ฐพึงจัดให้มีการรั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูเ้ กี่ ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ซึ่ งปั จจุบนั ยังไม่มีกฎหมายที่ ออกมารองรับกับหลักการนี้ เป็ นกลไก
สําหรับกฎหมายที่ริเริ่ มเสนอโดยประชาชน จึงมีปัญหาว่าการใช้สิทธิ เข้าชื่ อเสนอกฎหมายโดยประชาชน
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ตามที่ รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติรับรองไว้น้ ัน จะต้องมีกระบวนการ
ขั้นตอนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับ มาตรา 77 นี้ และต้องไม่เป็ นการผลักภาระให้แก่ประชาชนที่จะเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายให้ตอ้ งมาจัดทําการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซึ่ งรัฐธรรมนูญได้บญั ญัติไว้ชดั เจนแล้ว
ว่าก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับรัฐจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(3) ตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 ว่าด้วยการปฏิ รูป
ประเทศ ด้านกฎหมาย มาตรา 258 ค. (4) ได้กาํ หนดให้มีการจัดทํากลไกทางกฎหมายสําหรับการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายของประชาชน โดยปั จ จุ บ ัน นี้ ย งั ไม่ มีก ฎหมายที่ อ อกตามมาตรานี้ ซึ่ ง การปฏิ รู ป ประเทศด้า น
กฎหมาย จะต้อ งจัด ให้มี ก ลไกช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในการจัด ทํา และเสนอร่ า งกฎหมาย ซึ่ ง ปั จ จุ บ ัน มี
พระราชบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยการเข้า ชื่ อ เสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 เป็ นกฎหมายที่ อ อกตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่ งมีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 โดยยังไม่มีกาํ หนดกลไกการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอกฎหมายได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และยัง ไม่ ส อดคล้อ งกับ หลัก การตามที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มาคื อ รั ฐ จะต้อ งยึ ด ถื อ การให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนอย่างอย่างแท้จริ ง ไม่เป็ นการเพิ่มภาระให้แก่ประชาชนเมื่อมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในปั จจุบนั นี้ภาระในการจัดทําและเสนอกฎหมายโดยส่ วนมากอยูท่ ี่ประชาชน

2. ประเด็นทีน่ ํามาวิเคราะห์
2.1 การใช้สิทธิ ของประชาชนในการเสนอญัตติ ขอแก้ไขรั ฐธรรมนู ญ ตั้งแต่ รัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2540 ที่ ไ ด้นํา แนวความคิ ด จากต่ า งประเทศมารั บ รองการให้ สิ ท ธิ แ ก่
ประชาชนในการเข้าชื่ อเสนอกฎหมายได้น้ นั ซึ่ งรัฐธรรมนู ญแต่ละสมัยได้กาํ หนดสิ ทธิ และหลักเกณฑ์ใน
การเข้าชื่ อของประชาชนไว้แตกต่างกัน โดยรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ให้
สิ ทธิ แก่ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ ร่ างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับหมวด 3 สิ ทธิ และเสรี ภาพของปวงชน
ชาวไทย หรื อหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐเพื่อให้รัฐสภาพิจารณา แต่ไม่ให้สิทธิ ประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะแตกต่างจากสมาพันธรัฐสวิสอันเป็ นประเทศต้นแบบที่
ประเทศไทยได้นาํ มาเป็ นแบบอย่างในการยกร่ างรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดย
ที่ ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ มรั ฐ ธรรมนู ญ ทํา เป็ นญัต ติ ข อแก้ไ ขเพิ่ ม เติ มรั ฐ ธรรมนู ญ จากคณะรั ฐมนตรี หรื อ จาก
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อ
จากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่
ของทั้งสองสภา
