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กรรมการและเลขานุการ 
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นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
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กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

นายบญุสงค์  ทองอินทร ์
ผู้บงัคับบัญชาการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

นายอภิวัฒน์  สุดสาว 
นิติกรช านาญการ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน ์
สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาต ิ

รองประธานกรรมการ 

 

นายนัฑ  ผาสุข 
เลขาธิการวุฒสิภา 

รองประธานกรรมการ 

 

นายพีระศักด์ิ  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง 
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พ.ท.หญิง วรัชญณ์ฏัฐ์  ศรีอรณุ 
กรรมการ 



คํานํา  
 

 ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีคําสั่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ ที่ ๕๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 
เพื่อแตงตั้ง “คณะกรรมการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภาปฏิรูปแหงชาติ” 
โดยมีประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย) เปนประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
ดังกลาวไดมีคําสั่งคณะกรรมการฯ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภาปฏิรูปแหงชาติเปนผูเสนอเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินหรือไม
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน “คณะอนุกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเปนผูเสนอเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ” เพื่อใหสอดคลองกับกรณีที่สภาปฏิรูปแหงชาติเปนอันสิ้นสุดลง
และใหมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศข้ึนแทน ทั้งนี้ เพื่อทําหนาที่ตรวจพิจารณาหลักการและเนื้อหาสาระสําคัญ
ของรางพระราชบัญญัติที่เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติวาเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๔ หรือไม เพื่อเปนขอมูลสําหรับ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และประกอบการพิจารณาวินจิฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

ตอมาเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ข้ึนใชบังคับแทนรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งไดมีการกําหนดกระบวนการเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็น
ของผูเก่ียวของและการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย รวมทั้งมีบทบัญญัติที่กําหนดเงื่อนไขและรูปแบบ
การเสนอรางพระราชบัญญัต ิตลอดจนหลักการวินิจฉัยในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติ
เก่ียวดวยการเงินที่แตกตางไปจากเดิม ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงมีคําสั่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ ที่ ๑๐๖/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กําหนดใหยกเลิกคําสั่งที่เก่ียวของและแตงตั้ง “คณะกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ” ข้ึน 
โดยมีรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่สอง (นายพีระศักดิ์ พอจิต) เปนประธานกรรมการ เพื่อทําหนาที่ตรวจพิจารณา
หลักการและเนื้อหาสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอ
เปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๓๔ หรือไม ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลสําหรับประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ 

นับแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จนกระทั่งมีการยกฐานะข้ึนเปน 
“คณะกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนรางพระราชบัญญัติ
เก่ียวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ” เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงปจจุบัน (เมษายน ๒๕๖๒) นั้น 
ไดมีการประชุมรวมเปนจํานวนทั้งสิ้น ๕๑ คร้ัง และจากผลการประชุมดังกลาว ไดดําเนินการจัดทําแนวทางในการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญเพื่อเปนคูมือสําหรับนํามาปรับใชกับการตรวจพิจารณาอยางชัดเจน รวมทั้งมีการตรวจพิจารณาเพื่อจัดทํา
บันทึกความเห็นเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติที่เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติวาเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวย
การเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญรวมเปนจํานวนทั้งสิ้น ๔๙ เร่ือง 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ฉบับนี้ ไดรวบรวมขอมูลความสําคัญและความเปนมาของการแตงตั้ง
คณะกรรมการ รวมทั้งขอมูลการประชุมและผลการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เปนรางพระราชบญัญัตเิก่ียวดวยการเงนิหรือไม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานทีผ่านมา และเพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะกรรมาธิการ และผูที่สนใจโดยทั่วไปตามสมควร  
 

 คณะกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ  
   พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



สารบัญ 
          

                                                                                                              หนา 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
ท่ีเสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม 
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ...............................................................................................  ๑ 

แนวทางในการวิเคราะหรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน .........................................................  ๕ 

หลักการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัตเิกี่ยวดวยการเงินตามบทบัญญัต ิ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ .......................  ๙ 

• หลักกฎหมายของรางพระราชบัญญัตเิกี่ยวดวยการเงิน .................................................  ๑๑ 

• เงื่อนไขในการเสนอรางพระราชบญัญตั ิ.........................................................................  ๑๑ 

• ขั้นตอนการตรวจพิจารณารางพระราชบญัญตัิวาเกี่ยวดวยการเงินหรือไม 
 ตามบทบัญญตัิแหงรฐัธรรมนูญ ......................................................................................  ๑๓ 

• กระบวนการตราและพิจารณารางพระราชบัญญัตติามบทบัญญัตแิหงรฐัธรรมนูญ ........  ๑๙ 

• ขอมูลสถติิรางพระราชบัญญัติที่คณะอนุกรรมการฯ ไดตรวจพิจารณา ..........................  ๒๓ 

หลักการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัตเิกี่ยวดวยการเงินตามบทบัญญัต ิ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ .................................................  ๓๑ 

• หลักกฎหมายของรางพระราชบัญญัตเิกี่ยวดวยการเงิน .................................................  ๓๓ 

• เงื่อนไขในการเสนอรางพระราชบญัญตั ิ.........................................................................  ๓๔ 

• ขั้นตอนการตรวจพิจารณารางพระราชบญัญตัวิาเกี่ยวดวยการเงินหรือไม 
 ตามบทบัญญตัิแหงรฐัธรรมนูญ ......................................................................................  ๓๖ 

• กระบวนการตราและพิจารณารางพระราชบัญญัตติามบทบัญญัตแิหงรฐัธรรมนูญ ........  ๔๖ 

• ขอมูลสถติิรางพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมการฯ ไดตรวจพิจารณา ...............................  ๕๕ 

ภาคผนวก  

• แผนภาพแสดงขอมูลสถติกิารตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ............................  (๑) 

• คําสั่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ รวมท้ังคําสั่งและประกาศท่ีเกีย่วของ ........................  (๙) 

๑.  คําส่ังสภานติิบญัญตัแิหงชาติ ที่ ๕๖/๒๕๕๘  
 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางพระราชบญัญตัิที่เสนอโดย 
 สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติหรือสภาปฏิรปูแหงชาต ิ 
 ลงวันที ่๒ มีนาคม ๒๕๕๘ .....................................................................................  (๑๑) 

ก 
 



สารบัญ 
          

                                                                                                              หนา 

๒.  คําส่ังคณะกรรมการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดย 
 สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติหรือสภาปฏิรปูแหงชาต ิที่ ๑/๒๕๕๘ 

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ
ที่สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาตหิรือสภาปฏิรูปแหงชาตเิปนผูเสนอ 
เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงนิหรอืไมตามบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนญู 

 ลงวันที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๕๘ ..................................................................................  (๑๓) 

๓.  คําส่ังคณะกรรมการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดย 
 สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติหรือสภาปฏิรปูแหงชาต ิที่ ๒/๒๕๕๘ 

เรื่อง การปรบัปรงุองคประกอบของคณะอนกุรรมการตรวจพิจารณา                      
รางพระราชบัญญัติท่ีสมาชกิสภานิตบิัญญัตแิหงชาติหรอืสภาปฏิรูปแหงชาต ิ
เปนผูเสนอเปนรางพระราชบัญญตัิเกี่ยวดวยการเงนิหรอืไมตามบทบัญญัต ิ
แหงรัฐธรรมนญู ลงวนัที่ ๒๖ มถิุนายน ๒๕๕๘......................................................  (๑๕) 

๔. คําส่ังคณะกรรมการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดย 
 สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติหรือสภาปฏิรปูแหงชาต ิที่ ๓/๒๕๕๘  
 เรื่อง ยกเลิกคําส่ังคณะกรรมการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิก 
 สภานิตบิัญญตัแิหงชาตหิรอืสภาปฏิรูปแหงชาต ิท่ี ๑/๒๕๕๘ และ ๒/๒๕๕๘  
 และแตงตัง้คณะอนุกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญตัทิี่สมาชิก 
 สภานิตบิัญญตัแิหงชาตหิรอืสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศเปนผูเสนอ 
 เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงนิหรอืไมตามบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนญู  
 ลงวันที ่๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ .................................................................................  (๑๗) 

๕. คําส่ังคณะกรรมการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดย 
  สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติหรือสภาปฏิรปูแหงชาต ิที่ ๑/๒๕๕๙  
  เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ
  ที่สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาตหิรือสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
  เปนผูเสนอเปนรางพระราชบญัญตัิเกี่ยวดวยการเงนิหรอืไมตามบทบัญญตั ิ
  แหงรัฐธรรมนญู เพ่ิมเตมิ ลงวันที ่๗ มิถนุายน ๒๕๕๙ .......................................  (๑๙) 

๖. คําส่ังสภานติิบญัญตัแิหงชาติ ที่ ๑๐๖/๒๕๖๐  
 เรื่อง คณะกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบญัญตัท่ีิเสนอโดยสมาชิก 
 สภานิตบิัญญตัแิหงชาตเิปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงนิหรือไม 
  ตามบทบัญญตัิแหงรฐัธรรมนูญ ลงวนัที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ .........................  (๒๐) 

 

ข 
 



สารบัญ 
          

                                                                                                              หนา 

๗. คําส่ังสภานติิบญัญตัแิหงชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๑  
 เรือ่ง แกไขเพ่ิมเตมิหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการตรวจพิจารณา 
 รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดยสมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ
 เปนรางพระราชบัญญตัิเกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบญัญัติแหงรัฐธรรมนูญ  
 ลงวันที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๖๑ ..................................................................................  (๒๒) 

๘. คําส่ังสภานติิบญัญตัแิหงชาติ ที่ ๕๐/๒๕๖๑  
 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรวมกันของประธานสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ
 และประธานคณะกรรมาธกิารสามญัของสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิ 
 ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๔ 
 ลงวันที ่๕ มิถนุายน ๒๕๖๑ ...................................................................................  (๒๓) 

๙. คําส่ังสภานติิบญัญตัแิหงชาติ ที่ ๑๖๒/๒๕๖๐  
 เรื่อง มอบหมายหนาท่ีและอาํนาจในการดาํเนนิการเกีย่วกบัการเขาชือ่เสนอกฎหมาย 
 หรือการเสนอญตัติขอแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนญูของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตัง้ 
 ลงวันที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ..............................................................................  (๒๕) 

๑๐. ประกาศคณะกรรมาธิการวสิามญักิจการสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ 
 เรือ่ง กรอบหลักเกณฑและวธิีการเสนอเรื่องเพ่ือจัดใหมีการรับฟงความคดิเหน็ 
 ของผูเกี่ยวของ และการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากกฎหมาย  
 ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง กรณีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตัง้เปนผูเสนอ 
 รางพระราชบัญญัต ิลงวนัท่ี ๒๑ มิถนุายน ๒๕๖๑ ...............................................  (๒๖) 

• รายนามเจาหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ..............................................  (๒๙) 

• เอกสารแนวทางในการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอตอสภานิติบัญญัตแิหงชาต ิ
 เปนรางพระราชบัญญัตเิกีย่วดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ....  (๓๓) 
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สารบัญตาราง 
          

                                                                                                              หนา 

• ตารางแสดงผลการตรวจพิจารณารางพระราชบญัญตัขิองคณะอนุกรรมการ 
ตรวจพิจารณารางพระราชบัญญตัิที่สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติหรอืสภาขับเคล่ือน 
การปฏิรปูประเทศเปนผูเสนอเปนรางพระราชบัญญัตเิกีย่วดวยการเงินหรือไม 
ตามบทบัญญตัิแหงรฐัธรรมนูญ ......................................................................................  ๒๗ 

• ตารางแสดงผลการตรวจพิจารณารางพระราชบญัญตัขิองคณะกรรมการ 
ตรวจพิจารณารางพระราชบัญญตัิที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิ
เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงนิหรอืไมตามบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนญู ...........  ๕๙ 

• ตารางแสดงผลการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัตทิี่สมาชิกสภานิติบัญญตัิแหงชาต ิ
หรือผูมีสิทธิเลือกตัง้เปนผูเสนอ (จําแนกตามผลการตรวจพิจารณา) ..............................  (๓) 

• ตารางแสดงผลการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัตทิี่สมาชิกสภานิติบัญญตัิแหงชาต ิ
หรือผูมีสิทธิเลือกตัง้เปนผูเสนอ (จําแนกตามผูเสนอ) .....................................................  (๕) 

• ตารางแสดงผลการพิจารณาวินิจฉัยของประธานสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ.........................  (๖) 
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สารบัญแผนภาพ 
          

                                                                                                              หนา 

• แผนภาพแสดงขั้นตอนการตรวจพิจารณารางพระราชบญัญตัิท่ีสมาชกิ 
สภานิติบัญญตัิแหงชาติเปนผูเสนอ ตามบทบัญญัตริัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ...............................................................................  ๑๘ 

• แผนภาพแสดงกระบวนการตราพระราชบญัญตัหิรอืพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญู 
ของสภานิติบญัญตัแิหงชาตติามบทบัญญตัิรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ...............................................................................  ๒๒ 

• แผนภาพแสดงขั้นตอนการตรวจพิจารณารางพระราชบญัญตัิท่ีสมาชกิ 
สภานิติบัญญตัิแหงชาติเปนผูเสนอ ตามบทบัญญัตริัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ .......................................................................................................  ๔๔ 

• แผนภาพแสดงขั้นตอนการตรวจพิจารณารางพระราชบญัญตัิท่ีผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
เปนผูเสนอ ตามบทบัญญตัิรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ .......................................................................................................  ๔๕ 

• แผนภาพแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัต ิ
ตามบทบัญญตัิรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
(ในระหวางท่ีสภานิติบญัญตัแิหงชาติทําหนาที่รฐัสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา  
ตามบทเฉพาะกาล) ........................................................................................................  ๕๐ 

• แผนภาพแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัต ิ
ตามบทบัญญตัิรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
(ตามบททั่วไป) ...............................................................................................................  ๕๔ 

• แผนภาพแสดงผลการตรวจพิจารณารางพระราชบญัญตัทิีส่มาชิกสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิ
หรือผูมีสิทธิเลือกตัง้เปนผูเสนอ (จําแนกตามผลการตรวจพิจารณา) ..............................  (๓) 

• แผนภาพแสดงผลการตรวจพิจารณารางพระราชบญัญตัทิีส่มาชิกสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิ
หรือผูมีสิทธิเลือกตัง้เปนผูเสนอ (จําแนกตามผูเสนอ) .....................................................  (๕) 

• แผนภาพแสดงผลการพิจารณาวินิจฉัยของประธานสภานิติบญัญตัิแหงชาต ิ....................  (๖) 
 
 
 
 
 

 

จ 
 



๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดย 

สมาชิกสภานิติบัญญตัิแหง่ชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
     

 

โดยที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขึ้นใช้บังคับ
แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งได้มีการก าหนดกระบวนการ
เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
รวมทั้งมีบทบัญญัติที่ก าหนดเงื่อนไขและรูปแบบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ตลอดจนหลักการวินิจฉัย
ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
ประกอบกับตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ ได้ก าหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท าหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล าดับ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ศาสตราจารย์พิเศษ
พรเพชร  วิชิตชลชัย) อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๑ (๕) แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๑๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐*1 ก าหนดให้
ยกเลิกค าสั่งสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ ที่ ๕๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงวันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ และ
ค าสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อแต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ” ขึ้น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  

๑. นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานกรรมการ 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง 

๒. นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์ รองประธานกรรมการ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

๓. นายนัฑ  ผาสุข รองประธานกรรมการ 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๔. นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย กรรมการ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

๕. นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ กรรมการ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

 

                                                           
*

1โปรดดู ส าเนาค าสั่งสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ที่ ๑๐๖/๒๕๖๐ ตามภาคผนวกหน้า (๒๐). 



