๑

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ….
(ฉบับ คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน)
ผ่านเว็ปไซต์
www.THAILAWREFORM.GO.TH และ www.lawamendment.go.th
(ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ถึง ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑)

โดย
สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย
สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

๒

บทสรุปผู้บริหาร
(executive summary)
ด้วยคณะอนุกรรมการพิ จารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทาใหม่ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรูปประเทศในคณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ได้ดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.... เพื่อเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๓ (๓) และ
มาตรา ๒๕๖ (๑) ที่บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายและญัตติข อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๔) ให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทา
และการเสนอร่างกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการจัดทาและการ
เสนอร่างกฎหมายตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเห็นชอบหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
เพื่อให้เป็น ไปตามบทบั ญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยและมติของคณะรัฐ มนตรี
สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้อง
จัดทาใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในคณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เร่งด่วน ได้ดาเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ.... ดังนี้
ดาเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ โดยจัดทาแบบสอบถามความ
คิดเห็น จานวน ๑๒ ประเด็น และดาเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นผ่าน www.ThaiLawReform.go.th เฟสบุ๊ค
การรั บ ฟั งการปฏิ รู ป กฎหมาย ส านั ก งานคณะกรรมการปฏิ รู ปกฎหมายLine@ThaiLawReform

และผ่ า น

www.lawamendment.go.th กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยเปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ระหว่ า ง
วันที่ ๒๒ มีนาคม – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ โดยผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้ง ๑๒ ประเด็นมีดังนี้ :ประเด็น

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

๑๐๐ %

-

๖๒.๕ %

๓๗.๕ %

๓. ท่านเห็นด้วยกับการกาหนดเอกสารการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามที่กาหนดไว้ในร่างมาตรา ๑๐ หรือไม่

๘๗.๕ %

๑๒.๕ %

๔. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในการกาหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อแสดงตัวตน
ของผู้มีสิทธิเข้าชื่อ (ร่างมาตรา ๑๑ (๑))

๗๕ %

๒๕ %

๑.ท่านเห็นด้วยกับบทนิยามตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่
๒.ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้ต้องมีผู้ริเริ่มจานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน

๓

ประเด็น
๕. ท่านเห็นด้วยกับการเพิ่มช่องทางให้การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สามารถดาเนินการได้ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ (ร่างมาตรา ๑๖)
๖.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการกาหนดให้ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และสถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลัก
๗.อานาจหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน (ร่างมาตรา ๒๐)
๘.ท่านเห็นด้วยในการกาหนดให้มีกองทุนสนับสนุนการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
ของประชาชน หรือไม่
๙.ท่านเห็นด้วยกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือไม่
(ร่างมาตรา ๒๖)
๑๐.ท่านเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และการดาเนินการของกองทุนหรือไม่
(ร่างมาตรา ๒๙)
๑๑.ท่านเห็นด้วยกับการกาหนดโทษและอัตราโทษทางอาญาสาหรับผู้กระทาความผิด
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ (ร่างมาตรา ๓๕)
๑๒.ท่านเห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
พ.ศ. .... ฉบับนี้หรือไม่

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

๘๗.๕%

๑๒.๕%

๘๗.๕ %

๑๒.๕ %

๘๗.๕ %

๑๒.๕ %

๗๕ %

๒๕ %

๖๒.๕ %

๓๗.๕ %

๗๕%

๒๕ %

๗๕ %

๒๕ %

๑๐๐ %

-

สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย
สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

๔

๑.ข้อมูลทั่วไปผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
๑.๑ เพศ
เพศชาย

จานวน ๗๕ %

เพศหญิง

จานวน ๒๕ %

๑.๒ อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี

จานวน -

๒๑ – ๓๐ ปี

จานวน ๑๒.๕ %

๓๑ – ๔๐ ปี

จานวน ๒๕ %

๔๑ – ๕๐ ปี

จานวน ๒๕ %

๕๑ – ๖๐ ปี

จานวน ๑๒.๕ %

๖๐ ปีขึ้นไป

จานวน ๒๕ %

๑.๓ หน่วยงาน
ภาครัฐ

จานวน ๒๕ %

สถาบันการศึกษา

จานวน ๑๒.๕ %

ภาคประชาชน

จานวน ๕๐ %

อื่นๆ

จานวน ๑๒.๕ %

๑.๔ ภูมิลาเนา
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สุราษฎร์ธานี พระนครสรีอยุธยา อุดรธานี แพร่
๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามเคยร่วมผลักดันหรือสนับสนุนกฎหมายภาคประชาชนหรือไม่
เคย

