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พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

พ.ศ.  ๒๕๕๖” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ มี สิทธิ เลือกตั้ งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
“ผู้ริเริ่ม”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เริ่มดําเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ

หรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภา 
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มาตรา ๕ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่
ในวันที่ยื่นคําร้องขอต่อประธานรัฐสภาตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๒  แล้วแต่กรณี 

การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนคน 
การเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมกันไม่น้อยกว่า 

ห้าหม่ืนคน 
มาตรา ๖ ในการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อประธานรัฐสภา  ต้องมีผู้ริเริ่มซ่ึงเป็น 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคนเพื่อดําเนินการจัดให้มีการรวบรวมลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
โดยแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบเป็นหนังสือพร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ร่างพระราชบัญญัติพร้อมด้วยบันทึกประกอบตามมาตรา  ๘ 
(๒) รายชื่อของผู้ริเริ่มพร้อมด้วยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ  

หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้  และมี
หมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้นั้น 

ในกรณีที่ผู้ริเริ่มประสงค์จะให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  สํานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย  หรือหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการช่วยเหลือในการจัดทําร่างกฎหมายแก่ประชาชน  
ยกร่างพระราชบัญญัติให้ก่อนที่จะแจ้งประธานรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง  ก็ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือหน่วยงานนั้นดําเนินการให้ตามควรแก่กรณีโดยไม่ชักช้า 

ในการดําเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้  อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
จากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามกฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองได้ 

ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติตาม  (๑)  มีหลักการและเนื้อหาไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๘  
ให้ประธานรัฐสภาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ริเริ่มทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องตามวรรคหนึ่ง
พร้อมทั้งส่งเรื่องคืนให้ผู้ริเริ่ม 

ก่อนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลงลายมือชื่อร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา  ๙  ผู้ริเริ่มจะแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติตาม  (๑)  ก็ได้  แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยร่างพระราชบัญญัติ
และบันทึกประกอบที่แก้ไขใหม่ 

มาตรา ๗ เม่ือดําเนินการตามมาตรา  ๖  แล้ว  ให้ผู้ริเริ่มดําเนินการชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อประธานรัฐสภาได้ 

ในเอกสารการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกแผ่นต้องปรากฏข้อความให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ซ่ึงประสงค์จะลงลายมือชื่อทราบว่าเป็นการลงลายมือชื่อเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติใด  และสามารถ
ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติได้ที่ใด  รวมทั้งต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับผู้ลงลายมือชื่อดงัต่อไปนี้ 
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(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุล 
(๒) หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงลงลายมือชื่อต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวประชาชน 

ที่หมดอายุ  หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้  
และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้นั้น 

มาตรา ๘ ร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาได้  ต้องเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ที่มีหลักการเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยหรือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติที่กําหนดโดยชัดเจน
และต้องแบ่งเป็นมาตรา  ซ่ึงแต่ละมาตรามีบทบัญญัติที่จะเข้าใจได้ว่ามีความประสงค์จะตรากฎหมาย 
ในเรื่องใด  และต้องมีบันทึกประกอบดังต่อไปนี้ 

(๑) บันทึกหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
(๒) บันทึกเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
(๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
มาตรา ๙ เม่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา  ๗  ได้

จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนคน  ให้ผู้ริเริ่มยื่นคําร้องขอต่อประธานรัฐสภา  โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
ยื่นมาพร้อมกับคําร้องขอด้วย 

(๑) สําเนาร่างพระราชบัญญัติและบันทึกประกอบตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือตามมาตรา  ๖  
วรรคห้า  แล้วแต่กรณี 

(๒) เอกสารการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมด้วยสําเนาบัตรตามมาตรา  ๗  วรรคสาม 
(๓) รายชื่อของผู้แทนของผู้ซ่ึงเสนอร่างพระราชบัญญัติจํานวนไม่เกินหกสิบคนตามที่ผู้ริเริ่มกําหนด 
มาตรา ๑๐ เม่ือได้รับคําร้องขอตามมาตรา  ๙  แล้ว  ให้ประธานรัฐสภาตรวจสอบความถูกต้อง

และครบถ้วนของเอกสารตามมาตรา  ๙  ให้แล้วเสร็จภายในส่ีสิบห้าวัน  หากปรากฏว่ามีลายมือชื่อของ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่ถึงหนึ่งหม่ืนคนหรือมีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้ประธานรัฐสภา 
แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ริเริ่มเพื่อดําเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป  เม่ือเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้
ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติทางส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และจัดเอกสารไว้เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบ  ณ  สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และให้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อนั้นด้วย 
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ในกรณีที่ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติตามประกาศในวรรคหนึ่ง  โดยมิได้ร่วม
เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติด้วย  ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อประธานรัฐสภาหรือบุคคลที่
ประธานรัฐสภาแต่งตั้ง  เพื่อให้ขีดฆ่าชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศตามวรรคหนึ่ง 

เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาคัดค้านตามวรรคสองแล้ว  ให้ถือว่ารายชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอร่าง
พระราชบัญญัติเป็นรายชื่อที่ถูกต้อง 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
มีจํานวนไม่ถึงหนึ่งหม่ืนคน  ให้ประธานรัฐสภาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ริเริ่มทราบเพื่อดําเนินการจัดให้มี 
การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติเพิ่มเติมให้ถึงหนึ่งหม่ืนคนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
ประธานรัฐสภา  ถ้าพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวยังมิได้เสนอการเข้าชื่อเพิ่มเตมิจนครบถ้วน  ให้ประธาน
รัฐสภาส่ังจําหน่ายเรื่องและคืนเรื่องและเอกสารที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ริเริ่ม 

ถ้าลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนคน
ให้ประธานรัฐสภาดําเนินการให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไป 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ว่าร่างพระราชบัญญัติ
ที่เสนอนั้นเก่ียวด้วยการเงิน  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อนายกรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาให้คํารับรองก่อน 

มาตรา ๑๒ การเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปล่ียนแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ  จะเสนอมิได้ 

ให้นําบทบัญญัตใินมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับกับ
การเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ ผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท 

(๑) ให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งริเริ่มเข้าชื่อ  ร่วมลงช่ือ  ไม่ให้ลงชื่อ  หรือให้ถอนชื่อในการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
หรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

(๒) หลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ  หรือใช้อิทธิพลคุกคามเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมลงช่ือ  ไม่ให้ลงชื่อ  
หรือให้ถอนชื่อในการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร  หรือใช้  หรืออ้างลายมือชื่อปลอมเช่นว่านั้น  
เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญที่แท้จริง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่าหน่ึงหมื่นคนมีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติตามที่กําหนดในหมวด  ๓  และหมวด  ๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และให้ 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิเข้าช่ือเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐสภาพิจารณา  
ทั้งน้ี  เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภา 
ได้โดยตรง  และมาตรา  ๑๖๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ  
รวมทั้งการตรวจสอบรายช่ือ  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  และมาตรา  ๒๙๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย  จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัติน้ี 