๒ 
 

๖. นายทศพร  แย้มวงษ์ กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 

๗ ร้อยต ารวจเอกหญิง วิรัญญา  ประสพสุข กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักการประชุม 

๘. พันโทหญิง วรัชญ์ณัฏฐ์  ศรีอรุณ   กรรมการ 
๙. นายสายสิทธิ์  เจตสิกทัต   กรรมการ 

๑๐. นายคนันท์  ชัยชนะ  กรรมการ 
๑๑. นายรพีพงศ์  ภูชฎาภิรมย ์    กรรมการและเลขานุการ 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพระราชบัญญัติ 
 ๑๒. นายบุญสงค์  ลาค า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
๑๓.  นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
๑๔. นายอภิวัฒน์  สุดสาว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นิติกรช านาญการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 

ในการนี้ เพื่อให้การเสนอร่างพระราชบัญญตัิเพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๓๓ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นไปด้วย
ความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงมีค ำสั่งสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
ที่ ๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ที่เสนอโดยสมำชกิสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ตำมบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๑*

๑ ก ำหนดหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรฯ ไว้ ดังน้ี 
๑. ตรวจพิจารณาหลักการและเนื้อหาสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๔ หรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ
ประกอบการพิจารณาของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๒.  เชิญบุคคล ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็น 
หรือให้ส่งเอกสารหรือข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑. 

๓.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 
๔. ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ โดยมีส านักกฎหมาย โดยกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย และส านักการประชุม โดยกลุ่มงาน
พระราชบัญญัติ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการและเลขานุการของคณะกรรมการฯ**๒ 

                                         
*

๑โปรดดู ส าเนาค าสั่งสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๑ ตามภาคผนวกหน้า (๒๒). 
**

๒โปรดดู รายนามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ตามเอกสารแนบหน้า (๒๙). 



๓ 
 

ทั้งนี้ ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับ
บทบัญญัติมาตรา ๖ ได้ก าหนดให้มี “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนไม่เกิน ๒๕๐ คน*

๓ 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า โดยจะต้องค านึงถึง
ความรู้ ความสามารถ และความหลากหลายของบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม 
ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับชั่วคราวหลายประการ แต่หน้าที่และอ านาจที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ร่วมกันจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒๕ คน มีอ ำนำจเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ ๔** ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และเมื่อรา่งพระราชบญัญตัิใดไดร้ับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

ด้วยเหตุผลและควำมส ำคัญของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ โดยเฉพำะหน้ำที่และอ ำนำจ
ในกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพื่อพิจำรณำดังกล่ำว  ประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย) จึงได้มีค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ท่ี ๕๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ๕

*** ก าหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่
และอ านาจตรวจพิจารณาหลักการ เนื้อหาสาระส าคัญและผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอ
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทั้งนี้ โดยให้ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการและเลขานุการของคณะกรรมการฯ 
ดังกล่าว และเพ่ือให้การตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ
สภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงได้มีค าสั่ง
  

                                         
*

๓รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักรำช ๒๕๕๙ ได้แก้ไขเพิ่มเติม
จ านวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากเดิม ๒๒๐ คน เป็น ๒๕๐ คน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตลอดจนร่างกฎหมายที่จะต้องตราขึ้นตามร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยที่ได้รับความเห็นชอบในการประชามติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ. 

**
๔รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ มำตรำ ๑๔ วรรคสอง บัญญัติว่า  
“ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือ

คณะรัฐมนตรี หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แต่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็แต่โดย
คณะรัฐมนตรี”. 

***
๕โปรดดู ส าเนาค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๕๖/๒๕๕๘ ตามภาคผนวกหน้า (๑๑). 



๔ 
 

คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิี่เสนอโดยสมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
ท่ี ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘๖

* โดยแต่งตั้ง รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง 
(นายพีระศักดิ์  พอจิต) เป็นประธานอนุกรรมการ ๗

**  ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะอนุกรรมกำร
ตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่สมำชิกสภำนิติบัญญัตแิห่งชำตหิรือสภำขบัเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
เป็นผู้เสนอเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ” ๘

***      
เพ่ือให้สอดคล้องกับกรณีท่ี “สภาปฏิรูปแห่งชาติ” เป็นอันสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และให้มี “สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ” ขึ้นแทนสภาปฏิรูปแห่งชาติเพ่ือด าเนินการด้านต่าง ๆ สืบต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
ทั้งนี้ โดยก าหนดให้คณะอนุกรรมการฯ ท าหน้าที่ตรวจพิจารณาหลักการและเนื้อหาสาระส าคัญของ
ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้เสนอ
ว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๔ หรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
และประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป****

๙  

อนึ่ง ส าหรับการตรวจพิจารณาหลักการและเนื้อหาสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ นั้น คณะกรรมการฯ ได้มีการจัดท าคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางที่จะน ามาปรับใช้
กับการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างชัดเจน ซึ่งมีสาระส าคัญดังจะกล่าวในล าดับต่อไป  
 

                                         
*

๖โปรดดู ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการฯ ที ่๑/๒๕๕๘ ตามภาคผนวกหน้า (๑๓). 
**

๗ทั้งนี ้เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ประธานสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการฯ ได้มีค าสั่งคณะกรรมการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เป็นผู้เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
โดยยังคงแต่งตั้ง รองประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิคนที่สอง เป็นประธานอนุกรรมการ และมีอนุกรรมการอื่นอีก รวมจ านวน ๙ คน,
โปรดดู ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๒/๒๕๕๘ ตามภาคผนวกหน้า (๑๕). 

***
๘โปรดดู ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที ่๑/๒๕๕๘ และ ๒/๒๕๕๘ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามภาคผนวกหน้า (๑๗). 

****
๙ทั้งนี ้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และมีประสิทธิภาพ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีสอง ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง 
พลเอก นิวัติ  ศรีเพ็ญ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เป็นอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม, โปรดดู ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการฯ ท่ี ๑/๒๕๕๙ ตามภาคผนวกหน้า (๑๙). 



 
 

แนวทางในการวิเคราะหรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน 
 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานั้น ฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเปนสถาบัน
ที่มีหนาที่ในการพิจารณาและใหความเห็นชอบรางกฎหมายที่เสนอเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา
เพ่ือประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย ซึ่งรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินก็เปนกฎหมายอีกประเภทหนึ่ง
ที่ตองไดรับการพิจารณาจากรัฐสภา และจะพบวาแทบทุกประเทศมักจะกําหนดไวเปนพิเศษ ในประเทศไทย
รางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินก็มีขอปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากรางกฎหมายทั่วไป  

โดยบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ อันเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ใชบังคับอยูในขณะท่ี “คณะอนุกรรมการตรวจพิจารณา
รางพระราชบัญญัติท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศเปนผูเสนอ
เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ” ปฏิบัติหนาท่ี ไดมีการบัญญัติ
ความหมายของ “รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงนิ” ไววา หมายความถึง “รางพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกับ
การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 
การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน การกูเงิน 
การคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หรือเงินตรา” และ
ในการเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึงเงื่อนไขในการเสนอไวในมาตรา ๑๔ วรรคสอง 
โดยบัญญัติวา “รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติรวมกันจํานวน
ไมนอยกวาย่ีสิบหาคน หรือคณะรัฐมนตรี หรือสภาปฏิรูปแหงชาติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แตรางพระราช 
บัญญัติเกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี” สวนเงื่อนไขในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวขางตน ไดกําหนดไวในขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๑๔ วา “ในกรณีเปนท่ีสงสัยวารางพระราชบัญญัติซึ่งสมาชิก 
หรือสภาปฏิรูปแหงชาติ เปนผูเสนอนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตามความหมายท่ีกําหนดไว
ในมาตรา ๑๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภาท่ีจะวินิจฉัย คําวินิจฉัย
ของประธานสภาใหถือเปนเด็ดขาด กรณีที่ประธานสภาวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึง่
เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาแจงใหผูเสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี
ประธานสภามีคําวินิจฉัย” 

ตอมาเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใชบังคับ และเปนฉบับ
ปจจุบันที่ใชอยูในขณะที่ “คณะกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญตัิท่ีเสนอโดยสมาชกิสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ” ปฏิบัติหนาท่ี 
ไดบัญญัติหลักการและความหมายของรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไวในมาตรา ๑๓๔ โดยบัญญัติวา 

“มาตรา ๑๓๔ รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวย
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน 
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ 
(๔) เงินตรา 

๕ 

 



 
 

ในกรณีท่ีเปนท่ีสงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
ใหเปนอํานาจของท่ีประชุมรวมกันของประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณากรณีตามวรรคสอง 
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว 

มติของท่ีประชุมรวมกันตามวรรคสอง ใหใชเสียงขางมากเปนประมาณ ถาคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด” 

และไดบัญญัติเงื ่อนไขในการเสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไวในมาตรา ๑๓๓  
โดยบัญญัติวา 

“มาตรา ๑๓๓ รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน และจะเสนอไดก็แตโดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาย่ีสิบคน 
(๓) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนเขาชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและ

เสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติซึ่งมีผูเสนอตาม (๒) หรือ (๓) เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน

จะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี” 

หลักการในการเสนอรางพระราชบญัญัติเกี่ยวดวยการเงนิดังกลาว เปนการบัญญัติใหสอดคลอง
กับ “หลักอํานาจริเริ่มในทางการคลังแผนดินโดยฝายบริหาร” กลาวคือ อํานาจในการริเริ่มเสนอ
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตอองคกรผูใชอํานาจดานนิติบัญญัติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบนั้น 
ตองกระทําโดยองคกรผูใชอํานาจบริหารเทานั้น ทั้งนี้ เนื่องจากวารางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินนั้น 
เมื่อผานความเห็นชอบจากองคกรผูใชอํานาจดานนิติบัญญัติและมีผลใชบังคับเปนกฎหมายแลวจะกระทบ
ตองบประมาณของแผนดินหรือสรางภาระผูกพันตองบประมาณของแผนดิน 

ดังนั้น ในการดําเนินการตรวจพิจารณาหลักการและเนื้อหาสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
ที่สมาชิกสภานิติบัญญัตแิหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม จึงไดตรวจพิจารณาโดยยึดตาม “แนวทางในการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ” ท่ีฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศเปนผูเสนอเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ไดจัดทําขึ้นและผานความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฯ แลว โดยเปนการรวบรวมขอมูลทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ แนวทางการใหความเห็น
ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา แนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนแนววินิจฉัย
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินของประธานสภาผูแทนราษฎร ท้ังน้ี เพ่ือเปนคูมือหรือแนวทาง
ท่ีจะนํามาปรับใชกับการพิจารณาวารางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินประกอบดวยหลักเกณฑ
ประการใดบางอยางชัดเจน ซ่ึงแนวทางดังกลาวมีหลักการในการพิจารณา ดังน้ี 

๖ 

 



๗ 
 

(๑)  ควรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นทั้งฉบับ ตั้งแต่หลักการ เหตุผล บันทึกวิเคราะห์
สรุปสาระส าคัญและรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ มิใช่พิจารณาแต่เฉพาะชื่อร่างพระราชบัญญัติ
หรือบางส่วนบางตอนของร่างพระราชบัญญัติ เพราะอาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

(๒)  ควรพิจารณากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ันประกอบด้วย  
การพิจารณาเฉพาะแต่เพียงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นอาจจะไม่เพียงพอ เพราะร่างพระราชบัญญัติ
ที่เสนออาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับอื่นด้วย ฉะนั้น จะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องไปพร้อม ๆ กันด้วย 
เช่น ร่างพระราชบัญญัติประเภทที่เป็นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากในบทบัญญัติของร่างพระราช 
บัญญัตินั้นมิได้บัญญัติข้อความใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการเงินแต่ประการใด หากพิจารณาแต่เพียงเท่านี้
อาจจะท าให้เข้าใจผิดไปได้ว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่เข้าลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน แต่เมื่อศึกษากระบวนการด าเนินการของรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเห็นได้ว่า 
ก่อนจะมีการออกกฎหมายเวนคืน จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนก่อน 
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะท าการส ารวจพื้นที่ที่จะเวนคืน เมื่อส ารวจแล้วจะมีการตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคาเบื้องต้นและมีการติดต่อเจ้าของที่ดินให้มารับค่าทดแทน ส าหรับรายที่สามารถตกลงกันได้
ก็จะมารับค่าทดแทนไป แต่ในรายที่ตกลงกันไม่ได้ก็จะมีการวางเงินค่าทดแทนไว้ที่ธนาคาร หลังจากนั้น
จะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ประเด็นการเป็น
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือ การให้อ านาจรัฐมนตรีสามารถ
ก าหนดราคาที่ดินเพ่ิมขึ้นได้ ท าให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณของแผ่นดินมาด าเนินการ กรณีดังกล่าว
จึงเข้าลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

(๓)  ควรพิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ันมีสาระส าคัญตามความหมายของค าว่า 
“เกี่ยวด้วยการเงิน” ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือไม่ โดยการพิจารณาความหมายดังกล่าว แบ่งออกเป็น 
๒ กรณี คือ 