๓๗.๕ %

ไม่เคย ๖๒.๕ %
๑.๖ ผู้ตอบแบบสอบถามร่วมผลักดันหรือสนับสนุนกฎหมายภาคประชาชน ได้แก่
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ

๕

ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ…. (ฉบับ คณะกรรมการดาเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน)

ผ่านเว็ปไซต์ www.THAILAWREFORM.GO.TH และ www.lawamendment.go.th
(ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ถึง ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑)
๑.ท่านเห็นด้วยกับบทนิยามตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่
 เห็นด้วย

๑๐๐%

 ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

-ไม่มีความคิดเห็น-

ไม่เห็นด้วย
-ไม่มีความคิดเห็น-

๒.ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้ต้องมีผู้ริเริ่มจานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
 เห็นด้วย

๖๒.๕%

 ไม่เห็นด้วย

๓๗.๕%

เห็นด้วย
๑.เห็นด้วยให้มีการริเริ่มโดยกลุ่มคนจานวนไม่มาก เพื่อไป
รวบรวมรายชื่อ ผู้ประสงค์จะเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย การ
ดาเนินการเช่นนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้ ประชาชน มีส่วนร่วม
ในการริเริ่มจัดทากฎหมายได้ง่าย อีกทั้งจะนาไปสู่ การเห็น
ความสาคัญของการร่างกฎหมาย และท้ายที่สุดก็จะเห็น
ความสาคัญของการบังคับใช้กฎหมายและมีส่วนร่วมในการ
ทาให้กฎหมายเป็นจริง
๒.เพื่อช่วยกันระดมความคิด
๓.การแก้ไขรัฐธรรมนูญเบื้องต้นจากผู้ริเริ่ม 20 คน บุคคลที่

ไม่เห็นด้วย
๑.ทาไมต้องมีผู้ริเริ่ม ๒๐ คน ด้วย เหตุผลเพราะอะไร
ควรที่จะกาหนดผู้ริเริ่ม ๑ คน ขึ้นไป ได้หรือไม่ การ
ผลักดันเข้าชื่อเสนอกฎหมายภาคประชาชนไม่ใช่การ
ตั้งพรรคการเมือง ที่จะต้องมีผู้เริ่มก่อการจานวนที่มาก

๖

เห็นด้วย
จะริเริ่มเรื่องนี้ควรจะกาหนดคุณสมบัติผู้ริเริ่มไว้ด้วย

ไม่เห็นด้วย

๓.ท่านเห็นด้วยกับการกาหนดเอกสารการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ตามที่กาหนดไว้ในร่างมาตรา ๑๐ หรือไม่
 เห็นด้วย

๘๗.๕%

 ไม่เห็นด้วย

๑๒.๕%

เห็นด้วย
-ไม่มีความเห็น-

ไม่เห็นด้วย
-ไม่มีความเห็น-

๔.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในการกาหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใด
ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อแสดงตัวตนของผู้มีสิทธิเข้าชื่อ (ร่างมาตรา ๑๑ (๑))
 เห็นด้วย

๗๕%

 ไม่เห็นด้วย

๒๕%

เห็นด้วย
๑.เห็นด้วยเพราะจะเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบได้
๒.เพื่อเป็นการยืนยันความเป็นตัวตนและ
ความบริสุทธิ์ใจในความต้องการพัฒนา
ประเทศ ในระบอบประชาธิปไตย

ไม่เห็นด้วย
๑.อาจสร้างภาระเกินจาเป็น ในส่วนของภาค
ประชาชน
๒.อาจทาให้สิ้นเปลือง เพียงแค่ลายมือชื่อเพียงพอ
แต่ต้องเป็นลายมือชื่อที่แท้จริง โดยกาหนดโทษคน
ที่ลงชื่อปลอม

๗

๕.ท่านเห็นด้วยกับการเพิ่มช่องทางให้การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
สามารถดาเนินการได้ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ (ร่างมาตรา ๑๖)
 เห็นด้วย

๘๗.๕%

 ไม่เห็นด้วย

๑๒.๕%

เห็นด้วย
๑.เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการมีส่วน
ร่วม ในการกาหนดกฎหมายได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น
๒.ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
๓.เพื่อความรวดเร็ว และประหยัดเวลา