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นอกจากจะให้สิทธิ แก่ประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอร่ างพระราชบัญญัติ ยังได้กาํ หนดให้ประชาชนมีสิทธิ เข้าชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ดว้ ย
อีกทั้งได้ลดจํานวนประชาชนผูใ้ ช้สิทธิ เช้าชื่ อเสนอร่ างพระราชบัญญัติจาก 50,000 คน เหลือ 10,000 คน
ส่ วนการใช้สิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ที่ 50,000 คน
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อีกทั้งยังได้กาํ หนดไว้ว่าในการพิจารณาในวาระสองในชั้นพิจารณาเรี ยงลําดับมาตราต้องจัดให้มีการรับฟั ง
ความคิดเห็นจากประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่ างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย
ปั จ จุ บ ัน รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2560 มาตรา 256 ได้ก ํา หนดให้
ประชาชนผู ้มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง จํา นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า หมื่ น คนมี สิ ท ธิ เ ข้า ชื่ อ เสนอญัต ติ ข อแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนู ญตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่ อเสนอกฎหมาย ซึ่ งปั จจุบนั คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่ อ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ซึ่ งตราขึ้นในขณะที่รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผล
บังคับ พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มาตรา 12 กําหนดให้การเข้าชื่อเสนอญัตติ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนู ญ ให้นาํ บทบัญญัติในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 ซึ่ ง
เป็ นหลักเกณฑ์สาํ หรับการเข้าชื่ อเสนอกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ มาใช้บงั คับกับการเสนอญัตติขอแก้
เพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ หลัก เกณฑ์ ก ารเข้า ชื่ อ เสนอกฎหมายระดับ พระราชบัญ ญัติ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หรื อ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กาํ หนด
จํานวนประชาชนผูม้ ีสิทธิ เข้าชื่อไว้เพียงหนึ่งหมื่นคน แม้มาตรา 5 วรรคท้าย แห่ งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 กําหนดไว้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญว่า “การเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องมีผมู ้ ีสิทธิเลือกตั้งรวมกันไม่นอ้ ยกว่าห้าหมื่นคน” เมื่อพิจารณาตามหลักทฤษฎีความ
เป็ นกฎหมายสู งสุ ดของรัฐธรรมนูญ ควรกําหนดให้มีบทบัญญัติเฉพาะของการเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนู ญไว้ ไม่ควรเป็ นลักษณะการอนุโลมใช้บทบัญญัติในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 10 และ
มาตรา 11 ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์สาํ หรับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มีหลักการเหมือนกันคือในชั้นการพิจารณาร่ างแก้ไขเพิ่มเติ มรัฐธรรมนู ญหลังจากผ่าน
วาระหนึ่งชั้นรับหลักการแล้ว มาตรา 291 (4) แห่ งรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้
กําหนดให้ การพิจารณาในวาระสองชั้นพิจารณาเรี ยงลําดับมาตราต้องจัดให้มีการรับฟั งความคิดเห็ นจาก
ประชาชนผูม้ ี สิท ธิ เลื อ กตั้งที่ เข้าชื่ อเสนอร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญแก้ไขเพิ่มเติ มด้วย ในสหพันธรั ฐ สวิ สสภาไม่
สามารถที่ จะแก้ไขหรื อเปลี่ ยนแปลงเนื้ อความใดๆ ในร่ างกฎหมายนั้นได้เลย และเมื่อพิจารณาเสร็ จแล้ว
จะต้องนําร่ างกฎหมายนั้นไปให้ประชาชนออกเสี ยงประชามติยอมรับก่อนจึงจะประกาศใช้เป็ นกฎหมายได้
แต่ ในกรณี ที่สภาไม่ เห็ นชอบกับร่ างกฎหมายหรื อ มี การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงร่ างกฎหมาย ก็จะต้องส่ งให้
ประชาชนออกเสี ยงประชามติในเบื้องต้นก่อนว่าสมควรให้มีการแก้ไขกฎหมายในเรื่ องนั้นๆหรื อไม่ และ