(๓.๑) กรณีพิจารณาตามตัวอักษร คือ พิจารณาว่ามีข้อความใดที่เข้าหลักเกณฑ์ของ
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ หากมีข้อความปรากฏก็ถือว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน หากไม่มีข้อความปรากฏก็ถือว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งการพิจารณา
ในลักษณะนี้เป็นการพิจารณาในความหมายอย่างแคบ 

(๓.๒) กรณีพิจารณาตามข้อเท็จจริง คือ พิจารณาถึงหลักการและเหตุผลที่แท้จริง 
แม้ว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นจะไม่มีข้อความใดที่ปรากฏให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น
เป็นร่างพระราชบัญญัตเิกีย่วด้วยการเงิน ก็ควรจะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หรือในทางกลับกัน 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นถ้าแม้ว่าโดยบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัตินั้นเอง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีผลกระทบหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรณีเกี่ยวด้วยการเงิน แต่ผลกระทบนั้นได้ด าเนินการสิ้นสุดลงแล้ว 
และในขณะนั้นไม่มีผลผูกพันงบประมาณของรัฐทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ไม่เป็น
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

นอกจาก ๒ กรณีดังกล่าวแล้ว ควรจะพิจารณาเทียบเคียงกับกฎหมายเดิม (ถ้ามี) ในส่วนที่
เข้าลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินด้วยว่าได้มีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายเดิมแล้วหรือไม่ 
ถ้าเคยบัญญัตไิวแ้ล้วถอืวา่ไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของแผ่นดนิ จึงไม่เข้าลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน 



 
 

ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแลว จะพิจารณาเห็นไดวา “รางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน” ไดแก รางพระราชบัญญัติท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

(๑)   เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือ
วางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 

(๒)   เปนรางพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการจัดสรร รบั รักษา หรือจาย เงินแผนดิน 
(๓)   เปนรางพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน 
(๔)   เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู 
(๕)   เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ และ 
(๖)   เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเงินตรา 
โดยความหมายและสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินในแตละลักษณะดังกลาว 

รวมท้ังตัวอยางของรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของนั้น มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “แนวทาง
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ” ตามภาคผนวกที่แนบทาย*

10 ๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*
๑๑โปรดดู เอกสารแนวทางในการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนรางพระราชบัญญัติ

เก่ียวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ตามภาคผนวกหนา (๓๓) 

๘ 

 

                                         



๙ 
 

หลักการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกีย่วด้วยการเงิน  
ตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 



๑๑ 
 

หลักการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน 
ตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 

 หลักกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  

หลักการและความหมายของ “ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน” นั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติให้ความหมายไว้ในมาตรา ๑๔ วรรคสาม 
โดยบัญญัติว่า “ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามวรรคสอง หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบั งคับอันเกี่ยวกับภาษี
หรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การกู้เงิน 
การค้้าประกัน หรือการใช้เงินกู้ หรือการด้าเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ หรือเงินตรา” 

ดังนั้น ความหมายของค าว่า “ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔ วรรคสาม จึงหมายถึงร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระส าคัญอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสาระส าคญัเกี่ยวกบัการตัง้ขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับ
อันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 

(๒)  มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน 
(๓)  มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การกู้เงิน การค้ าประกัน 

หรือการใช้เงินกู้ หรือการด าเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 
(๔)  มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเงินตรา 
โดยในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสภาขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศเป็นผู้เสนอนั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามความหมายที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๑๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ข้อ ๑๑๔ ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นให้ถือเป็นเด็ดขาด ซึ่งหากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติวินิจฉัยว่า
ร่างพระราชบัญญัตนิั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแจ้งให้
ผู้เสนอทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีค าวินิจฉัย 

 เงื่อนไขในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๔ วรรคสอง 
ได้บัญญัติให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีอ านาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(๑)  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๕ คน 
(๒) คณะรัฐมนตรี 
(๓)  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
แต่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอได้ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรีเท่านั้น  

 



 
 

นอกจากนี้ ในการเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น ตามขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๑๒ ไดกําหนดวา “รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอตอสภาตองแบง 
เปนมาตรา และตองมีบันทึกประกอบดังตอไปนี้ 

(๑)  หลักการแหงรางพระราชบัญญัต ิ
(๒)  เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ 
(๓)  บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัต ิ
 ฯลฯ     ฯลฯ” 

โดยบันทึกประกอบรางพระราชบัญญัตทิี่เสนอตอสภานิตบิัญญัติแหงชาติดังกลาวมีความสําคัญ ดังนี้ 
(ก) หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ  

การมีบันทึกหลักการของรางพระราชบัญญัติมีความมุงหมายเพ่ือใหผูพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ทราบถึงขอบเขตในการมีหรือแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญัตินั้น ๆ  โดยเฉพาะกรณีท่ีเปนรางพระราชบัญญัติ
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม หลักการท่ีกําหนดขึ้นและแสดงไวจะเปนขอผูกมดัและขอบเขตของการแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

(ข) เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ  
การมีบันทึกเหตุผลของรางพระราชบัญญัติมีความมุงหมายเพ่ือแสดงใหสาธารณชนทราบถึงเหตุผล

หรือความจําเปนที่จะตองมีหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายนั้น ซึ่งเมื่อมีการนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติจะถูกบันทึกไวเปนหมายเหตุทายพระราชบัญญัติ ซึ่งจะกลายเปน
เครื่องมือประการหนึ่งในการพิจารณาหรือคนหาเจตนารมณของกฎหมาย หรือใชประกอบในการใชบังคับ
หรือตีความกฎหมายดวย 

(ค) บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ เปนหลักการที่บัญญัติขึ้นเปนครั้งแรก

ตามมาตรา ๑๔๒ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพ่ือใหสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ไดทราบถึงเหตุผลและความจําเปนในการเสนอรางพระราชบัญญัติ 
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ ตลอดจนขอมูลทางวิชาการ สําหรับเพ่ือใชประกอบการพิจารณา
รางกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการกล่ันกรองรางกฎหมายของสมาชิกวุฒิสภา และในขอบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดนําหลักการดังกลาวมากําหนดไวในขอ ๑๑๒ (๓) ทั้งนี้ 
เพ่ือใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติศึกษาสาระสําคัญของรางกฎหมายท้ังฉบับไดอยางรวดเร็ว อันจะเปน
ประโยชนในการพิจารณารางกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจะทําการตรวจสอบ โดยหากเห็นวารางพระราชบัญญัติ
ไมชอบดวยขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๑๒ กลาวคือ ไมไดแบงเปนมาตรา 
และไมมีบันทึกหลักการ เหตุผล และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติแลว ก็จะแจง
ใหผูเสนอทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติ  

 
 
 

๑๒ 

 



 
 
• ขั้นตอนการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติวาเกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญ 

เมื่อประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณาแลวมีดําริอนุญาตใหสงรางพระราชบัญญัติไปยัง
คณะอนุกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ นิติกรในสังกัดกลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการตรวจพิจารณาหลักการและเนื้อหาสาระสําคัญ
ของรางพระราชบัญญัติเพ่ือจัดทําเปนบันทึกความเห็นเบื้องตนของฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 
เสนอตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา อันจะเปนขอมูลสําหรับประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ และประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ กอนเสนอให
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไปนั้น จะดําเนินการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว
วาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ตามลําดับขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 

(๑) ขั้นตอนท่ี ๑   การพิจารณาศึกษาเอกสารตนเรื่องท่ีเกี่ยวของ  
ในขั้นตอนนี้เปนการพิจารณาศึกษาขอเท็จจริงจากเอกสารตนเรือ่งที่เกี่ยวของ ไดแก บันทึก

ความเห็น กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาตเิปนผูเสนอ ทั้งนี้ เพ่ือพิจารณาความเหน็ของสํานกัการประชมุที่จัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการวนิิจฉยัของ
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติในเบื้องตนและมีการกราบเรียนขออนุญาตประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เพ่ือขอใหสงรางพระราชบัญญัติดงักลาวไปยังคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ เพ่ือตรวจ
พิจารณาตามหนาท่ีและอํานาจ ซึ่งพิจารณาแลวจะไดกําหนดกรอบแนวทางและขอบเขตของเรื่องท่ีตอง
ศึกษาคนควาตอไป 

(๒) ขั้นตอนท่ี ๒   การศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
เนื่องจากรางพระราชบัญญัติท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอบางฉบับเปนเรื่องท่ี

มีความยุงยากซับซอนและตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ก็จําเปนตองทําการศึกษา คนควา 
และรวบรวมขอมูล รวมทั้งตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งจากส่ือส่ิงพิมพในหองสมุดและส่ืออิเล็กทรอนกิส
ตาง ๆ อาทิ ตํารา เอกสารทางวิชาการ และขอมูลทางกฎหมาย เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือสรางความรูความเขาใจ
และเปนขอมูลประกอบการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติในลําดับขั้นตอนตอไปที่เกี่ยวของ 

(๓) ขั้นตอนท่ี ๓ การตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
ในการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติ จะดําเนินการตรวจพิจารณาโดยคํานึงถึง “หลักการ” 

ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาตไิดใหไว ทั้งนี้ เพ่ือใหตรงตามความประสงคตองการของสมาชิกสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติ อยางไรก็ตาม เพื่อใหรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติถูกตอง
ตามรูปแบบ เนื้อหา และถูกหลักภาษาของการเสนอรางกฎหมาย จะตองดาํเนินการตรวจพิจารณาให
เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  และ
ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งไดกําหนดขอปฏิบัติและเงื่อนไขในการเสนอ
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไวเปนพิเศษแตกตางไปจากรางกฎหมายท่ัวไป โดยเฉพาะในประเด็น
เกี่ยวกับ “เนื้อหาสาระ” ของรางพระราชบัญญัติท่ีตองมีลักษณะไมเปนรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน รวมทั้ง 
“รูปแบบ” ของการเสนอรางพระราชบัญญัติใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

๑๓ 

 



 
 
ดังนั้น ในการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงตอง
ดําเนินการตรวจพิจารณาตามประเด็น ดังตอไปนี้ 

ประเด็นท่ีหน่ึง  การเสนอรางพระราชบัญญัติน้ันชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม 

ในประเด็นนี้ เปนการพิจารณาวารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น ชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
มาตรา ๑๔ วรรคสอง ซึ่งกําหนดวา “รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
รวมกันจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน หรือคณะรัฐมนตรี หรือสภาปฏิรูปแหงชาติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี” และขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดวา “รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอตอสภา
ตองแบงเปนมาตรา และตองมีบันทึกหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ 
และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญตั”ิ หรือไม 

ประเด็นท่ีสอง  รางพระราชบัญญัติน้ันเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม 
ในประเด็นนี้ เปนการพิจารณาวารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิก

สภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๔ วรรคสาม ซึ่งบัญญัติวา “รางพระราชบัญญตัเิกี่ยวดวยการเงนิ
ตามวรรคสอง หมายความถึงรางพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แกไข ผอน 
หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือ
การโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู หรือการดําเนินการ
ที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หรือเงินตรา” หรือไม  

ประเด็นท่ีสาม  รางพระราชบัญญัติน้ันมีหลักการ รูปแบบ และเน้ือหาถูกตองตามแบบ
ของการรางกฎหมายหรอืไม 

ในประเด็นนี้ เปนการพิจารณาวารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น มีหลักการ รูปแบบ และเนื้อหาถูกตองตามแบบของการรางกฎหมายหรือไม 
โดยการตรวจพิจารณาจะตองคํานึงความถูกตองตามแบบ ตามเนื้อหา และถูกหลักภาษา ซึ่งความถูกตองตาม 
“แบบ” เชน แบบของกฎหมายตามลําดับศักดิ์ คือ เปนพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ หรือระเบียบ หรือตามลําดับฉบับ คือ เปนกฎหมาย
ฉบับแรก ฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือฉบับปรับปรุงใหม ถูกตองตาม “เนื้อหา” เชน ถูกตองตามสภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ หลักวิชาการ หรือตามความประสงคขององคกรท่ีเกี่ยวของหรือคณะกรรมการ
ที่ตั้งขึ้น สวนถูก “หลักภาษา” คือ ถอยคําและเนื้อความตองมีความชัดเจน รัดกุม ไมผิดเพ้ียน ไมมีชองโหว 
และใหเปนท่ีเขาใจตรงกัน ไมใหแปลความหมายไดหลายนัยหรือมีปญหาโตเถียงกันขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ 
ถอยคําที่นํามาใชไมควรตายตัวเกินไป แตควรยืดหยุนเพียงพอท่ีจะตีความใหเหมาะสมกับพฤติการณ
หรือเหตุการณท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาได เปนตน 

 

๑๔ 

 



 
 

ประเด็นท่ีสี่   พิจารณาขอมูล ขอเท็จจริง และหลักการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ในประเด็นนี้เปนการพิจารณาขอมูลและขอเท็จจริง รวมทั้งหลักการอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ อาทิ หลักการบริหารราชการแผนดิน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ รวมทั้ง
หลักความจําเปนในการตรากฎหมาย เปนตน โดยในการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติที่สมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนั้น ควรพิจารณาโดยเทียบเคียงกับหลักการเสนอรางกฎหมายของหนวยงานฝายบริหาร 
ที่กําหนดใหการตราพระราชบัญญัติตองมีหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ 
ซึ่งเรียกโดยทั่วไปวา “Checklist”  

(๔) ขั้นตอนท่ี ๔ การจัดทําเอกสารบันทึกความเห็น 
หลังจากท่ีไดทําการศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของเรียบรอยแลว ไดดําเนินการ

อาน ศึกษา และทําความเขาใจขอมูลตาง ๆ เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลที่จะนํามาใชในการตรวจพิจารณา
รางพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอ ซึ่งผลจากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวแลว 
จะไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการจัดทําเอกสาร “บันทึกความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ
ที ่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หรือไม” โดยศึกษาประเด็น
ขอเท็จจริงจากเอกสารตนเรื่องที่เกี่ยวของตามขั้นตอนที่ ๑ และศึกษาประเด็นขอกฎหมายดังท่ีกลาว
มาแลวในขั้นตอนท่ี ๒ และขั้นตอนที่ ๓ จากนั้นทําการสรุปขอเท็จจริง ความเปนมา และระบุประเด็นที่จะตอง
ดําเนินการตรวจพิจารณา รวมทั้งบทกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งใหความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกลาว 