ไม่เห็นด้วย
๑.ประชาชนอาจยังใช้ระบบเทคโนโลยีไม่คล่อง ซึ่ง
เป็นอุปสรรค
๒.ประชาชนยังขาดความรู้ในระบบเทคโนโลยี
๓.ระบบป้องกันตรวจสอบอาจยังไม่สมบูรณ์

๖. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการกาหนดให้ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย และสถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
 เห็นด้วย

๘๗.๕ %

 ไม่เห็นด้วย

๑๒.๕ %

เห็นด้วย
๑.เห็นด้วยและควรกาหนดมาตรฐานการ
ช่วยเหลือประชาชนของแต่ละหน่วยงานให้
เหมือนกัน
๒.เห็นด้วยเพราะทั้ง ๓ หน่วยงานมี
ประสบการณ์และมีความรู้เรื่องดังกล่าวเป็น
อย่างดี

ไม่เห็นด้วย
๑.ควรจะกาหนดให้เป็นภารกิจของหน่วยงานเดียว
เพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐ

๘

๗.อานาจหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน (ร่างมาตรา ๒๐)
 เห็นด้วย

๘๗.๕ %

 ไม่เห็นด้วย

๑๒.๕ %

เห็นด้วย
๑.เห็นด้วยเพื่อเป็นการอานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ที่ประสงค์จะมีร่างกฎหมาย
เพื่อมาแก้ปัญหาที่ตนกาลังประสบอยู่

ไม่เห็นด้วย

๘.ท่านเห็นด้วยในการกาหนดให้มีกองทุนสนับสนุนการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายของประชาชน หรือไม่
 เห็นด้วย

๗๕%

 ไม่เห็นด้วย

๒๕%

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม และยัง ๑.ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งกองทุน ควรใช้
เป็นการอานวยความสะดวกให้กับประชาชน งบประมาณปกติของหน่วยงาน
๒.เพื่อเป็นงบประมาณในการดาเนินงานให้
เกิดเป็นรูปธรรม
๙.ท่านเห็นด้วยกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือไม่ (ร่างมาตรา ๒๖)
 เห็นด้วย

๖๒.๕%

 ไม่เห็นด้วย

๓๗.๕%

เห็นด้วย
-ไม่มีความเห็น-

ไม่เห็นด้วย
๑.ยังขาดองค์ประกอบภาคประชาชน และไม่ควร

๙

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
กาหนดตาแหน่ง ไว้ในกฎหมาย ควรจะเปิดช่องให้
คณะกรรมการเลือกผู้ที่เหมาะสม ในแต่ละตาแหน่ง
เอง

๑๐.ท่านเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และการดาเนินการของกองทุนหรือไม่ (ร่างมาตรา ๒๙)
 เห็นด้วย

๗๕%

 ไม่เห็นด้วย

๒๕%

เห็นด้วย
๑.เพื่อหน่วยงานจะสามารถช่วยเหลือให้
ประชาชนสามารถร่วมกันเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น และเป็นการสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ไม่เห็นด้วย
-ไม่มีความเห็น-

๑๑. ท่านเห็นด้วยกับการกาหนดโทษและอัตราโทษทางอาญาสาหรับผู้กระทาความผิดตามร่างพระราชบัญญัติ
นี้หรือไม่ (ร่างมาตรา ๓๕)
 เห็นด้วย

๗๕%

 ไม่เห็นด้วย

๒๕%

เห็นด้วย
๑.เห็นด้วยและเป็นอัตราโทษที่เหมาะสม
๒.เห็นด้วย เพื่อป้องกันการทุจริต

ไม่เห็นด้วย
๑.ไม่เห็นด้วย เพราะกฎหมาย ควรจะเป็นไปเพื่อการ
ส่งเสริม ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการริเริ่มเสนอ
กฎหมาย อีกทั้ง ตัวร่างกฎหมายยังเป็นเพียงกฎหมายริเริ่ม
ที่ต้องส่งให้รัฐสภาทาหน้าที่เป็นผู้พิจารณาออกกฎหมาย
จึงไม่มีเหตุให้ ต้องกาหนดโทษอาญา
๒.การเข้าชื่อเสนอกฎหมายเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนโดยตรง เป็นการใช้สิทธิของ

๑๐

ประชาชนซึ่งต้องมีการแสดงเอกสารหลักฐาน และหากมี
การกระทาความผิดก็จะเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาอยู่แล้ว
๑๒.ท่านเห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ฉบับนี้หรือไม่
 เห็นด้วย

๑๐๐%

 ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย
๑.ยกเว้นการจัดตั้งกองทุน

ไม่เห็นด้วย
-ไม่มีความเห็น-

