ผู้ริเริ่มจานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน เสนอ
เรื่องเป็นหนังสือต่อประธานรัฐสภา
พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
๑.ร่างพรบ.พร้อมด้วยบันทึกประกอบ
ดังนี้
- บันทึกหลักการและเหตุผล
- บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
๒.รายชื่อพร้อมด้วยสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้ริเริ่ม
(มาตรา ๖ )

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑.ตรวจสอบหลักฐานของผู้ริเริ่ม
๒.ตรวจสอบรูปแบบของร่าง
พระราชบัญญัติและบันทึกประกอบ
๓.วิเคราะห์ร่างพรบ.มีหลักการเป็นไป
ตามหมวด ๓ หรือ หมวด ๕ ของ
รัฐธรรมนูญ หรือไม่

๑

ขั้นตอนกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของคณะผู้ริเริ่ม
ผู้ริเริ่มสามารถร้องขอให้สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร สานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย หรือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวกับการช่วยเหลือในการจัดทาร่างกฎหมาย
แก่ประชาชนยกร่างพรบ.ให้ ก่อนเสนอเรื่องต่อ
ประธานรัฐสภา (มาตรา ๖ วรรคสอง)
ผู้ริเริ่มแก้ไขร่างพรบ.ได้แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยร่างพรบ.พร้อม
ด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล บันทึก
วิเคราะห์สรุปสาระสาคัญที่แก้ไขใหม่
ก่อนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลงลายมือชื่อร่วมเสนอ
ร่างพรบ.(มาตรา ๖ วรรคท้าย)
หลักการเป็นไปตามหมวด ๓
หรือหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญ

ผู้ริเริ่มสามารถร้องขอให้สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรช่วยเหลือในการจัดทาร่างพรบ.ให้
ก่อนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลงลายมือชื่อร่วมเสนอ
(มาตรา ๖ วรรคสอง ประกอบวรรคท้าย)
เนื้อหาหรือรูปแบบของ
ร่างพรบ. ไม่เป็นไปตาม
รูปแบบการเสนอร่างพรบ.
ให้ประธานรัฐสภามี
หนังสือแจ้งไปยังผู้ริเริ่ม
(มาตรา ๖ วรรคสี่)

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมี
หนังสือแจ้งไปยังผู้ริเริ่มพร้อมทั้ง
ส่งเรื่องคืนผู้ริเริ่ม พร้อมร่างพรบ.และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ริเริ่ม (มาตรา ๖
วรรคสี่)

ประธานรัฐสภาพิจารณา
เห็นชอบร่างพรบ.และบันทึก
ประกอบที่ผู้ริเริ่มแก้ไขแล้ว

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรมีหนังสือแจ้ง
พร้อมสาเนาร่างพรบ.ไปยัง
ผู้ริเริ่ม เพื่อให้ดาเนินการ
รวบรวมรายชือ่ ให้ครบ
๑๐,๐๐๐ คน (มาตรา ๗)

เนื้อหาหรือรูปแบบของ
ร่างพรบ. เป็นไปตาม
รูปแบบการเสนอร่างพรบ.

ประธานรัฐสภาวินิจฉัยหลักการของร่าง
พรบ.ว่าเป็นไปตามหมวด ๓ หรือ หมวด
๕ ของรัฐธรรมนูญ หรือไม่ภายใน ๑๕
วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

หลักการไม่เป็นไปตามหมวด ๓
หรือหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญ

ผู้ริเริ่มแก้ไขร่างพรบ. และแจ้ง
เป็นหนังสือต่อประธานรัฐสภา
พร้อมด้วยร่างพรบ.และบันทึก
ประกอบที่แก้ไขใหม่ ดังนี้
- บันทึกหลักการและเหตุผล
- บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
(มาตรา ๖ วรรคท้าย ประกอบ
มาตรา ๗ และมาตรา ๙)

ผู้ริเริ่มจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอร่างพรบ.โดยเอกสารการลง
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกแผ่นจะต้องมีรายละเอียด
ดังนี้
- ชื่อตัวและชื่อสกุล
- หมายเลขประจาตัวประชาชน
และต้องปรากฏข้อความดังนี้
- เพื่อให้ทราบว่าเป็นการลงลายมือชื่อเพื่อเสนอร่างพรบ.ใด
- สามารถตรวจสอบร่างพรบ.ได้ที่ใด
(มาตรา ๗)

หมายเหตุ : การดาเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ริเริ่มอาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามกฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองได้

ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
เมื่อผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่า
๑๐,๐๐๐ คนแล้ว ให้ยื่นคาร้องต่อประธานรัฐสภาพร้อมทั้ง
เอกสารดังต่อไปนี้
๑.สาเนาร่างพรบ.พร้อมทั้งบันทึกหลักการและเหตุผล และ
บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
๒.เอกสารการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อย
กว่า ๑๐,๐๐๐ คน พร้อมด้วยสาเนาบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อ
๓.บัญชีรายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอร่างพรบ.จานวนไม่เกิน
๖๐ คน (มาตรา ๙)

สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายและ
นาเข้าข้อมูลเลข
ประจาตัวประชาชน
๑๓ หลัก ของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อ
เสนอร่างพรบ.เพื่อ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วน
ของเอกสารการลง
ลายมือชื่อของผู้
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย

มีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อ
เสนอร่างพรบ.
ครบ ๑๐,๐๐๐ คน

มีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
เข้าชื่อ
เสนอร่างพรบ. ไม่ครบ
๑๐,๐๐๐ คน

สานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง
ตรวจสอบ

มีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
เข้าชื่อ
เสนอร่างพรบ.
ครบ ๑๐,๐๐๐ คน

๒

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรจัดทาประกาศ
รัฐสภาและคาสั่งรัฐสภาแต่งตั้ง
ผู้รับคาร้องคัดค้าน พร้อมทั้ง
บัญชีรายชื่อเพือ่ ประกาศรายชื่อ
ผู้เข้าชื่อเสนอร่างพรบ.