(๕) ขั้นตอนท่ี ๕ การตรวจทานความถูกตองของเอกสารบันทึกความเห็น 
หลังจากไดดําเนินการจัดทําเอกสาร “บันทึกความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติที่สมาชิก

สภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หรือไม” เสร็จเรียบรอยแลว ไดดําเนินการตรวจทาน
ความถูกตองของเอกสารบันทึกความเห็นฯ ทั้งในดานเนื้อหา รูปแบบ และการใชถอยคํา ดังนี้ 

- ดานเน้ือหา  ในการตรวจทานความถูกตองของเอกสารบันทึกความเห็นฯ ในดานเนื้อหานั้น 
ไดดําเนินการตรวจทานเนื้อหาวามีการสรุปและเรียบเรียงขอมูลครบถวนและถูกตองตรงตามขอมูล
ซึ่งทําการศึกษาคนควาและนํามาอางอิงหรือไม รวมทั้งเนื้อหานั้นสามารถตอบคําถามหรืออธิบายประเด็น
ขอสงสัยไดอยางเขาใจแลวหรือไม 

- ดานรูปแบบ  ในการตรวจทานความถูกตองของเอกสารบันทึกความเห็นฯ ในดานรูปแบบนั้น 
ไดดําเนินการตรวจทานความถูกตองเกี่ยวกับเรื่อง “การใชแบบตัวอักษร” วามีการใชแบบตัวอักษรและ
ขนาดเดียวกันตลอดท้ังฉบับหรือไม และถาเปนชื่อหัวขอจะใชขนาดตัวหนา แตสําหรับขอมูลของบทบัญญัติ
หรือขอความท่ีเห็นวาควรแกไขเพ่ิมเติม ในกรณีตัดขอความออกจะเลือกใชแบบตัวอักษรที่แสดงการขดีฆา 
สวนขอความใหมที่แทรกเขาไปจะเลือกใชการขีดเสนใตขอความนั้น ท้ังนี้ เพ่ือความสวยงาม เปนระเบียบ
เรียบรอยงายตอการพิจารณาศึกษา และสอดคลองกับแบบกฎหมายของพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมท้ังความถูกตองเกี่ยวกับ “การอางอิง” ตามหลักวิชาการและ

๑๕ 

 



 
 
เปนไปตามรูปแบบของการอางอิงเอกสารหรือส่ิงท่ีตองการจะอางอิงนั้น ๆ  หรือไม อาทิ การอางอิงหนังสือ 
การอางอิงบทบัญญัติของกฎหมาย และการอางอิงส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนตน 

- ดานการใชถอยคํา ในการตรวจทานความถูกตองของเอกสารบันทึกความเห็นฯ ในดาน
ถอยคํานั้น ไดดําเนินการตรวจทานความถูกตองของการสะกดคําและการใชถอยคําใหถูกตองตรงตาม
ความหมายที่ตองการส่ือสารทั้งตามหลักภาษาไทยทั่วไปและภาษากฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือใหมีความถูกตอง
สมบูรณมากที่สุด 

(๖) ขั้นตอนท่ี ๖  การเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
เมื่อนิติกรผูรับผิดชอบไดดําเนินการจัดทําเอกสาร “บันทึกความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบญัญตัิ

ท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หรือไม” เสร็จเรียบรอยแลว 
ไดดําเนินการจัดทําบันทึกขอความสํานักกฎหมายเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น โดยเมื่อ
ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาและเห็นชอบวาเอกสารบันทึกความเห็นฯ นั้น มีเหตุผลครบถวนถูกตองเพียงพอ
แกการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ แลว นิติกรผูรับผิดชอบจึงได
นําเสนอเอกสารบันทึกความเห็นฯ ดังกลาวใหท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ตามกําหนดวัน
เวลาประชุมตอไป 

(๗) ขั้นตอนท่ี ๗  การนําเสนอความเห็นและตอบขอซักถามตอท่ีประชุม 
เมื่อผูบังคับบัญชาไดพิจารณาใหความเห็นชอบเอกสารบันทึกความเห็นฯ ตามขั้นตอนที่ ๖ แลว 

นิติกรผูรับผิดชอบจะจัดเตรียมเอกสารสําหรับใชในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวย เอกสาร
บันทึกความเห็นฯ ตัวบทกฎหมาย และขอมูลขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของสําหรับใชประกอบการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ โดยเมื่อถึงวันประชุม จะไดมีการนําเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวดวยวาจา พรอมทั้งใหคําชี้แจง ตลอดจนตอบขอซักถามตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวของคณะอนุกรรมการฯ 
เปนไปดวยความรอบคอบและเรียบรอย โดยมีขอมูลและรายละเอียดครบถวนสมบูรณ ทางคณะอนุกรรมการฯ 
อาจจะมีมติใหเชิญสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูเสนอรางพระราชบัญญัติฯ รวมทั้งบุคคลและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของมารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งตอไป ท้ังนี้ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และใหขอมูลขอเท็จจริง ตลอดจนขอกฎหมายอันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือนํากราบเรียนเปนขอมูลเสนอตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติประกอบการพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูเสนอรางพระราชบัญญัติฯ มารวมประชุมกับ
คณะอนุกรรมการฯ และเห็นชอบดวยกับบันทึกความเห็นวารางพระราชบัญญัติที่เสนอนั้นเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินแลว ท่ีประชุมจะขอทราบความคิดเห็นของผูเสนอรางพระราชบัญญัติ
วาจะเลือกแนวทางในการดําเนินการอยางไร ทั้งนี้ เพ่ือใหกระบวนการเสนอกฎหมายของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยในทางปฏิบัติท่ีผานมา หากรางพระราชบัญญัติท่ีสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอ มีหลักการอันเปนสาระสําคัญเกี่ยวดวยการเงิน จะมีแนวทาง
ในการดําเนินการ ๒ แนวทาง ดังนี้ 

 

๑๖ 

 



 
 

แนวทางแรก  คือ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติ
ฉบับนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินและตกไป และประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจะมีดําริ
เห็นสมควรใหสงรางพระราชบัญญัติฉบับนั้นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา อันเปนแนวทางหนึ่งในการเรงรัด
ใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติดังกลาวโดยเร็ว และ 

แนวทางท่ีสอง คือ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูเสนอรางพระราชบัญญัติขอถอน
รางพระราชบัญญัติคืนเพ่ือนํากลับไปปรับปรุงแกไขโดยตัดบทบัญญัติท่ีมีหลักการอันเปนสาระสําคัญ
เกี่ยวดวยการเงินออก ซึ่งอาจจะกระทบตอความสมบูรณของรางพระราชบัญญัติท้ังฉบับ และหากเขาสู
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติแลวก็อาจจะตองถือเอารางที่คณะรัฐมนตรีเสนอเปนหลัก
ในการพิจารณา 

สวนกรณีท่ีผลการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นปรากฏวาไมเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมีสิทธิเสนอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาได และท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาแลวมีความเห็นชอบดวยกับความเห็นเบื้องตนของนิติกรผูรับผิดชอบ 
ในทางปฏิบัติท่ีผานมา ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ จะมีมติใหนําเขาสูการพิจารณาของ “คณะกรรมการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภาปฏิรูปแหงชาติ” 
ซึ่งมีประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย) เปนประธานกรรมการฯ 
เพื่อพิจารณาตอไป ซึ่งนิติกรผูรับผิดชอบก็จะปฏิบัติเชนเดียวกับลําดับขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่ ๗ และขั้นตอนท่ี ๘ 

(๘) ขั้นตอนท่ี ๘  การเสนอบันทึกความเห็นตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ภายหลังจากท่ีคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาและมีความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ

ท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอเปนประการใดแลว นิติกรผูรับผิดชอบจะดาํเนนิการจัดทํา
เอกสารบันทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ โดยนําจากขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ขอคิดเห็น และ
ขอสังเกตท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังขอสรุปอันเปนมติของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มาประกอบการจัดทํา
บันทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
อันไดแก เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย และผูบังคับบัญชากลุมงาน
พัฒนากฎหมาย เพื่อตรวจพิจารณาวาเอกสารบันทึกความเห็นฯ นั้น มีความถูกตองครบถวนตามมติ
ของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ หรือไม แลวเสนอผลการพิจารณาตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

ทั้งนี้ ไมวาประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจะไดพิจารณาและวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติดังกลาว
เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จะตองจัดทําบันทึก
ขอความถึงสํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือแจงผลการ
พิจารณาและวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัตินั้นเพ่ือทราบและ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป  

อนึ่ง ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเปนผูเสนอวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ สามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังนี้ 

๑๗ 

 



 
 

๑๘ 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สมาชกิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เข้าชื่อรับรองจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๕ คน 

 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส ำนักกำรประชุมรับเรื่องและส่งเรื่อง  

การตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ตามล าดับขั้นตอนและวธิีการ ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี ๑  กำรพิจำรณำศึกษำเอกสำรต้นเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ ๒ กำรศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ ๓ กำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ ใน ๔ ประเด็นประกอบด้วย  

ประเด็นที่ ๑ : กำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ และข้อบังคับกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม ่

  ประเด็นที่ ๒ : ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ 
  ประเด็นที่ ๓ : ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นมีหลักกำร รูปแบบ และเนื้อหำถูกต้องตำมแบบของกำรร่ำงกฎหมำยหรือไม่ 
  ประเด็นที่ ๔ : พิจำรณำข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักกำรอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
ขั้นตอนที่ ๔  กำรจัดท ำเอกสำรบันทึกควำมเห็น 
ขั้นตอนที่ ๕ กำรตรวจทำนควำมถูกต้องของเอกสำรบันทึกควำมเห็น 
ขั้นตอนที่ ๖ กำรเสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
 

ขั้นตอนที่ ๗ การน าเสนอความเห็นและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้ 
(๑)  ด ำเนินกำรจัดเตรียมเอกสำรส ำหรับใช้ในที่ประชุม 
(๒) น ำเสนอควำมเห็นเกี่ยวกบัร่ำงพระรำชบัญญัติ พร้อมทั้งให้ค ำชี้แจง ตลอดจน   

ตอบข้อซักถำมตอ่ที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ 
(๓) ที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ พจิำรณำบนัทึกควำมเห็นฯ  
  
ขั้นตอนที่ ๘ การเสนอบันทึกความเห็นต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
คณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำแล้ว ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกควำมเห็นเพื่อแจ้งผลกำรพิจำรณำ
เสนอต่อประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติประกอบกำรพิจำรณำวินิจฉัย  
 

การพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
ในกรณีที่ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ พิจำรณำและวินิจฉัยว่ำมิใช่ร่ำงพระรำชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยกำรเงิน และเห็นควรน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ “คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำช 

บัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติหรือสภำปฏิรูปแห่งชำติ” เพื่อพิจำรณำ
ต่อไป จะปฏิบัติตำมล ำดับขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ ๗ และขั้นตอนที่ ๘ 

 

ขอถอนร่ำงพระรำชบัญญัติเพื่อน ำมำปรับปรุงก่อนที่จะ
เสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพื่อพิจำรณำต่อไป 

บรรจุวาระการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ตกไป/สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
ไม่มีสิทธิเสนอ 

กรณีวินิจฉยัว่ำมิใช่รำ่งพระรำชบญัญัติเกีย่วด้วยกำรเงิน กรณีวินิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบญัญัตเิกี่ยวด้วยกำรเงิน 



๑๙ 
 

 กระบวนการตราและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก าหนดกระบวนการตราและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รวมถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าให้กระท าเป็น ๓ วาระ ตามล าดับ ดังนี้ 

(๑) การพิจารณาในวาระที่หน่ึง 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาและ

ลงมติว่าจะรบัหลักการหรอืไมร่ับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น และเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะให้คณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ทั้งนี้ 
ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงคณะกรรมาธิการ 

ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการท านองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับหรือ
ทั้งหมดรวมกันก็ได้ และเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติรับหลักการแล้ว ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ลงมติว่าจะให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง  โดยการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้เสนอ 
คณะรัฐมนตรอีาจขอรบัร่างพระราชบญัญัตนิั้นไปพิจารณาก่อนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติรับหลักการ
หรือไม่รับหลักการกไ็ด ้โดยให้รอการพิจารณาไว้กอ่น ๓๐ วัน เมื่อประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ได้รับ
ร่างพระราชบัญญัตคิืนมาจากคณะรัฐมนตรีพร้อมขอ้สังเกต หรือเมื่อพ้นก าหนดเวลา ๓๐ วัน โดยคณะรัฐมนตรี
มิได้ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนมาพร้อมข้อสังเกต ให้บรรจุร่างพระราชบัญญัตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุม
เป็นเรื่องด่วน ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ไว้พิจารณา ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในล าดับต่อไปเป็นวาระที่สอง 

(๒) การพิจารณาในวาระที่สอง 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตใินวาระที่สอง ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ

ที่สภาตั้ง หรือกรรมาธกิารเต็มสภา ซึ่งตามปกติใหพิ้จารณารา่งพระราชบัญญัตโิดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง 
ซึ่งการพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระท าได้ต่อเมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอญัตติ
โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติอนุมัติ และในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น สภาจะตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาปัญหาใดโดยเฉพาะ 
ที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ได้ 

ในกรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้  
โดยในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง สมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างพระราชบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการ ภายในก าหนด 
๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา เว้นแต่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติส าหรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากวันสุดท้ายของ
ก าหนดเวลาแปรญัตติเป็นวันหยุดท าการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มท าการใหม่
ต่อจากวันที่หยุดท าการนั้นเป็นวันสุดท้ายของก าหนดเวลาแปรญัตติ ส าหรับการแปรญัตตินั้น โดยปกติ    
. 



