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พระราชบัญญัติ 
วาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 

พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี้ 
“ผูมีสิทธิเลือกต้ัง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
“ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึง สํานักงานเขตและท่ีวาการกิ่งอําเภอ 
“สํานักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาวาการเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๔  ใหประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญตัินี้ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑ รก. ๒๕๔๒/๒๐ก/๓๐/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๕  บุคคลผูมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมาย
ตามมาตรา ๑๗๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะตองเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง อยูในวันที่เขาชื่อ
เสนอกฎหมาย 

กฎหมายที่จะเสนอใหรัฐสภาพิจารณาตองจัดทําในรูปแบบรางพระราชบญัญติั ซึ่งตองมี
หลักการเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรอืหมวด ๕ แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และตองมีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบใน
การเสนอกฎหมาย รวมทั้งตองมีบทบัญญัติแบงเปนมาตราที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจไดวามีความ
ประสงคจะตรากฎหมายในเรื่องใด และมีหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายนั้น
อยางไร 

เพื่อประโยชนในการพิจารณากฎหมายของรัฐสภา การเสนอกฎหมายอาจจัดทําบันทึก
สรุปสาระสําคัญและคําชี้แจงความมุงหมายของการกําหนดหลักการในแตละบทบญัญัติของกฎหมายท่ี
เสนอใหเพียงพอที่จะเขาใจเหตุผลที่กําหนดไวในแตละมาตราก็ได 

 
มาตรา ๖  วิธีการเขาชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้อาจกระทําโดยผูมีสิทธิ

เลือกตั้งรวมกันเขาชื่อเสนอกฎหมายกันเอง หรืออาจรองขอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูดําเนินการ
จัดใหมีการเขาชื่อเสนอกฎหมายก็ได 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดรวมลงช่ือในการเขาช่ือเสนอกฎหมายโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติ
นี้แลว ใหถือวาการเขาชื่อนั้นมีผลสมบูรณและจะถอนการเขาชื่อในภายหลังอีกมิได 

 
หมวด ๒ 

การเขาช่ือโดยผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
   

 
มาตรา ๗  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกันเขาชื่อเสนอกฎหมายกันเองครบจํานวนหา

หม่ืนคน ใหยื่นเรื่องเสนอตอประธานรัฐสภาโดยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(๑) รางพระราชบัญญัติที่จะเสนอใหรัฐสภาพิจารณา 
(๒) แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ท่ีอยู ลายมือชื่อของผูเขาชื่อเสนอกฎหมายและ

ผูแทนการเสนอกฎหมายตามที่ประธานรัฐสภากําหนด พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได 
และสําเนาทะเบียนบานของทุกคน 

 
มาตรา ๘  เมื่อประธานรัฐสภาไดรับเรื่องการเขาชื่อเสนอกฎหมาย ใหประธานรัฐสภาจัด

ใหมีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตามมาตรา ๗ ถาเห็นวาถูกตอง ใหประธานรัฐสภาจัดใหมีการ



   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    

ปดประกาศรายชื่อผูเขาชื่อเสนอกฎหมายไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ท่ีทํา
การองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน และเขตชุมชนหนาแนน ท้ังนี้ เฉพาะในเขตทองท่ีท่ีผู
เขาชื่อเสนอกฎหมายผูนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 

ในกรณีที่ผูใดมีชื่อเปนผูเขาชื่อเสนอกฎหมายตามประกาศในวรรคหนึ่ง โดยมิไดรวม
เขาชื่อเสนอกฎหมายดวย ใหผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานตอประธานรัฐสภาหรือบุคคลที่ประธานรัฐสภา
แตงต้ัง เพื่อใหขีดฆาชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผูเขาชื่อเสนอกฎหมายไดภายในย่ีสิบวันนับแตวันปด
ประกาศตามวรรคหนึ่ง 

เม่ือพนกําหนดระยะเวลาคัดคานตามวรรคสองแลว ใหถือวารายชื่อของผูเขาชื่อเสนอ
กฎหมายที่ไมมีการคัดคานเปนรายชื่อที่ถูกตอง และถามีจํานวนครบหาหม่ืนคนใหประธานรัฐสภา
ดําเนินการใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบญัญัตินั้นตอไป แตถามีจํานวนไมครบหาหมื่นคน ใหประธาน
รัฐสภาแจงใหผูแทนการเสนอกฎหมายตามมาตรา ๗ (๒) ทราบเพื่อดําเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเสนอ
กฎหมายเพิ่มเติมใหครบหาหมื่นคนภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจากประธานรัฐสภา ถาพน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวมิไดเสนอการเขาชื่อเพิ่มเติมจนครบหาหมื่นคนใหประธานรัฐสภาส่ังจําหนาย
เรื่อง 

