
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
วาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอ

กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
“ที่วาการอําเภอ”  หมายความรวมถึง สํานักงานเขตและที่วาการกิ่งอําเภอ 
“สํานักงานเทศบาล”  หมายความรวมถึง ศาลาวาการเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๔  ใหประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ก/หนา ๓๐/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕  บุคคลผูมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณา
กฎหมายตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะตองเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง อยู
ในวันที่เขาช่ือเสนอกฎหมาย 

กฎหมายที่จะเสนอใหรัฐสภาพิจารณาตองจัดทําในรูปแบบรางพระราชบัญญัต ิซึง่
ตองมีหลักการเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือหมวด ๕ 
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และตองมีบันทึกหลักการและ
เหตุผลประกอบในการเสนอกฎหมาย รวมทั้งตองมีบทบัญญัติแบงเปนมาตราที่ชัดเจนเพียง
พอที่จะเขาใจไดวามีความประสงคจะตรากฎหมายในเรื่องใด และมีหลักเกณฑและวิธีการในการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายนั้นอยางไร 

เพ่ือประโยชนในการพิจารณากฎหมายของรัฐสภา การเสนอกฎหมายอาจจัดทํา
บันทึกสรุปสาระสําคัญและคําช้ีแจงความมุงหมายของการกําหนดหลักการในแตละบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เสนอใหเพียงพอที่จะเขาใจเหตุผลที่กําหนดไวในแตละมาตราก็ได 

 
มาตรา ๖  วิธีการเขาช่ือเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้อาจกระทําโดยผูมี

สิทธิเลือกตั้งรวมกันเขาช่ือเสนอกฎหมายกันเอง หรืออาจรองขอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน
ผูดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายก็ได 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดรวมลงชื่อในการเขาช่ือเสนอกฎหมายโดยถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้แลว ใหถือวาการเขาช่ือนั้นมีผลสมบูรณและจะถอนการเขาช่ือในภายหลังอีกมิได 

 
หมวด ๒ 

การเขาช่ือโดยผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๗  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกันเขาช่ือเสนอกฎหมายกันเองครบ

จํานวนหาหมื่นคน ใหย่ืนเรื่องเสนอตอประธานรัฐสภาโดยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(๑)  รางพระราชบัญญัติที่จะเสนอใหรัฐสภาพิจารณา 
(๒)  แบบแสดงรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ ที่อยู ลายมือช่ือของผูเขาช่ือเสนอ

กฎหมายและผูแทนการเสนอกฎหมายตามที่ประธานรัฐสภากําหนด พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตวั
ประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูป
ถายสามารถแสดงตนได และสําเนาทะเบียนบานของทุกคน 

 
มาตรา ๘  เมื่อประธานรัฐสภาไดรับเรื่องการเขาช่ือเสนอกฎหมาย ใหประธาน

รัฐสภาจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตามมาตรา ๗ ถาเห็นวาถูกตอง ใหประธาน
รัฐสภาจัดใหมีการปดประกาศรายชื่อผูเขาช่ือเสนอกฎหมายไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการ
อําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน และเขตชุมชน
หนาแนน ทั้งนี้ เฉพาะในเขตทองที่ที่ผูเขาช่ือเสนอกฎหมายผูนั้นมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูใดมีช่ือเปนผูเขาช่ือเสนอกฎหมายตามประกาศในวรรคหนึ่ง โดยมิได
รวมเขาช่ือเสนอกฎหมายดวย ใหผูนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองคัดคานตอประธานรัฐสภาหรือบุคคลที่
ประธานรัฐสภาแตงตั้ง เพ่ือใหขีดฆาช่ือตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผูเขาช่ือเสนอกฎหมายได
ภายในยี่สิบวันนับแตวันปดประกาศตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาคัดคานตามวรรคสองแลว ใหถือวารายชื่อของผูเขาช่ือ
เสนอกฎหมายที่ไมมีการคัดคานเปนรายชื่อที่ถูกตอง และถามีจํานวนครบหาหมื่นคนใหประธาน
รัฐสภาดําเนินการใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป แตถามีจํานวนไมครบหาหมื่น
คน ใหประธานรัฐสภาแจงใหผูแทนการเสนอกฎหมายตามมาตรา ๗ (๒) ทราบเพื่อดําเนินการ
จัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายเพิ่มเติมใหครบหาหมื่นคนภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับ
แจงจากประธานรัฐสภา ถาพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวมิไดเสนอการเขาช่ือเพ่ิมเติมจนครบหา
หมื่นคนใหประธานรัฐสภาสั่งจําหนายเรื่อง 