 
 
ตองแปรเปนรายมาตรา และใหเปนไปตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนด โดยการแปรญัตติเพ่ิมมาตราขึ้นใหม 
หรือตัดทอน หรือแกไขมาตราเดิม ตองไมขัดกับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น 

เมื่อคณะกรรมาธิการไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว ใหเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น 
โดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ รายงานนั้น
อยางนอยตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในมาตราใดบาง และถามีการแปรญัตติ มติของ
คณะกรรมาธิการเกี่ยวดวยคําแปรญัตตินั้นเปนประการใด หรือมีการสงวนคําแปรญัตติของผูแปรญัตติ 
หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ ก็ใหระบุไวในรายงานดวย และในกรณีท่ีคณะกรรมาธิการเห็นวา
มีขอสังเกตท่ีคณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ
ท่ีเกี่ยวของควรทราบหรือควรปฏิบัติ ใหบันทึกขอสังเกตดังกลาวนั้นไวในรายงานของคณะกรรมาธิการ
เพ่ือใหท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา และในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นดวยกับ
ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงรายงานและ
ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือองคกร
ตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ 

รางพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
เปนผูเสนอ และในขั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน แตในการพิจารณาในวาระท่ีสอง 
ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไดลงมติแกไขเพ่ิมเติมในมาตราใดและประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นวา
การแกไขเพ่ิมเติมนั้นทําใหมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติส่ังระงับการลงมติในวาระท่ีสามไวกอน และใหสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยังคณะรัฐมนตรี
พิจารณาและใหความเห็นเพ่ือประกอบการวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และตองสงคืน
กลับมาภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีมีกรณีดังกลาว คําวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติใหถือ
เปนเด็ดขาด ในกรณีที่ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติดังกลาวนั้นเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติแจงใหผูเสนอทราบภายใน ๗ วัน 
นับแตวนัท่ีประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติมีคําวินิจฉัย 

เมื่อประธานสภานิติบัญญัตแิหงชาตไิดรับรางพระราชบัญญัติและรายงานของคณะกรรมาธิการแลว 
ใหเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือพิจารณาตอไปโดยใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน 
ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหถือวา
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติทุกคนในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการ 
และประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีฐานะเปนประธานคณะกรรมาธิการดวย ซึ่งการพิจารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภาเปนท้ังการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ และการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ในวาระท่ีสองเรียงตามลําดับมาตรารวมกันไป 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา และใหสมาชกิสภานิติบัญญัติ
แหงชาติอภิปรายไดเฉพาะถอยคําหรือขอความท่ีคณะกรรมาธิการมีการแกไขเพ่ิมเติม สวนกรณีท่ีมีการสงวน
คาํแปรญัตติหรือการสงวนความเห็น ใหอภิปรายไดเฉพาะผูแปรญัตติท่ีไดสงวนคําแปรญัตติหรือกรรมาธิการ
ที่ไดสงวนความเห็นไวเทานั้น ทั้งนี้ เวนแตที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติจะไดลงมติเปนอยางอื่น 
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเปนการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเดิม ใหพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา
ที่ไดแกไขเพ่ิมเติมในกฎหมายเดิมดวย เมื่อไดพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบรางแลว ใหสภานิติบัญญัติ

๒๐ 

 



 
 
แหงชาติพิจารณาท้ังรางเปนการสรุปอีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณาครั้งนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
อาจขอแกไขเพ่ิมเติมถอยคําได แตจะขอแกไขเพ่ิมเติมเนื้อความใดมิได นอกจากเนื้อความท่ีเห็นวายังขัดแยง
กันอยู เมื่อไดพิจารณารางพระราชบญัญัตใินวาระท่ีสองเสร็จแลว ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป
ในวาระที่สาม 

(๓) การพิจารณาในวาระท่ีสาม 
การพิจารณารางพระราชบัญญตัิในวาระที่สาม ใหที่ประชุมสภานิติบัญญัตแิหงชาติลงมติวาสมควร

ประกาศใชเปนกฎหมายหรือไม โดยการพิจารณาในวาระนีไ้มมีการอภิปราย ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ลงมติในวาระท่ีสาม ไมสมควรประกาศรางพระราชบัญญัติใชเปนกฎหมาย รางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

รางพระราชบัญญตัิซึง่สภานติิบญัญตัแิหงชาตลิงมตใินวาระท่ีสาม สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย 
ใหเลขาธิการสภานิตบิัญญัติแหงชาติสงรางพระราชบัญญัติดงักลาวไปยังนายกรฐัมนตรี และใหนายกรฐัมนตรี
นําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตนิั้นจากสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับ
เปนกฎหมายได 

รางพระราชบัญญัติใดพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ หรือเมื่อพน ๙๐ วันแลว มิไดพระราชทานคืนมา สภานิตบิัญญัติแหงชาติจะตองปรึกษา
รางพระราชบัญญัตนิั้นใหม ถาสภานิติบัญญัติแหงชาตมิีมตยืินยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน 
ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวา
พระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 

ในกรณีที่ปรากฏวารางพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบแลว
และใหนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมมีขอความผิดพลาด และสมควรไดรับการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
กอนทรงลงพระปรมาภิไธย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติอาจขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมี
ผูรับรองไมนอยกวา ๑๐ คน ใหนํารางพระราชบัญญัตินั้นกลับมาทบทวนไดอีกครั้งหนึ่ง หากท่ีประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติทั้งหมดที่มีอยูในวันประชุม ก็ใหดําเนินการได ซึ่งการขอปรึกษาหรือญัตติดังกลาวตองระบุประเด็น
ท่ีจะขอนํากลับมาทบทวนและใหเหตุผลท่ีชัดเจน โดยการพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมใหกระทําไดเทาท่ีจําเปน 
และใหกระทําในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา เสร็จแลวจึงใหดําเนินการ
ตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๒๕ ถึงขอ ๑๓๑ ตอไป กลาวคือ 
ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดย
กรรมาธิการเต็มสภา  

ในการนี้ เพ่ือใหมีความเขาใจในกระบวนการตราและพิจารณารางพระราชบญัญัตติามบทบญัญตัิ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ สามารถพิจารณาไดจากแผนภาพ 
ดังนี้

๒๑ 

 



แผนภาพแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
ตามบทบัญญัตริัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รางพระราชบัญญัติหรือ 
รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

สภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

กรณีพระมหากษัตริยมิไดทรงลง 
พระปรมาภิไธยพระราชทาน

คืนมาภายใน ๓๐ วัน  
ใหนายกรัฐมนตรีนําราง

พระราชบัญญัติหรือ 
รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา ม.๑๕ ว.๒ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติปรึกษา 
รางพระราชบัญญัติหรือ 

รางพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนั้นใหม หากยืนยันตามเดิม 
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓  
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ม.๑๕ ว.๒ 

พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบ
ดวยและพระราชทานคืนมา 

ยังสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือ
เมื่อพน ๙๐ วันแลว 

มิไดพระราชทานคืนมา 
ม.๑๕ ว.๒ 

พระมหากษัตริยทรงลง 
พระปรมาภิไธยใหประกาศ 

ใชเปนกฎหมาย 

นายกรัฐมนตรี 
นําขึ้นทูลเกลาฯ  
ภายใน ๒๐ วัน 

นับแตวันที่ไดรับราง
พระราชบัญญัติหรือ 

รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ม.๑๕ ว.๑ 

ไดรับความเห็นชอบ 

วาระที่ ๑ 

ไมรับหลักการ 

วาระที่ ๒ โดยคณะกรรมาธกิารที่สภาต้ัง 
หรือคณะกรรมาธิการเต็มสภา วาระที่ ๓ 

ตกไป ไมไดรับความเห็นชอบ 

รับหลักการ 
ใหพิจารณาตอไป 

จัดทําโดย : กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

นายกรัฐมนตรี 
นําขึ้นทูลเกลาฯ  

อีกคร้ังหนึ่ง 
ม.๑๕ ว.๒ 

รางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
หรือสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรีอาจ
ขอรับไปพิจารณากอนรับหลักการก็ได ม.๑๔ ว.๕ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใชบังคับเปนกฎหมาย 

 

ราง พ.ร.บ. เกี่ยวดวย
การเงินหรือ 

ราง พ.ร.ป. ม. ม.๓๓ ว.๒ 

ราง พ.ร.บ. 
ม. ๓๓ ว.๒ 

ผูรักษาการตามพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรฐัธรรมนูญ  

(เสนอไดเฉพาะราง พ.ร.ป. 
ที่รักษาการและไมเก่ียวดวยการเงิน)   

ม.๑๔ว.๒ และ ว.๖ 
 

 

    คณะรัฐมนตร ี
- ราง พ.ร.บ. หรอื ราง พ.ร.ป. 
- ราง พ.ร.บ. หรอื ราง พ.ร.ป. 
  เก่ียวดวยการเงิน* 
  ม. ๑๔ ว. ๒ และ ว. ๖ 

 
 

 

*หมายเหตุ :  รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการต้ังขึ้น ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แกไข ผอนหรือ 
วางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน การกูเงิน 
การคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หรือเงินตรา (ม.๑๔ ว.๓) 
  

สภาปฏิรปูแหงชาติ 
 

 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
จํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน 

(เสนอไดแตเฉพาะราง พ.ร.บ. 
ที่ไมเก่ียวดวยการเงิน) 

ม.๑๔ ว. ๒ 
 

 

๒๒ 

๒๒ 
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๒๓ 
 

 ข้อมูลสถิติร่างพระราชบัญญัติที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจพิจารณา 

ส ำหรับกำรด ำเนินกำรตรวจพิจำรณำหลักกำรและเนื้อหำสำระส ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติ
ที่สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเป็นผู้เสนอเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม่ตำมบทบัญญัติ
รัฐธรรมนญูแหง่รำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ของ “คณะอนุกรรมการตรวจพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้เสนอ
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ” ตั้งแต่มีค ำสั่ง
แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่มีค ำสั่งสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ที่ ๑๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ 
๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เพื่อยกเลิกค ำสั่งเดิมที่เกี่ยวข้องแล้วแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน
หรือไม่ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญขึ้นแทน นั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการตรวจพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอจ านวนทั้งสิ้น ๒๗ ฉบับ โดยจ าแนก
ตามสถานะของร่างพระราชบัญญัติออกเป็นกรณีต่าง ๆ ได้ ดังน้ี 

๑. สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จ ำนวน ๘ ฉบับ ประกอบด้วย 
(๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คุณหญิงทรงสุดำ  ยอดมณี สมำชิก

สภำนิติบัญญัตแิหง่ชำต ิกับคณะ รวมจ ำนวน ๓๘ คน เป็นผู้เสนอ) ทั้งนี้ ได้พิจำรณำรวมกับร่ำงพระรำชบัญญัติ
ท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยใช้ร่ำงฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นหลักในกำรพิจำรณำ และปัจจุบัน
ได้ประกำศเป็นพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใช้บังคับแล้ว 

(๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... (นำยเจตน์  
ศิรธรำนนท์ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กับคณะ รวมจ ำนวน ๕๕ คน เป็นผู้เสนอ) ทั้งนี้ ได้พิจำรณำ
รวมกับร่ำงพระรำชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยใช้ร่ำงฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นหลัก
ในกำรพิจำรณำ และปัจจุบันได้ประกำศเป็นพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้บังคับแล้ว 

(๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (นำยมหรรณพ  เดชวทิักษ์ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กับคณะ รวมจ ำนวน ๓๙ คน เป็นผู้เสนอ) 
ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ประกำศเป็นพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
(ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้บังคับแล้ว 

(๔) ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ 
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กับคณะ รวมจ ำนวน ๒๙ คน เป็นผู้เสนอ) ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ประกำศเป็น
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้บังคับแล้ว 

(๕) ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(คุณหญิงทรงสุดำ  ยอดมณี สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กับคณะ รวมจ ำนวน ๔๒ คน เป็นผู้เสนอ) 
ทั้งนี้ ได้พิจำรณำรวมกับร่ำงพระรำชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยใช้ร่ำงฉบับที่คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอเป็นหลักในกำรพิจำรณำ และปัจจุบันได้ประกำศเป็นพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็ก
และเยำวชนแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่ใช้บังคับแล้ว 
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https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/3.2%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202557.pdf
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https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/3.4%20%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%202557%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/3.5%20%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202557.pdf


 
 

๒๔ 
 

(๖) ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลเอก อดุลยเดช   
อินทะพงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๓๑ คน เป็นผู้เสนอ) ทั้งนี้ ได้พิจารณา
รวมกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยใช้ร่างฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นหลัก
ในการพิจารณา และปัจจุบันได้ประกาศเป็นพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือใช้บังคับแล้ว 

(๗) ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์   เชิดบุญเมือง 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๓๕ คน เป็นผู้เสนอ) ทั้งนี้ ได้พิจารณารวมกับ
ร่างพระราชบัญญตัทิี่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และร่างพระราชบัญญัตท่ีินายมงคลัตถ์  พุกะนัดด์ กับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จ านวน ๑๖,๐๔๗ คน เป็นผู้เสนอ โดยใช้ร่างฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นหลักในการพิจารณา 
และปัจจุบันได้ประกาศเป็นพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใชบ้ังคับแล้ว 

(๘) ร่างพระราชบัญญตัิการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน พ.ศ. .... (พลเรือเอก ศิษฐวัชร  
วงษ์สุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๖๕ คน เป็นผู้เสนอ) ทั้งนี้ ได้พิจารณา
รวมกับร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยใช้ร่าง
ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอดังกล่าวเป็นหลักในการพิจารณา และปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป 

๒. อยู่ระหว่างรอการพิจารณาในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ จ านวน ๔ ฉบับ ประกอบดว้ย 
(๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดลักษณะตัวแทนอ าพราง พ.ศ. .... (นายมหรรณพ  

เดชวิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๕๑ คน เป็นผู้เสนอ) โดยการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คณะผู้เสนอได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจากร่างพระราชบัญญัติฉบับเดิม
ท่ีคณะอนุกรรมการฯ ได้เคยตรวจพิจารณาและมีความเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  

(๒) ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... (พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๒๖ คน เป็นผู้เสนอ) โดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
คณะผู้เสนอได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจากร่างพระราชบัญญัติฉบับเดิม กล่าวคือ ร่างพระราชบัญญัติ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิทางการค้าในสินค้าและบริการ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับที่คณะอนุกรรมการฯ 
ได้เคยตรวจพิจารณาและมีความเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เป็น
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

(๓) ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายมณเฑียร  บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๓๖ คน เป็นผู้เสนอ) โดยคณะรัฐมนตรไีดแ้จ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีแผนท่ีจะ
เสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการท านองเดียวกันต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป 