 
หมวด ๓ 

การเขาชื่อโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีจํานวนตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไปประสงคจะขอให

คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูดําเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเสนอกฎหมาย ใหยื่นคําขอตอประธาน
กรรมการการเลือกตั้งพรอมทั้งรางพระราชบัญญัติที่จะเสนอใหรัฐสภาพิจารณา 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งไดรับคําขอตามมาตรา ๙  ใหดําเนินการ

จัดสงรางพระราชบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือผูท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งในแตละจังหวัด เพื่อดําเนินการประกาศใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละ
จังหวัดทราบวามีการเสนอกฎหมายในเรื่องใด และใหผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงคจะรวมเขาชื่อเสนอ
กฎหมายไปลงช่ือตามระยะเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด ทั้งนี้ การกําหนดระยะเวลาเขาชื่อตองไมนอยกวาเกา
สิบวันนับแตวันประกาศ 

 
มาตรา ๑๑  ในระหวางระยะเวลาที่กําหนดใหมีการเขาชื่อเสนอกฎหมายผูมีสิทธิเลือกต้ังมี

สิทธิรวมเขาชื่อเสนอกฎหมายในสถานที่ที่กําหนดไวในจังหวัดที่ตนมสิีทธิเลือกต้ัง 
ในการใชสิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมายใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปแสดงตนตอคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้ง พรอมทั้งแสดงบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือหลักฐานอื่นใดตามที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 



   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    

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังได
ตรวจสอบแลวเห็นวาผูแสดงตนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยถูกตอง ใหจัดใหผูนั้นกรอกขอความและลงชื่อใน
แบบพิมพการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 

ในกรณีจําเปนเพื่อใหการจัดการเขาชื่อเสนอกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดใหมีการ
เขาชื่อเสนอกฎหมายดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ผูยื่นคําขอตามมาตรา ๙ รองขอ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจ

กําหนดสถานที่ในการเขาชื่อเสนอกฎหมายเพื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถใชสิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมายใน
ถิ่นที่บุคคลนั้นมีที่อยูนอกเหนือจากการกําหนดสถานที่ในแตละจังหวัดได ในกรณีเชนวานี้ให
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑการขอใชสิทธิเขาชือ่นอกเขตจังหวัดท่ีตนมีสิทธิ
เลือกตั้งและหลักเกณฑการตรวจสอบการเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นไดตามสมควร 

 
มาตรา ๑๓  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเขาชื่อเสนอกฎหมายใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งรวบรวมแบบพิมพที่มีการเขาชื่อเสนอ
กฎหมาย สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความถูกตองและจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ
เลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอกฎหมายทั้งหมด 

 
มาตรา ๑๔  ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งจัดสงรางพระราชบัญญัติและเอกสารท่ี

เก่ียวของ พรอมทั้งบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอกฎหมายไปยังประธานรัฐสภา ถาประธาน
รัฐสภาเห็นวาถูกตองและมีผูเขาชื่อเสนอกฎหมายครบหาหมื่นคน ใหประธานรัฐสภาดําเนินการใหรัฐสภา
พิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป 

ในกรณีที่การเขาชื่อเสนอกฎหมายมีจํานวนไมครบหาหมื่นคน ใหประธานกรรมการการ
เลือกตั้งรายงานใหประธานรัฐสภาทราบ เพื่อใหประธานรัฐสภาสั่งจําหนายเรื่อง 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๕  ผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือมิใหผูมีสิทธิ

เลือกตั้งสามารถใชสิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมายหรือขัดขวางการดําเนินการเขาชื่อเสนอกฎหมาย ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 
 



   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    

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาหาหม่ืนคนมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภา
เพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กําหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ท้ังน้ี เพ่ือใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิเสนอกฎหมายตอรฐัสภาไดโดยตรง นอกเหนือจากสิทธิในการ
เสนอกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี และเนื่องจากมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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