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรส่ง
ข้อมูลเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักไป
ยังสานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง เพื่อตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

- ประธานรัฐสภามีหนังสือแจ้งไปยังผู้ริเริ่ม
เพื่อจัดให้มีการเข้าชือ่ เพิ่มเติมให้ครบ
๑๐,๐๐๐ คนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง
-หากผู้ริเริ่มไม่ดาเนินการภายในเวลาที่
กฎหมายกาหนด ให้ประธานรัฐสภาสั่ง
จาหน่ายเรื่องและคืนเรื่องและเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ริเริ่ม (มาตรา ๑๑)

ผู้ริเริ่มดาเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอ
ร่างพรบ.เพิ่มเติม
หมายเหตุ กระบวนการตรวจสอบเอกสารประกอบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

มีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่เข้าชื่อ
เสนอร่างพรบ. ไม่
ครบ ๑๐,๐๐๐ คน

ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อ
เสนอร่างพรบ.ในช่องทางดังนี้
๑.ประกาศรายชือ่ ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๒.จัดทาบัญชีรายชือ่ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ ณ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๓.มีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อเป็นผู้เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย (มาตรา ๑๐)

ขั้นตอนกระบวนการประกาศรายชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายและการคัดค้าน

๓

สานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง
ตรวจสอบ
ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อ
เสนอร่างพรบ.ในช่องทางดังนี้
๑.ประกาศรายชือ่ ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๒.จัดทาบัญชีรายชือ่ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ ณ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๓.มีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อเป็นผู้เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย (มาตรา ๑๐)

ประกาศรายชือ่ เพื่อให้ผู้เข้าชือ่
เสนอกฎหมายที่มิได้ร่วมเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย ใช้สิทธิยื่นคาร้อง
คัดค้านต่อประธานรัฐสภาหรือ
บุคคลที่ประธานรัฐสภาแต่งตั้ง
เพื่อให้ขีดฆ่ารายชื่อของตนภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ (มาตรา
๑๐ วรรคสอง)

มีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อ
เสนอร่างพรบ.
ครบ ๑๐,๐๐๐ คน

มีการคัดค้านทาให้
ไม่ครบ ๑๐,๐๐๐ คน

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายและนาเข้าข้อมูลเลข
ประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อ
เสนอร่างพรบ.

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฏรส่งข้อมูลเลขประจาตัว
ประชาชน ๑๓ หลักไปยังสานัก
บริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง เพื่อตรวจสอบความ
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

- ประธานรัฐสภามีหนังสือแจ้งไปยังผู้ริเริ่มเพื่อจัดให้
มีการเข้าชื่อเพิ่มเติมให้ครบ ๑๐,๐๐๐ คนภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
-หากผู้ริเริ่มไม่ดาเนินการภายในเวลาทีก่ ฎหมาย
กาหนด ให้ประธานรัฐสภาสั่งจาหน่ายเรื่องและ
คืนเรื่องและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผรู้ ิเริ่ม
(มาตรา ๑๑)

เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาคัดค้าน
แล้วไม่มีหรือมีการคัดค้านแต่ครบ
๑๐,๐๐๐ คน ให้ถือว่ารายชื่อของผู้
เข้าชื่อเป็นรายชื่อทีถ่ ูกต้อง
(มาตรา ๑๐ วรรคสาม)

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑.ตรวจสอบรูปแบบของร่างพรบ.และ
บันทึกประกอบ
๒.วิเคราะห์ร่างพรบ.ว่าเป็นร่างพรบ.
เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่
๓.วิเคราะห์ร่างพรบ.ว่ามีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
หรือคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือไม่

หมายเหตุ กรณีร่างพรบ.ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอในขั้นการพิจารณาของสภา มีสาระสาคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
หรือคนพิการ หรือทุพพลภาพ จะต้องมีการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒๘

จัดทาโดย กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สานักการประชุม สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ริเริ่มดาเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อ
เสนอร่างพรบ.เพิ่มเติม

ร่างพรบ.เป็นอันตกไป

ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่า
เป็นร่างพรบ.เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่

ร่างพรบ.ไม่เกี่ยวด้วยการเงิน

ประธานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาบรรจุระเบียบวาระ
การประชุม

นายกรัฐมนตรีพิจารณา
ไม่ให้คารับรอง

ร่างพรบ.เกี่ยวด้วยการเงิน

นายกรัฐมนตรีพิจารณา
ให้คารับรอง

ส่งไปให้นายกรัฐมนตรี
พิจารณาให้คารับรอง