(๔) ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... (นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๓๓ คน เป็นผู้เสนอ) โดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คณะผู้เสนอได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจากร่างพระราชบัญญัติฉบับเดิมที่คณะอนุกรรมการฯ 
ได้เคยตรวจพิจารณาและมีความเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เป็น
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
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https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/3.6%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202557.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/3.7%20%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202557.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/3.8%20%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202557.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/3.9%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202557.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/3.10%20%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202557.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/3.11%20%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202557.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/3.12%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202557.pdf


๒๕ 
 

๓. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตไิดพิ้จารณาวินิจฉัยแล้วว่าเป็นร่างพระราชบัญญัตเิกี่ยวดว้ย
การเงินและตกไป ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗*

๑ จ านวน ๙ ฉบับ ประกอบด้วย 
(๑) ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  (พลเรือเอก ทวีวุฒิ  

พงศ์พิพัฒน์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๒๖ คน เป็นผู้เสนอ) โดยการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตฉิบับนี้ คณะผู้เสนอได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจากร่างพระราชบัญญัตฉิบบัเดมิ 
ซึ่งได้ขอถอนเรื่องออกจากสารบบการพิจารณา)**

  

 
๒  

(๒)  ร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. .... (พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๒๖ คน เป็นผู้เสนอ) 

(๓) ร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. .... (พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๒๘ คน เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เสนอใหม่
ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจากร่างพระราชบัญญัติฉบับเดิมที่คณะอนุกรรมการฯ ได้มีความเห็น
และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบด้วยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน) 

(๔) ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... (นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๒๖ คน เป็นผู้เสนอ) 

(๕) ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. …. (พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๒๖ คน เป็นผู้เสนอ)*** 

  

 
๓  

(๖) ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๒๗ คน เป็นผู้เสนอ)*** 

(๗) ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๔๖ คน เป็นผู้เสนอ) 

(๘)  ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... (นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๕๓ คน เป็นผู้เสนอ)****

   ๔  
(๙) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวมจ านวน ๔๐ คน เป็นผู้เสนอ) 
                                         

๑

*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๔ บัญญัติว่า  
“มาตรา ๑๔ พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชบัญญัติโดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือคณะรัฐมนตรี 

หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แต่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรี.... 
 ฯลฯ     ฯลฯ 
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

หรือไม่ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย”. 
๒

**ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อพิจารณา และได้ประกาศใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว 

๓

***ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา และได้ประกาศเป็นพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้บังคับแล้ว. 

๔

****ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาแล้ว โดยอยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป. 
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https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/3.13%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202557.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/3.14%20%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202557.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/3.15%20%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202557.pdf
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๒๖ 
 

๔. คณะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติออกจากสารบบการพิจารณา  
จ ำนวน ๕ ฉบับ คือ 

(๑) ร่ำงพระรำชบัญญตัิกิจกำรฮจัย์ พ.ศ. ....  (นำยอนุมัติ  อำหมัด สมำชิกสภำนิติบัญญตัิแห่งชำติ 
กับคณะ รวมจ ำนวน ๒๙ คน เป็นผู้เสนอ) โดยกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ คณะผู้เสนอได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจำกร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับเดิมที่ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้เคยวินิจฉัย
ว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินและได้ขอถอนเรื่องออกจำกสำรบบกำรพิจำรณำ 

(๒)  ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรคุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญำ พ.ศ. .... (พลเอก สิงห์ศึก  
สิงห์ไพร  พลเอก ดนัย มีชูเวท และนำยกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กับคณะ 
รวมจ ำนวน ๓๑ คน เป็นผู้เสนอ) 

(๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดลักษณะตัวแทนอ ำพรำง พ.ศ. .... 
(นำยมหรรณพ  เดชวิทักษ์ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กับคณะ รวมจ ำนวน ๖๖ คน เป็นผู้เสนอ) 

(๔) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิทำงกำรค้ำในสินค้ำและบริกำร พ.ศ. ....  
(พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กับคณะ รวมจ ำนวน ๒๖ คน เป็นผู้เสนอ) 

(๕) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... (นำยวรพล  โสคติยำนุรักษ์ 
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กับคณะ รวมจ ำนวน ๔๐ คน เป็นผู้เสนอ) 

ทั้งนี้ ร่ำงพระรำชบัญญัติล ำดับที่ (๒) - (๕) ดังกล่ำว ทำงคณะผู้เสนอได้มีกำรน ำมำปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อมิให้เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน แล้วเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
เพ่ือพิจำรณำอีกครั้ง  

๕. คณะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้ยุติการด าเนินการ จ ำนวน ๑ ฉบับ คือ 
- ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรคุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญำ พ.ศ. .... (พลเอก สิงห์ศึก  

สิงห์ไพร สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กับคณะ รวมจ ำนวน ๒๘ คน เป็นผู้เสนอ) โดยกำรเสนอ
ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ คณะผู้เสนอได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจำกร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับเดิม
ท่ีคณะอนุกรรมกำรฯ ได้เคยมีควำมเห็นเบื้องต้นและประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ได้วินิจฉัยเห็นชอบด้วย
ว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน เพ่ือมิให้เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน ส่วนเหตุผล
ที่ทำงคณะผู้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติได้ขอยุติกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว เนื่องจำก
คณะรัฐมนตรไีด้เสนอรำ่งพระรำชบญัญัตสิ่งเสรมิและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำ พ.ศ. .... ซึ่งมีสำระส ำคัญ
ท ำนองเดียวกันต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพ่ือพิจำรณำแล้ว และปัจจุบันได้ประกำศเป็นพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้บังคับแล้ว 

อนึ่ง เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนและเข้ำใจได้โดยง่ำยเกี่ยวกับผลกำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
แต่ละฉบับที่สมำชิกสภำนติิบญัญตัแิหง่ชำติเป็นผู้เสนอ ตำมบทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ของคณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่สมำชิก
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติหรือสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเป็นผู้เสนอเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วย
กำรเงินหรือไม่ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่ำว สำมำรถสรุปเป็นตำรำงข้อมูลได้ ดังนี้ 
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๒๗ 
 

ตารางแสดงผลการตรวจพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
ของคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณารา่งพระราชบัญญัตทิี่สมาชิกสภานิตบิญัญัตแิห่งชาติหรือสภาขบัเคลื่อนการปฏิรปูประเทศเป็นผู้เสนอ 

เป็นร่างพระราชบญัญตัิเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ตามบทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนูญ 
 

ชื่อร่างพระราชบญัญตั ิ

ผลการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในแต่ละขั้นตอน 

หมายเหต ุความเห็นเบื้องต้น
ของนิติกร 

ความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

การวินิจฉัยของ
ประธาน สนช. 

การเงิน ไม่เงิน การเงิน ไม่เงิน การเงิน ไม่เงิน การเงิน ไม่เงิน 

สภานิตบิัญญัตแิห่งชาตเิห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จ านวน ๘ ฉบับ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....  
เสนอโดย คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๓๘ คน 
- มีผลใช้บังคับเป็น “พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 

  
 

   

- 
 

-   ได้พิจารณารวมกับ
ร่างพระราชบัญญัติ
ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ 
โดยใช้ร่างฉบับที่ ครม. 
เป็นผู้เสนอเป็นหลัก
ในการพิจารณา 

๒. ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายเจตน์  ศิรธรานนท์  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๕๕ คน 

- มีผลใช้บังคับเป็น “พระราชบัญญัติ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ 
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

     

- 
 

-   ได้พิจารณารวมกับ
ร่างพระราชบัญญัติ
ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ 
โดยใช้ร่างฉบับที่ ครม. 
เป็นผู้เสนอเป็นหลัก
ในการพิจารณา 

๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๓๙ คน) 

- มีผลใช้บังคับเป็น “พระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

    มีมติให้น าเรื่องเข้าสู่
การประชุมของ กมธ.
วิสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

เพื่อพิจารณา 

  ได้รับการพิจารณา
โดยไม่มีร่าง พ.ร.บ. 
ของคณะรัฐมนตรี
เสนอมาด้วย  

๔. ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เสนอโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๒๙ คน 

- มีผลใช้บังคับเป็น “พระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

    มีมติให้น าเรื่องเข้าสู่
การประชุมของ กมธ.
วิสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

เพื่อพิจารณา 

   ได้รับการพิจารณา
โดยไม่มีร่าง พ.ร.บ. 
ของคณะรัฐมนตรี
เสนอมาด้วย 

๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เสนอโดย คุณหญิง ทรงสุดา  ยอดมณี  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๔๒ คน 

- มีผลใช้บังคับเป็น “พระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

    มีมติให้น าเรื่องเข้าสู่
การประชุมของ กมธ.
วิสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

เพื่อพิจารณา 

  ได้พิจารณารวมกับ
ร่างพระราชบัญญัติ
ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ 
โดยใช้ร่างฉบับที่ ครม. 
เป็นผู้เสนอเป็นหลัก
ในการพิจารณา 

๖. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เสนอโดย พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๓๑ คน 

- มีผลใช้บังคับเป็น “พระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

    มีมติให้น าเรื่องเข้าสู่
การประชุมของ กมธ.
วิสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

เพื่อพิจารณา 

  ได้พิจารณารวมกับ
ร่างพระราชบัญญัติ
ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ 
โดยใช้ร่างฉบับที่ ครม. 
เป็นผู้เสนอเป็นหลัก
ในการพิจารณา 



๒๘ 
 

ชื่อร่างพระราชบญัญตั ิ

ผลการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในแต่ละขั้นตอน 

หมายเหต ุความเห็นเบื้องต้น
ของนิติกร 

ความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

การวินิจฉัยของ
ประธาน สนช. 

การเงิน ไม่เงิน การเงิน ไม่เงิน การเงิน ไม่เงิน การเงิน ไม่เงิน 

๗. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย พลเรือเอก ศักด์ิสิทธิ์  เชิดบุญเมือง 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๓๕ คน 

- มีผลใช้บังคับเป็น “พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

  
 
 

  มีมติให้น าเรื่องเข้าสู่
การประชุมของ กมธ.
วิสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

เพื่อพิจารณา 

  ได้พิจารณารวมกับ
ร่างพระราชบัญญัติ
ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ 
และร่าง พ.ร.บ.     
ที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
จ านวน ๑๖,๐๔๗ คน 
เป็นผู้เสนอ โดยใช้   
ร่างฉบับที่ ครม.    
เป็นผู้เสนอเป็นหลัก
ในการพิจารณา 
 

๘. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญา 
ในชั้นการสอบสวน พ.ศ. .... 
เสนอโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๖๕ คน 

- ได้พิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติ     
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ โดยใช้ร่างฉบับที่คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอเป็นหลักในการพิจารณา  
 

     

- 
 

-   ได้พิจารณารวมกับ
ร่างพระราชบัญญัติ
ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ 
โดยใช้ร่างฉบับที่ ครม. 
เป็นผู้เสนอเป็นหลัก
ในการพิจารณา 

อยู่ระหว่างรอการพิจารณาในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ จ านวน ๔ ฉบับ 

๙. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดลักษณะตัวแทนอ าพราง พ.ศ. .... 
เสนอโดย นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๕๑ คน 
(ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการเสนอใหม่           
ซึ่งไดด้ าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างฉบับเดิม           
ในล าดับที่ ๒๔ ที่เคยเสนออันเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน) 
 

    มีมติให้น าเรื่องเข้าสู่
การประชุมของ กมธ.
วิสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

เพื่อพิจารณา 

  เป็นการปรับปรุงจาก
ร่างฉบับเดิมที่คณะ 
อนุกรรมการฯ ได้มี
ความเห็นว่าเป็น 
ร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วย
การเงิน ทั้งนี้ เพื่อ    
มิให้เป็นร่าง พ.ร.บ.   
เกี่ยวด้วยการเงิน 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ   
แฟรนไชส์ พ.ศ. ....  
เสนอโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร    
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๒๖ คน 
(ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการเสนอใหม่           
ซึ่งไดด้ าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างฉบับเดิม           
คือ ร่างพระราชบัญญัติการอนุญาตให้ใช้สทิธิทางการค้า
ในสินค้าและบริการ พ.ศ. .... ในล าดับที่ ๒๕ ที่เคยเสนอ
อันเป็นร่างพระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน) 
 

    มีมติให้น าเรื่องเข้าสู่
การประชุมของ กมธ.
วิสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

เพื่อพิจารณา 

  เป็นการปรับปรุงจาก
ร่างฉบับเดิมที่คณะ 
อนุกรรมการฯ ได้มี
ความเห็นว่าเป็น 
ร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วย
การเงิน ทั้งนี้ เพื่อ  
มิให้เป็นร่าง พ.ร.บ.   
เกี่ยวด้วยการเงิน 

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายมณเฑียร  บุญตัน  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๓๖ คน 

     

- 
 

-   ครม. ได้แจ้งว่ามีแผน
ที่จะเสนอร่าง พ.ร.บ.
ที่มีหลักการท านอง
เดียวกันต่อสภา  
นิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิต พ.ศ. .... 
เสนอโดย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๓๓ คน 
(ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการเสนอใหม่           
ซึ่งไดด้ าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างฉบับเดิม           
ในล าดับที่ ๒๖ ที่เคยเสนออันเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน) 
 

     

- 
 

-   เป็นการปรับปรุงจาก
ร่างฉบับเดิมที่คณะ 
อนุกรรมการฯ ได้มี
ความเห็นว่าเป็น 
ร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วย
การเงิน ทั้งนี้ เพื่อ  
มิให้เป็นร่าง พ.ร.บ.   
เกี่ยวด้วยการเงิน 



๒๙ 
 

ชื่อร่างพระราชบญัญตั ิ

ผลการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในแต่ละขั้นตอน 

หมายเหต ุความเห็นเบื้องต้น
ของนิติกร 

ความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

การวินิจฉัยของ
ประธาน สนช. 