หากประชาชนเห็นด้วยสภาก็มีหน้าที่ตอ้ งแก้ไขกฎหมายให้เป็ นไปตามความต้องการของประชาชน
2.2 วิเคราะห์การใช้สิทธิ ของประชาชนในเข้าชื่อเสนอร่ างพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 133 (3)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รัฐธรรมนูญให้สิทธิแก่ประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเฉพาะในหมวด 3 ว่าด้วยสิ ทธิและเสรี ภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด 5 ว่า
ด้วยหน้าที่ของรัฐ ส่ วนหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่ งรัฐ นั้น ประชาชนไม่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอได้ เพราะไม่มี
สิ ทธิ เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนู ญ ตามหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่ งรัฐ ดังเช่นรัฐธรรมนู ญฉบับ
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เดิ ม คื อ รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 กรณี น้ ีถือว่าสิ ทธิของประชาชนสําหรับเรื่ องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายลดลงจากเดิมเพราะ
ประชาชนไม่ มี สิ ท ธิ เ ข้า ชื่ อ เสนอกฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ เรื่ อ งแนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ตามหมวด 6 แม้ต าม
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้สิทธิ แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นมาในส่ วนของการ
เข้าชื่ อ เสนอกฎหมายตามหมวด 5 ว่าด้วยเรื่ องหน้าที่ ของรั ฐ ซึ่ งเป็ นหลักการใหม่ ทั้งนี้ โดยเนื้ อหาของ
บทบัญญัติวา่ ด้วยแนวนโยบายแห่ งรัฐมีผลกับประชาชนโดยตรง
2.3 วิเคราะห์การใช้สิทธิ เข้าชื่ อเสนอร่ างพระราชบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่ อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. 2556
(1) มาตรา 6 กํา หนดให้ ใ นกรณี ที่ ผู ้ริ เ ริ่ มประสงค์จ ะให้ สํ า นัก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผูแ้ ทนราษฎร สํา นัก งานคณะกรรมการ ปฏิ รู ป กฎหมาย หรื อ หน่ ว ยงานที่ มี อ าํ นาจหน้า ที่ เ กี่ ย วกับ การ
ช่วยเหลือในการจัดทําร่ างกฎหมายแก่ประชาชน ยกร่ างพระราชบัญญัติให้ก่อนที่จะแจ้งประธานรัฐสภานั้น
ให้สํา นัก งานเลขาธิ ก ารสภาผูแ้ ทนราษฎร สํานักงานคณะกรรมการปฏิ รูปกฎหมายหรื อหน่ ว ยงานนั้น
ดําเนินการให้ตามควรแก่กรณี โดยไม่ชกั ช้า ยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 การ
ปฏิ รูปประเทศด้านกฎหมาย ค. (4) ที่ กาํ หนดให้มีกลไกช่ วยเหลื อประชาชนในการจัดทําและเสนอร่ า ง
กฎหมาย โดยที่รัฐธรรมนูญต้องการจะให้มีองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในการจัดทํา
และรวมถึงการเสนอร่ างกฎหมายด้วย แต่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มาตรา
6 วรรคสอง เป็ นเพียงการให้สิทธิ แก่ ประชาชนในการขอความช่ วยเหลือจากหน่ วยงานของรั ฐเพื่อช่ วย
ดําเนินการยกร่ างพระราชบัญญัติให้เท่านั้น จําเป็ นต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐมีอาํ นาจหน้าที่ดาํ เนิ นการ
ช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอร่ างกฎหมาย
(2) มาตรา 8 กําหนดให้ ร่ างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาได้ ต้องเป็ นร่ าง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการเกี่ยวกับสิ ทธิ และเสรี ภาพของปวงชนชาวไทย หรื อแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ
ตามที่ ก าํ หนดไว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย ซึ่ งก็ คื อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2560 ซึ่ งรัฐธรรมนู ญไม่ได้ให้สิทธิ แก่ประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งเสนอร่ างพระราชบัญญัติที่มี
หลักการเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ รัฐธรรมนูญกําหนดให้ประชาชนมีสิทธิเสนอร่ างกฎหมายที่
มี ห ลัก การเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของปวงชนชาวไทย หรื อ หน้า ที่ ข องรั ฐ จึ ง ทํา ให้บ ทบัญ ญัติ ข อง
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มาตรา 8 ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เห็นว่าต้อง
แก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่ อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ให้บทบัญญัติในเรื่ องหลักการของร่ าง
พระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาสอดคล้องตรงกับรัฐธรรมนูญ
(3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่ อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 เป็ นกฎหมายที่ ตราขึ้น
หลังจากได้มีรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงยังไม่รองรับหลักการตามรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ที่กาํ หนดหลักการสําคัญไว้ คือ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมาย
เพียงเท่าที่จาํ เป็ นเท่านั้น และก่อนตราก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟั งความคิดเห็น
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ของผูเ้ กี่ยวข้อง วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ รวมทั้งเปิ ดเผย
ผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และการวิ เ คราะห์ น้ ัน ต่ อ ประชาชน และนํา มาประกอบการพิ จ ารณาใน
กระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ซึ่ งหลักการตามรัฐธรรมนู ญ มาตรา 77 นี้ ย่อมมีผลใช้บงั คับกับร่ าง
กฎหมายที่ประชาชนร่ วมกันเข้าชื่ อเสนอกฎหมายด้วย ว่าร่ างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนนั้นมีความจํา
หรื อ ไม่ เ พี ย งใด และร่ า งกฎหมายที่ เ สนอโดยประชาชนก็ต้อ งมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผูเ้ กี่ ย วข้อ ง
วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายนั้นด้วย ซึ่งหากไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือย่อมเป็ น
ภาระแก่ประชาชนเป็ นอย่างมากในการดําเนินการ รับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เห็นว่าต้องกําหนดให้
มีหน่ วยงานของรั ฐมีหน้าช่ วยเหลื อประประชาชนในการดําเนิ นการรั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายด้วย
2.4 วิเคราะห์บทบัญญัติตามมาตรา 77 รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ได้กาํ หนดหลักการขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็ น
หลักประกันสิ ทธิ และเสรี ภาพแก่ประชาชนอย่างเข้มข้น โดยให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาํ เป็ น และ
ยกเลิกหรื อปรับปรุ งกฎหมายที่จาํ เป็ นหรื อและยกเลิกหรื อปรับปรุ งกฎหมายที่หมดความจําเป็ น และหมวด
16 ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ค. ด้านกฎหมาย (1) การกําหนดให้มีกลไกให้ดาํ เนิ นการปรับปรุ ง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรื อข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับ
หลักการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการ
ดําเนิ นการโดยคณะกรรมการเพียงเท่ าที่ จาํ เป็ นเพื่อให้การทํางานเกิ ดความคล่องตัว โดยมีผูร้ ั บผิดชอบที่
ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรคสอง ได้กาํ หนดให้ก่อนการ
ตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟั งความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย และมาตรา 258 ค. ด้านกฎหมาย (4) ยังได้กาํ หนดให้มีการจัดทํากลไกทางกฎหมายสําหรับการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ซึ่งปั จจุบนั นี้ยงั ไม่มีกฎหมายที่ออกตามมาตรานี้ โดยการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมายจะต้องจัดให้มีกลไกช่ วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอ ร่ างกฎหมาย ซึ่ งปั จจุบนั นี้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย และยังไม่มีกาํ หนดกลไกการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอกฎหมายที่ชดั เจน