 
หมวด ๓ 

การเขาช่ือโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีจํานวนตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไปประสงคจะ

ขอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมาย ใหย่ืนคําขอตอ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งพรอมทั้งรางพระราชบัญญัติที่จะเสนอใหรัฐสภาพิจารณา 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งไดรับคําขอตามมาตรา ๙ ให

ดําเนินการจัดสงรางพระราชบัญญัติและเอกสารที่เก่ียวของไปใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งในแตละจังหวัด เพ่ือดําเนินการประกาศใหผูมี
สิทธิเลือกตั้งในแตละจังหวัดทราบวามีการเสนอกฎหมายในเรื่องใด และใหผูมีสิทธิเลือกตั้งที่
ประสงคจะรวมเขาช่ือเสนอกฎหมายไปลงชื่อตามระยะเวลาและสถานที่ที่กําหนด ทั้งนี้ การกําหนด
ระยะเวลาเขาช่ือตองไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันประกาศ 

 
มาตรา ๑๑  ในระหวางระยะเวลาที่กําหนดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายผูมีสิทธิ

เลือกตั้งมีสิทธิรวมเขาช่ือเสนอกฎหมายในสถานที่ที่กําหนดไวในจังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง 
ในการใช สิทธิ เข า ช่ือเสนอกฎหมายใหผูมี สิทธิ เ ลือกตั้ งไปแสดงตนตอ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้ง พรอมทั้งแสดง
บัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดตามที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
แตงตั้งไดตรวจสอบแลวเห็นวาผูแสดงตนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยถูกตอง ใหจัดใหผูนั้นกรอก
ขอความและลงชื่อในแบบพิมพการเขาช่ือเสนอกฎหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีจําเปนเพื่อใหการจัดการเขาช่ือเสนอกฎหมายของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตัใินการ
จัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ผู ย่ืนคําขอตามมาตรา ๙ รองขอ คณะกรรมการการ

เลือกตั้งอาจกําหนดสถานที่ในการเขาช่ือเสนอกฎหมายเพื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถใชสิทธิ
เขาช่ือเสนอกฎหมายในถิ่นที่บุคคลนั้นมีที่อยูนอกเหนือจากการกําหนดสถานที่ในแตละจังหวัดได 
ในกรณีเชนวานี้ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑการขอใชสิทธิเขาช่ือนอก
เขตจังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งและหลักเกณฑการตรวจสอบการเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นได
ตามสมควร 

 
มาตรา  ๑๓   เมื่ อครบกํ าหนดระยะเวลาการเข า ช่ือ เสนอกฎหมายให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งรวบรวมแบบ
พิมพที่มีการเขาช่ือเสนอกฎหมาย สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
และจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาช่ือเสนอกฎหมายทั้งหมด 

 
มาตรา ๑๔  ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งจัดสงรางพระราชบัญญัติและ

เอกสารที่เก่ียวของ พรอมทั้งบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาช่ือเสนอกฎหมายไปยังประธาน
รัฐสภา ถาประธานรัฐสภาเห็นวาถูกตองและมีผูเขาช่ือเสนอกฎหมายครบหาหมื่นคน ใหประธาน
รัฐสภาดําเนินการใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป 

ในกรณีที่การเขาช่ือเสนอกฎหมายมีจํานวนไมครบหาหมื่นคน ใหประธาน
กรรมการการเลือกตั้งรายงานใหประธานรัฐสภาทราบ เพ่ือใหประธานรัฐสภาสั่งจําหนายเรื่อง 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๕  ผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือมิใหผูมี

สิทธิเลือกตั้งสามารถใชสิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมายหรือขัดขวางการดําเนินการเขาช่ือเสนอกฎหมาย 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหาหมื่นคนมีสิทธิเขาช่ือ
รองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กําหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ เพ่ือใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเสนอกฎหมายตอ
รัฐสภาไดโดยตรง นอกเหนือจากสิทธิในการเสนอกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
คณะรัฐมนตรี และเนื่องจากมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติให
หลักเกณฑและวิธีการเขาช่ือรวมทั้งการตรวจสอบใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ศุภสรณ/อภิสิทธิ์/ผูจดัทํา 

๒๑/๐๓/๒๕๔๖ 
ฐิติพงษ/ผูจดัทํา 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