การเงิน ไม่เงิน การเงิน ไม่เงิน การเงิน ไม่เงิน การเงิน ไม่เงิน 

ประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติได้พิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวด้วยการเงินและตกไป จ านวน ๙ ฉบับ 

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  
เสนอโดย พลเรือเอก ทวีวุฒ ิ พงศ์พิพัฒน์  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๒๖ คน 
(ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการเสนอใหม่           
ซึ่งไดด้ าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างฉบับเดิม           
ที่เคยเสนออันเป็นร่างพระราชบญัญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน) 
 

     

- 
 

-   เป็นการปรับปรุงจาก
ร่างพระราชบัญญัติ
เดิมที่เป็นการเงิน 
จึงได้ขอถอนเรื่อง
ออกจากสารบบ  
การพิจารณา 

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. ....  
เสนอโดย พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสด์ิ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๒๖ คน 
 

     

- 
 

-   คณะผู้เสนอได้น าไป
ปรับปรุงแก้ไข   
แล้วเสนอใหมอ่ีกครั้ง 
เป็นร่าง พ.ร.บ.    
ในล าดับที่ ๑๕ 
 

๑๕. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. .... 
เสนอโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสด์ิ  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๒๘ คน 
(ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการเสนอใหม่           
ซึ่งไดด้ าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างฉบับเดิม           
ในล าดับที่ ๑๔ ที่เคยเสนออันเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน) 
 

     

- 
 

-   คณะอนุกรรมการฯ 
มีความเห็นออกเป็น 
๒ แนวทาง เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัย
ของประธาน สนช. 

๑๖. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายภัทรศักด์ิ  วรรณแสง  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๒๖ คน 
 

     

- 
 

-    

๑๗. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. .... 
เสนอโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๒๖ คน 
 

     

- 
 

-    

๑๘. ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
พ.ศ. ....  
เสนอโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๒๗ คน 
 

     

- 
 

-    

๑๙. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เสนอโดย นายเจตน์  ศิรธรานนท์  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๔๖ คน 
 

    มีมติให้น าเรื่องเข้าสู่
การประชุมของ กมธ.
วิสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

เพื่อพิจารณา 
 

  ประธาน สนช.     
ได้วินิจฉัยแตกต่าง
จากความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ 

๒๐. ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๕๓ คน 
 

     

- 
 

-    

๒๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม    
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๔๐ คน 

     

- 
 

-    



๓๐ 
 

ชื่อร่างพระราชบญัญตั ิ

ผลการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในแต่ละขั้นตอน 

หมายเหต ุความเห็นเบื้องต้น
ของนิติกร 

ความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

การวินิจฉัยของ
ประธาน สนช. 

การเงิน ไม่เงิน การเงิน ไม่เงิน การเงิน ไม่เงิน การเงิน ไม่เงิน 

คณะผู้เสนอร่างพระราชบญัญตัิไดข้อถอนร่างพระราชบญัญตัิออกจากสารบบการพิจารณา จ านวน ๕ ฉบับ 

๒๒. ร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัจย์ พ.ศ. .... 
เสนอโดย นายอนุมัติ อาหมัด กับคณะ  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๒๙ คน 
(ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการเสนอใหม่           
ซึ่งไดด้ าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างฉบับเดิม           
ที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เคยวินิจฉัยว่า    
เป็นร่างพระราชบญัญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน 
และได้ขอถอนเรือ่งออกจากสารบบการพจิารณา) 
 

     

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ก่อนที่ประธาน สนช. 
จะได้วินิจฉัย ผู้เสนอ
ได้ขอถอนร่าง พ.ร.บ. 
ออกจากสารบบ  
การพิจารณา 
เนื่องจาก ครม. ได้เสนอ
กฎหมายที่มีสาระส าคัญ
ท านองเดียวกันแล้ว 
 

๒๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครอง 
ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....  
เสนอโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  
พลเอก ดนัย มีชูเวท และ 
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๓๑ คน 
 

     

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ก่อนที่ประธาน สนช. 
จะได้วินิจฉัย ผู้เสนอ
ได้ขอถอนร่าง พ.ร.บ. 
เพื่อน าไปปรับปรุง
แก้ไขแล้วเสนอใหม ่  
เป็นร่าง พ.ร.บ.    
ในล าดับที่ ๒๗ 
 

๒๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
ลักษณะตัวแทนอ าพราง พ.ศ. .... 
เสนอโดย นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๖๖ คน 
 

    

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ก่อนที่ประธาน สนช. 
จะได้วินิจฉัย ผู้เสนอ
ได้ขอถอนร่าง พ.ร.บ. 
เพื่อน าไปปรับปรุง
แก้ไขแล้วเสนอใหม ่
เป็นร่าง พ.ร.บ.    
ในล าดับที่ ๙ 
 

๒๕. ร่างพระราชบัญญัติการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
ทางการค้าในสินค้าและบริการ พ.ศ. .... 
เสนอโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๒๗ คน 
 

    

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ก่อนที่ประธาน สนช. 
จะได้วินิจฉัย ผู้เสนอ
ได้ขอถอนร่าง พ.ร.บ. 
เพื่อน าไปปรับปรุง
แก้ไขแล้วเสนอใหม ่
เป็นร่าง พ.ร.บ.    
ในล าดับที่ ๑๐ 
 

๒๖. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิต พ.ศ. .... 
เสนอโดย นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๔๐ คน 
 

     

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ก่อนที่ประธาน สนช. 
จะได้วินิจฉัย ผู้เสนอ
ได้ขอถอนร่าง พ.ร.บ. 
เพื่อน าไปปรับปรุง
แก้ไขแล้วเสนอใหม ่
เป็นร่าง พ.ร.บ.    
ในล าดับที่ ๑๒ 
 

คณะผู้เสนอร่างพระราชบญัญตัิไดยุ้ติการด าเนินการ จ านวน ๑ ฉบบั 

๒๗. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครอง 
ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ  
รวมจ านวน ๒๘ คน 
(ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการเสนอใหม่           
ซึ่งไดด้ าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างฉบับเดิม           
ในล าดับที่ ๒๓ ที่เคยเสนออันเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน โดยเหตุผลที่ผูเ้สนอร่างพระราชบัญญัติ
ได้ขอยุติการด าเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ้
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดม้ีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. ....   
ซึ่งมีสาระส าคัญท านองเดียวกันต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพจิารณาแล้ว) 

    มีมติให้น าเรื่องเข้าสู่
การประชุมของ กมธ.
วิสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

เพื่อพิจารณา 

 

- 
 

- 
ก่อนที่ประธาน สนช. 
จะได้วินิจฉัยว่าเป็น 
ร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วย
การเงินหรือไม่  
คณะผู้เสนอได้ขอยุติ 
การด าเนินการ เพราะ 
ครม. ได้เสนอกฎหมาย
ที่มีสาระส าคัญ
ท านองเดียวกันแล้ว 
 

 



๓๑ 
 

หลักการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกีย่วด้วยการเงิน  
ตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 



๓๓ 
 

หลักการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวดว้ยการเงิน  
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
 หลักกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  

หลักการและความหมายของ “ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ความหมายไว้ในมาตรา ๑๓๔ โดยบัญญัติว่า  

“มาตรา ๑๓๔ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษี
หรืออากร 

(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 
(๓) การกู้เงิน การค้้าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการด้าเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 
(๔) เงินตรา 
ในกรณีที่เป็นที่สงสัยวา่ร่างพระราชบัญญัตใิดเปน็ร่างพระราชบญัญัตเิกีย่วด้วยการเงิน ให้เป็นอ้านาจ

ของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร
ทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณากรณีตามวรรคสองภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว 

มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”  

ดังนั้น ความหมายของค าว่า “ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๔ คือ ร่างพระราชบัญญัติที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือ 
วางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 

(๒) เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน 
(๓) เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 
(๔) เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการกู้เงิน การค้ าประกัน หรือการใช้เงินกู้  
(๕) เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการด าเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 
(๖) เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเงินตรา 
โดยในกรณีที่การเสนอกฎหมายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หรือในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่า งพระราชบัญญัติใดเป็น
ร่างพระราชบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงินตามมาตรา ๑๓๔ ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตามข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการไว้ในข้อ ๑๑๐ โดยก าหนดว่า 
 



๓๔ 
 

“ข้อ ๑๑๐ ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติซึ่งสมาชิกเป็นผู้เสนอตามมาตรา ๑๓๓ (๒) 
ของรัฐธรรมนูญ หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอตามมาตรา ๑๓๓ (๓) ของรัฐธรรมนูญนั้น เป็นร่างพระราช 
บัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามมาตรา ๑๓๔ ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ให้เป็นอ้านาจของที่ประชุมร่วมกัน
ระหว่างประธานสภาและประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ้าสภาทุกคณะที่จะวินิจฉัย โดยให้
ประธานสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว 

มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานสภาออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรณีที่วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
ให้ประธานสภาแจ้งให้ผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค้าวินิจฉัย 

หากภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม ผู้เสนอไม่ถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
กลับคืนไป ให้ประธานสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง 

เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติตามวรรคสี่แล้ว หากไม่ให้ค้ารับรองภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับ ให้ประธานสภาแจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้เสนอทราบ” 

ดังนั้น เมื่อการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เป็นกรณีเป็นที่สงสัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ ให้เป็นอ านาจของ “ที่ประชุม
ร่วมกันของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทุกคณะ” เป็นผู้วินิจฉัย โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
เพื่อพิจารณาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว  

ทั้งนี้ ในกรณีที่วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอนั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะแจ้งให้ผู้เสนอทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย หากภายใน 
๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้เสนอไม่ถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกลับคืนไป ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติก็จะส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง หากนายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรองภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ ร่างพระราชบัญญัติก็เป็นอันตกไป  

 เงื่อนไขในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๓ ประกอบบทเฉพาะกาล 
มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้บุคคลดังตอ่ไปนีม้ีสิทธใินการเสนอรา่งพระราชบญัญัต ิโดยบัญญัติวา่ 

“มาตรา ๑๓๓ ร่างพระราชบัญญตัิให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน และจะเสนอได้กแ็ตโ่ดย 
(๑) คณะรฐัมนตร ี
(๒) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ้านวนไมน่้อยกว่ายี่สิบคน 
(๓)  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ้านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและ

เสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม (๒) หรือ (๓) เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค้ารับรองของนายกรัฐมนตรี” 
“มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท้าหน้าที่



๓๕ 
 

รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งด้ารงต้าแหน่ง
อยูใ่นวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท าหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล้าดับ 
ตามบทบญัญตัแิหง่รัฐธรรมนูญนี ้และให้สภานิตบิัญญตัิแหง่ชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลง
ในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้” 

ดังนั้น ผู้ทีม่ีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาได้ ตามบทบัญญัติ
มาตรา ๑๓๓ ประกอบมาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญ จึงประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จ านวนไม่นอ้ยกว่า ๒๐ คน ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไมน่้อยกวา่ ๑๐,๐๐๐ คน เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และคณะรัฐมนตรี  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัตทิี่เสนอโดยสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติหรือผู้มสีิทธิเลอืกตั้ง
เป็นกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 

นอกจากนี้ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น ตามข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๗ และข้อ ๑๐๘ ได้ก าหนดว่า 

“ข้อ ๑๐๗ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภาต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกประกอบดังต่อไปนี้ 
(๑)  หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
(๒)  เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
(๓)  บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ในกรณีที่มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ

ให้เสนอมาพร้อมกับบันทึกประกอบตามวรรคหนึ่ง และถ้าต้องจัดท้ากฎหมายล้าดับรองตามร่างพระราชบัญญัติ 
ให้เสนอแผนการจัดท้ากฎหมายล้าดับรองที่แสดงกรอบเวลาและสาระส้าคัญมาพร้อมกันด้วย 

หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น ให้แสดงไว้โดยสังเขปเพ่ือให้ที่ประชุมสภาเข้าใจถึงความจ้าเป็น
หรือเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัตินั้น ๆ ว่ามีความมุ่งหมายเพื่อการใด 

ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ให้ระบุเฉพาะมาตราที่เป็นหลักที่ต้องการ
จะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกไว้ในหลักการ หรือจะระบุไว้ในเหตุผลด้วยก็ได้ แต่มิให้ถือว่ามาตราที่ได้ระบุ
ไว้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักการ 

    ฯลฯ      ฯลฯ” 
“ข้อ ๑๐๘ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภา ให้ประธานสภาท้าการตรวจสอบภายในเจ็ดวัน

นับแต่วันที่ได้รับ หากเห็นว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติไม่เป็นไปตามข้อ  ๑๐๗ ให้ประธานสภาส่ง
ร่างพระราชบัญญัตินั้นกลับคืนไปยังผู้เสนอเพื่อด้าเนินการให้ถูกต้องต่อไป” 

ดังนั้น ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณา นอกจากจะต้องมี
เอกสารบันทึกหลักการ เหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติเหมือนเช่นเดิม
ที่เคยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ฉบับที่ผ่านมาแล้ว 
ยังต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ร่างพระราชบัญญัติ และถ้าต้องจัดท ากฎหมายล าดับรองตามร่างพระราชบัญญัติก็ต้องเสนอแผนการจัดท า
กฎหมายล าดับรองที่แสดงกรอบเวลาและสาระส าคัญมาพร้อมกันด้วย 



๓๖ 
 

ทั้งนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะท าการตรวจสอบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ร่างพระราชบัญญัติ โดยหากเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติไม่ชอบด้วยข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๗ กล่าวคือ ไม่ได้แบ่งเป็นมาตรา และไม่มีบันทึกหลักการ เหตุผล และบันทึก
วิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งเอกสารการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากรา่งพระราชบัญญตัิ ตลอดจนแผนการจัดท ากฎหมายล าดับรองแล้ว ก็จะส่งกลับคืน
ไปยังผู้เสนอเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

 ขั้นตอนการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอ านาจ
ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง และวรรคห้า
ของรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท าหน้าที่เป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามล าดับ และในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒสิภา ให้อ านาจของประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายเป็นอ านาจของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ดังนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้มีค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ 
เรื่อง มอบหมายหน้าที่และอ านาจในการด าเนนิการเกีย่วกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือการเสนอญัตติ
ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐๑

* เพ่ือมอบหมาย
ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยกลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ส านักการประชุม มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน และน าเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไป 

ฉะนั้น ภายหลังจากกลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ส านักการประชุม ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว 
ก็จะมีการเสนอเรื่องต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญต่อไป ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวคือ เมื่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาแล้วมีด าริ
อนุญาตให้ส่งร่างพระราชบัญญัติไปยังคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
นิติกรในสังกัดกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการตรวจพิจารณาหลักการและเนื้อหาสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติเพื่อจัดท าเป็นบันทึกความเห็น
เบื้องต้นของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา อันจะเป็น
ข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธาน   
.  

                                         
*

๑โปรดดู ส าเนาค าสั่งสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ ตามภาคผนวกหน้า (๒๕). 