มีเพียงให้สิทธิ แก่ผรู ้ ิ เริ่ มที่หากมีความประสงค์จะให้สาํ นักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อสํานักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หรื อหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่อาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนใน
การจัดทําร่ างกฎหมายแก่ประชาชนในกรณี ที่ผูร้ ิ เริ่ มประสงค์จะให้สํานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการ ปฏิรูปกฎหมาย หรื อหน่วยงานที่มีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือในการจัดทํา
ร่ างกฎหมายแก่ประชาชนยกร่ างพระราชบัญญัติให้ก่อนที่จะแจ้งประธานรัฐสภา ก็ให้สาํ นักงานเลขาธิ การ
สภาผูแ้ ทนราษฎร สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หรื อหน่วยงานนั้น ดําเนินการให้ตามควรแก่กรณี
โดยไม่ชกั ช้า จึงเห็นควรให้ปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนเพื่อเป็ นกลไกในการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอ
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ร่ างกฎหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้มีหน้าที่อาํ นาจหน้าที่ เกี่ยวกับการช่ วยเหลื อประชาชนในการจัดทํา
กฎหมายและเสนอกฎหมาย
2.5 การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของไทยควรใช้แบบผสมผสานของกฎหมายต่างประเทศ หลักการ
ของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยทางตรง พบได้ว่าการจะเป็ นประชาธิ ปไตยทางตรงได้จะต้องมี
องค์ประกอบสองประการ คือ 1. มีการริ เริ่ มโดยประชาชนโดยการริ เริ่ มนั้นจะต้องมีสภาพบังคับให้มีการ
เริ่ มต้นกระบวนการ และ 2. มีการตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ายโดยประชาชน โดยประชาชนจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในขั้น
สุ ดท้าย การขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปย่อมส่ งผลให้รูปแบบของการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
นั้นไม่อาจที่ จะเป็ นประชาธิ ปไตยทางตรงที่ สมบู รณ์ได้ โดยถื อว่าองค์ประกอบในเรื่ องการตัดสิ นในขั้น
สุ ดท้ายโดยประชาชน เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญที่สุดของระบอบการปกครองแบบประชาธิ ปไตยทางตรง
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายในต่างประเทศ เช่น สมาพันธรัฐสวิส และสหรัฐอเมริ กานั้นพบว่าทั้ง
สองประเทศได้กาํ หนดให้ในกรณี ที่ประชาชนได้เสนอเป็ นร่ างพระราชบัญญัติให้สภาพิจารณา สภาไม่
สามารถที่ จะแก้ไขหรื อเปลี่ ยนแปลงเนื้ อความใดๆ ในร่ างกฎหมายนั้นได้เลย และเมื่อพิจารณาเสร็ จแล้ว
จะต้องนําร่ างกฎหมายนั้นไปให้ประชาชนออกเสี ยงประชามติยอมรับก่อนจึงจะประกาศใช้เป็ นกฎหมายได้
แต่ ในกรณี ที่สภาไม่ เห็ นชอบกับร่ างกฎหมายหรื อ มี การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงร่ างกฎหมาย ก็จะต้องส่ งให้
ประชาชนออกเสี ยงประชามติในเบื้องต้นก่อนว่าสมควรให้มีการแก้ไขกฎหมายในเรื่ อนั้นๆหรื อไม่ และหาก
ประชาชนเห็นด้วยสภาก็มีหน้าที่ตอ้ งแก้ไขกฎหมายให้เป็ นไปตามความต้องการของประชาชน เมื่อพิจารณา
แก้ไขเสร็ จแล้วก่อนประกาศใช้กต็ อ้ งให้ประชาชนออกเสี ยงประชามติยอมรับอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน
ขั้น ตอนนี้ ของทั้ง สองประเทศล้ว นเป็ นการตัด สิ น ใจโดยประชาชนทั้ง สิ้ น หรื อ ในกรณี ข องสหพัน ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี แม้สภาจะสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้ อหาในร่ างกฎหมายที่ประชาชนเสนอก็ตาม
แต่ ภ ายหลัง จากการพิจ ารณาแก้ไ ขแล้ว จะต้องจัด ให้มีก ารออกเสี ย งประชามติ โ ดยต้องนํา เสนอทั้ง ร่ า ง
กฎหมายที่ เ สนอโดยประชาชนและร่ า งกฎหมายของประชาชนฉบับ ที่ รั ฐ สภาได้มี ก ารพิ จ ารณาแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงแล้วเพื่อให้ประชาชนพิจารณาเลือกได้ ซึ่ งเป็ นการมอบอํานาจในการตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ายแก่
ประชาชน ซึ่งผลการบังคับใช้กฎหมายต้องไม่ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ประเทศไทยควรนํา แนวทางการริ เริ่ ม เสนอกฎหมายโดยประชาชนของทั้ง สามประเทศคื อ
สมาพันธรัฐสวิส สหรัฐอเมริ กา และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาปรับปรุ งให้เหมาะสมกับประเทศไทย
เป็ นการเพิ่มการมีส่วนร่ วมทางการเมืองโดยตรงและเป็ นการตัดสิ นใจของประชาชนในการยอมรับและมี
กฎหมายที่จะบังคับใช้กบั ตนเองเป็ นการยอมรับในแนวคิดในเรื่ องประชาธิปไตยโดยตรง ซึ่งประเทศไทยยัง
ไม่มีกฎหมายรองรับให้ดาํ เนินการทําประชามติในประเด็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน
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3. ประเด็นทีเ่ สนอแนะ
3.1 เพื่อให้พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่ อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มีความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และให้เป็ นกฎหมายกลางที่มีบทบัญญัติครบถ้วนเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน ดังนี้
3.1.1 แก้ไข พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ให้มีบทบัญญัติ
ที่วา่ ด้วยการริ เริ่ มเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แยกต่างหากจากการริ เริ่ มเสนอร่ างกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ
3.1.2 แก้ไข พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามที่ มาตรา 133 (3) กําหนดให้ ผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้ง
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งหมื่นคนเข้าชื่ อเสนอกฎหมาย ตามหมวด 3 สิ ทธิ และเสรี ภาพของปวงชนชาวไทย
หรื อหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ดังนั้นจึงต้องแก้ไข พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ให้ร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาได้ ต้องเป็ น
ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ที่ มี ห ลัก การเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของชนชาวไทย หรื อ หน้า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3.1.3 แก้ไข พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้มีกลไก ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 77 ที่กาํ หนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟั งความ
คิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ รวมทั้ง
เปิ ดเผยผลการรับฟั งความคิดเห็ นและการวิเคราะห์น้ ันต่อประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน และตามมาตรา 258 ค.(4) ที่กาํ หนดให้ดาํ เนิ นการปฏิรูปประเทศใน
ด้านกฎหมาย โดยจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอร่ างกฎหมาย ดังนั้นจึงต้องแก้ไข
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ให้มีหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ช่วยเหลือประชา
ชนในการจัดทําและเสนอกฎหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คือต้อง กําหนดให้สํานักงานเลขาธิ การสภา
ผูแ้ ทนราษฎร สํานักงานคณะกรรมการปฏิ รูป กฎหมาย หรื อหน่ วยงานที่ มีอาํ นาจหน้าที่ เกี่ ยวกับยกร่ า ง
พระราชบัญญัติ ให้มีอาํ นาจหน้าที่ ดาํ เนิ นการในการจัดทําและเสนอกฎหมาย และมีอาํ นาจหน้าที่ อื่นๆที่
เกี่ยวกับการจัดทําและเสนอกฎหมาย อาทิ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ สํารวจ ศึกษา และวิเคราะห์ทางวิชาการ
รวมทั้งวิจยั สนับสนุ นการวิจยั ให้ความ ช่วยเหลือทางวิชาการอื่นเพื่อประโยชน์ในการจัดทําและเสนอร่ าง
พระราชบัญญัติหรื อญัต ติ แก้ไขเพิ่มเติ ม รั ฐธรรมนู ญ จัดทําร่ างพระราชบัญญัติหรื อญัตติ แก้ไขเพิ่ มเติ ม
รัฐธรรมนูญและเอกสารประกอบการ เสนอร่ างพระราชบัญญัติหรื อญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จัดการ
รับฟั งความคิดเห็ นของผูเ้ กี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากกฎหมาย อย่างรอบด้านและเป็ น
ระบบ รวมทั้งเปิ ดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์น้ นั ต่อประชาชน เพื่อ นํามาประกอบการ
พิจารณาในกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา สนับสนุนการรณรงค์หรื อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผมู ้ ีสิทธิ
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เข้าชื่ อร่ วมเข้าชื่ อเสนอกฎหมายหรื อให้ความช่ วยเหลือค่าใช้จ่ายสําหรั บประชาสัมพันธ์ดงั กล่าว รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรวบรวม รายชื่ อของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งเข้าชื่ อตามสมควรแก่กรณี และมีอาํ นาจหน้าที่
ประสานขอความร่ ว มมื อ จากส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐวิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานอื่ น ของ รั ฐ หรื อ
หน่ วยงานภาคเอกชนเพื่ อประโยชน์ในการจัดทําและเสนอร่ างพระราชบัญญัติ หรื อญัตติ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญ และมีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการจัดทําและเสนอร่ างพระราชบัญญัติ
หรื อญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานดังกล่าวก็ตอ้ งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อทําหน้าที่
ดังกล่าวอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอกฎหมาย
ทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.2 กําหนดให้กระบวนการพิจารณาร่ างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนควรมีข้ นั ตอนแตกต่าง
การพิจารณาร่ างกฎหมายจากฎหมายที่ เสนอโดย คณะรัฐมนตรี หรื อสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร โดยจัดให้
ประชาชนลงประชามติในร่ างกฎหมายที่ริเริ่ มเสนอโดยประชาชน เพื่อเป็ นการเพิ่มการมีส่วนร่ วมทางการ
เมืองโดยตรงและเป็ นการตัดสิ นใจของประชาชนในการยอมรับและมีกฎหมายที่จะบังคับใช้กบั ตนเองเป็ น
การยอมรั บในแนวคิ ดในเรื่ องประชาธิ ป ไตยโดยตรง ควรแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่ อ เสนอ
กฎหมาย พ.ศ. 2556 โดยกําหนดให้จดั ให้มีการออกเสี ยงประชามติ ในร่ างกฎหมายที่ริเริ่ มโดยประชาชน ถ้า
ผลการออกเสี ยงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่ างกฎหมายที่ริเริ่ มเสนอโดยประชาชนให้ดาํ เนิ นการ พิจารณา
แก้ไขให้เป็ นไปตามร่ างกฎหมายที่ริเริ่ มเสนอโดยประชาชน
3.3 ให้มีกฎหมายทดลองการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายกําหนดบทบัญญัติให้มี
การทดลองการใช้พระราชบัญญัติที่มาจากการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไข
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ให้มีบทบัญญัติที่กาํ หนดถึงสถานะที่แน่นอนของ
กฎหมายที่ผ่านการริ เริ่ มโดยประชาชนไว้อย่างชัดเจน โดยกําหนดให้รัฐสภาสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรื อ
ยกเลิกกฎหมายที่ผ่านกระบวนการริ เริ่ มเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนได้ต่อเมื่อได้ทดลองใช้กฎหมาย
ดังกล่าวไปในระยะหนึ่ งก่อนโดยกําหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน มิฉะนั้นการที่รัฐสภามีอาํ นาจที่จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกกฎหมายในเวลาใดก็ได้ จะส่ งผลให้การมีส่วนร่ วมของประชาชนในทางการเมืองจะ
ไม่เกิดผลขึ้นจริ งในทางปฏิบตั ิ
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