๓๗ 
 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไปนั้น จะด าเนินการตรวจพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ตามล าดับขั้นตอนและวิธีการ 
ดังนี้ 

(๑) ขั้นตอนท่ี ๑   การพิจารณาศึกษาเอกสารต้นเรื่องที่เกี่ยวข้อง  
ในขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงจากเอกสารต้นเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บันทึก

ความเห็น กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติหรือผู ้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ เพ่ือพิจารณาความเห็นของส านักการประชุม ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา กรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือของกลุ่มงาน
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ส านักการประชุม ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ท่ีเสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในเบื้องต้นและมีการกราบเรียนขออนุญาตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เพื่อขอให้ส่ง
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ เพ่ือตรวจพิจารณา
ตามหน้าที่และอ านาจ ซึ่งพิจารณาแล้วจะได้ก าหนดกรอบแนวทางและขอบเขตของเรื่องที่ต้องศึกษา
ค้นคว้าต่อไป 

(๒) ขั้นตอนท่ี ๒   การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ

บางฉบับเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ก็จ าเป็นต้อง
ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์
ในห้องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ ต ารา เอกสารทางวิชาการ และข้อมูลทางกฎหมาย เป็นต้น 
ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นข้อมูลประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในล าดับ
ขั้นตอนต่อไปที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ขั้นตอนท่ี ๓ การตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ในการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จะด าเนินการตรวจพิจารณาโดยค านึงถึง “หลักการ” 

ของร่างพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อให้ตรงตามความประสงค์ของผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือให้ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกต้องตาม
รูปแบบ เนื้อหา และถูกหลักภาษาของการเสนอร่างกฎหมาย จะต้องด าเนินการตรวจพิจารณาให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ก าหนดข้อปฏิบัติและเงื่อนไขในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงินไว้เป็นพิเศษแตกต่างไปจากร่างกฎหมายทั่วไป โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ “เนื้อหาสาระ” ของ
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องมีลักษณะไม่เป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน รวมทั้ง “รูปแบบ” ของการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนั้น ในการตรวจพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จึงต้องด าเนินการ
ตรวจพิจารณาตามประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 



 
 

ประเด็นท่ีหน่ึง  การเสนอรางพระราชบัญญัติน้ันชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม 

ในประเด็นนี้ เปนการพิจารณาวารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้น ชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๓๓ ซึ่งกําหนดวา “รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๒๐ คน หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน เฉพาะกฎหมาย
ตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หนาท่ีของรัฐ แตรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี” และขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๐๗ ซึ่งกําหนดให “รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอตอสภาตองแบงเปนมาตรา 
และตองมีบันทึกหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ และบันทึก
วิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญตัิ รวมท้ังการดําเนินการรบัฟงความคิดเห็นและวเิคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญัติ ตลอดจนแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรอง” หรือไม 

ประเด็นท่ีสอง  รางพระราชบัญญัติน้ันเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม 
ในประเด็นนี้ เปนการพิจารณาวารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิก

สภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้น เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๔ ซึ่งกําหนดวา “รางพระราชบัญญัตเิกี่ยวดวยการเงนิ 
หมายความถึงรางพระราชบัญญัตทิี่วาดวยเรื่องการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบยีบ
การบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร หรือเรื่องการจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอน
งบประมาณรายจายของแผนดิน หรือเรื่องการกูเงิน การค้ําประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการท่ีผูกพัน
ทรัพยสินของรัฐ หรือเรื่องเงินตรา” หรือไม  

ประเด็นท่ีสาม  รางพระราชบัญญัติน้ันมีหลักการ รูปแบบ และเน้ือหาถูกตองตามแบบ
ของการรางกฎหมายหรอืไม 

ในประเด็นนี้ เปนการพิจารณาวารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้น มีหลักการ รูปแบบ และเนื้อหาถูกตองตามแบบของ
การรางกฎหมายหรือไม โดยการตรวจพิจารณาจะตองคํานึงความถูกตองตามแบบ ตามเนื้อหา และถูก
หลักภาษา ซึ่งความถูกตองตาม “แบบ” เชน แบบของกฎหมายตามลําดับศักดิ์ คือ เปนพระราชบัญญัติ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ หรือระเบียบ 
หรือตามลําดับฉบับ คอื เปนกฎหมายฉบับแรก ฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือฉบับปรับปรุงใหม  

สวนความถูกตองตาม “เนื้อหา” เชน ถูกตองตามสภาพทางสังคมและเศรษฐกจิ
ของประเทศ หลักวิชาการ หรือตามความประสงคขององคกรท่ีเกี่ยวของหรือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น 
รวมท้ังบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะรางพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวกับการใช
ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกําหนดโทษทางอาญาในกฎหมาย ซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
วรรคส่ี ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนดให “พึงใชระบบอนุญาต
และระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีท่ีจําเปน พึงกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี
ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ท่ีบัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนด
โทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง” ดังนั้น หากรางพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือ

๓๘ 

 



 
 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอมีเนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวแลว ก็จําเปนตองคํานึงถึงหลักเกณฑ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวดวย 

สําหรับความถูกตองตาม “หลักภาษา” คือ ถอยคําและเนื้อความตองมี
ความชัดเจน รัดกุม ไมผิดเพ้ียน ไมมีชองโหว และใหเปนท่ีเขาใจตรงกัน ไมใหแปลความหมายไดหลายนัย
หรือมีปญหาโตเถียงกันขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ถอยคําที่นํามาใชไมควรตายตัวเกินไป แตควรยืดหยุนเพียงพอ 
ที่จะตีความใหเหมาะสมกับพฤติการณหรือเหตุการณท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาได เปนตน 

ประเด็นท่ีสี่   พิจารณาขอมูล ขอเท็จจริง และหลักการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ในประเด็นนี้เปนการพิจารณาขอมูลและขอเท็จจริง รวมทั้งหลักการอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ อาทิ หลักการบริหารราชการแผนดิน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ รวมทั้ง
หลักความจําเปนในการตรากฎหมาย เปนตน โดยในการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติที่สมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนั้น ควรพิจารณาโดยเทียบเคียงกับหลักการเสนอรางกฎหมายของหนวยงานฝายบริหาร 
ที่กําหนดใหการตราพระราชบัญญัติตองมีหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ 
ซึ่งเรียกโดยทั่วไปวา “Checklist”  

(๔) ขั้นตอนท่ี ๔ การจัดทําเอกสารบันทึกความเห็น 
หลังจากท่ีไดทําการศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของเรียบรอยแลว ไดดําเนินการ

อาน ศึกษา และทําความเขาใจขอมูลตาง ๆ เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลที่จะนํามาใชในการตรวจพิจารณา
รางพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอ ซึ่งผลจากการวิเคราะห
ขอมูลดังกลาวแลว จะไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการจัดทําเอกสาร “บันทึกความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัติท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๔” โดยศึกษาประเด็นขอเท็จจริง
จากเอกสารตนเรื่องที่เกี่ยวของตามขั้นตอนที่ ๑ และศึกษาประเด็นขอกฎหมายดังที่กลาวมาแลว
ในขั้นตอนท่ี ๒ และขั้นตอนท่ี ๓ จากนั้นทําการสรุปขอเท็จจริง ความเปนมา และระบุประเด็นท่ีจะตอง
ดําเนินการตรวจพิจารณา รวมทั้งบทกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งใหความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกลาว 

(๕) ขั้นตอนท่ี ๕ การตรวจทานความถูกตองของเอกสารบันทึกความเห็น 
หลังจากไดดําเนินการจัดทําเอกสาร “บันทึกความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ

ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
หรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๔” เสร็จเรียบรอยแลว ไดดําเนินการตรวจทาน
ความถูกตองของเอกสารบันทึกความเห็นฯ ทั้งในดานเนื้อหา รูปแบบ และการใชถอยคํา ดังนี้ 

- ดานเน้ือหา  ในการตรวจทานความถูกตองของเอกสารบันทึกความเห็นฯ ในดานเนื้อหานั้น 
ไดดําเนินการตรวจทานเนื้อหาวามีการสรุปและเรียบเรียงขอมูลครบถวนและถูกตองตรงตามขอมูล
ซึ่งทําการศึกษาคนควาและนํามาอางอิงหรือไม รวมทั้งเนื้อหานั้นสามารถตอบคําถามหรืออธิบายประเด็น
ขอสงสัยไดอยางเขาใจแลวหรือไม 

๓๙ 

 



 
 

- ดานรูปแบบ  ในการตรวจทานความถูกตองของเอกสารบันทึกความเห็นฯ ในดานรูปแบบนั้น 
ไดดําเนินการตรวจทานความถูกตองเกี่ยวกับเรื่อง “การใชแบบตัวอักษร” วามีการใชแบบตัวอักษรและ
ขนาดเดียวกันตลอดท้ังฉบับหรือไม และถาเปนชื่อหัวขอจะใชขนาดตัวหนา แตสําหรับขอมูลของบทบัญญัติ
หรือขอความท่ีเห็นวาควรแกไขเพ่ิมเติม ในกรณีตัดขอความออกจะเลือกใชแบบตัวอักษรที่แสดงการขดีฆา 
สวนขอความใหมที่แทรกเขาไปจะเลือกใชการขีดเสนใตขอความนั้น ท้ังนี้ เพ่ือความสวยงาม เปนระเบียบ
เรียบรอยงายตอการพิจารณาศึกษา และสอดคลองกับแบบกฎหมายของพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมท้ังความถูกตองเกี่ยวกบั “การอางอิง” ตามหลักวิชาการและ
เปนไปตามรูปแบบของการอางอิงเอกสารหรือส่ิงท่ีตองการจะอางอิงนั้น ๆ  หรือไม อาทิ การอางอิงหนังสือ 
การอางอิงบทบัญญัติของกฎหมาย และการอางอิงส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนตน 

- ดานการใชถอยคํา ในการตรวจทานความถกูตองของเอกสารบันทึกความเห็นฯ ในดาน
ถอยคํานั้น ไดดําเนินการตรวจทานความถูกตองของการสะกดคําและการใชถอยคําใหถูกตองตรงตาม
ความหมายท่ีตองการส่ือสารท้ังตามหลักภาษาไทยท่ัวไปและภาษากฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือใหมีความถูกตอง
สมบูรณมากที่สุด 

(๖) ขั้นตอนท่ี ๖  การเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
เมื่อนิติกรผูรับผิดชอบไดดําเนินการจัดทําเอกสาร “บันทึกความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับ

รางพระราชบัญญัติท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๔” เสร็จเรียบรอยแลว ไดดําเนินการ
จัดทําบันทึกขอความสํานักกฎหมายเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น โดยเมื่อผูบังคับบัญชาไดพิจารณา
และเห็นชอบวาเอกสารบันทึกความเห็นฯ นั้น มีเหตุผลครบถวนถูกตองเพียงพอแกการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ แลว นิติกรผูรับผิดชอบจึงไดนําเสนอเอกสารบันทึก
ความเห็นฯ ดังกลาวใหท่ีประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา ตามกําหนดวันเวลาประชุมตอไป 

(๗) ขั้นตอนท่ี ๗  การนําเสนอความเห็นและตอบขอซักถามตอท่ีประชุม 
เมื่อผูบังคับบัญชาไดพิจารณาใหความเห็นชอบเอกสารบันทึกความเห็นฯ ตามขั้นตอนท่ี ๖ แลว 

นิติกรผูรับผิดชอบจะจัดเตรียมเอกสารสําหรับใชในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ประกอบดวย เอกสารบันทึก
ความเห็นฯ ตัวบทกฎหมาย และขอมูลขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของสําหรับใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
โดยเมื่อถึงวันประชุม จะไดมีการนําเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวดวยวาจา พรอมทั้ง
ใหคําชี้แจง ตลอดจนตอบขอซักถามตอที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวของคณะกรรมการฯ เปนไป
ดวยความรอบคอบและเรียบรอย โดยมีขอมูลและรายละเอียดครบถวนสมบูรณ ทางคณะกรรมการฯ อาจจะมีมติ
ใหเชิญสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูเสนอรางพระราชบัญญัติฯ รวมท้ังเจาหนาท่ีของสํานักการประชุม 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ตลอดจนบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมประชุมกับ
คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งตอไป ท้ังนี้ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น และใหขอมูลขอเท็จจริง 
ตลอดจนขอกฎหมายอันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพ่ือนํากราบเรียนเปนขอมูล
เสนอตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติประกอบการพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

๔๐ 

 



๔๑ 
 

ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ มาร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการฯ และเห็นชอบด้วยกับบันทึกความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอนั้นเป็นร่างพระราช 
บัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินแล้ว ที่ประชุมจะขอทราบความคิดเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าจะเลือกแนวทางในการด าเนินการอย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือให้กระบวนการเสนอ
กฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยในทางปฏิบัติที่ผ่านมา 
หากร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ มีหลักการอันเป็นสาระส าคัญ
เกี่ยวด้วยการเงิน จะมีแนวทางในการด าเนินการ ๒ แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางแรก  คือ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
แต่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีด าริเห็นสมควรให้ส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณา อันเป็นแนวทางหนึ่งในการเร่งรัดให้รัฐบาลด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ขึ้นใช้บังคับต่อไป 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบญัญตัิใดเป็นร่างพระราชบญัญตัิเกี่ยวด้วยการเงิน 
จะเป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๕๐/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๔ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑๑

* 
เพ่ือให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติ
ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอแล้วแต่กรณีนั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ 

แนวทางที่สอง  คือ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติขอถอน
ร่างพระราชบัญญัติคืนเพ่ือน ากลับไปปรับปรุงแก้ไขโดยตัดบทบัญญัติที่มีหลักการอันเป็นสาระส าคัญ
เกี่ยวด้วยการเงินออก ซึ่งอาจจะกระทบต่อความสมบูรณ์ของร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับ และหากเข้าสู่
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ก็อาจจะต้องถือเอาร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอเป็นหลัก
ในการพิจารณา 

(๘) ขั้นตอนท่ี ๘  การเสนอบันทึกความเห็นต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ภายหลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ

ท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอเป็นประการใดแล้ว นิติกรผู้รับผิดชอบ
จะด าเนินการจัดท าเอกสารบันทึกความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวของคณะกรรมการฯ  
โดยน าข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ข้อคิดเห็น และข้อสังเกตที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อสรุปอันเป็นมติของที่ประชุม
คณะกรรมการฯ มาประกอบการจัดท าบันทึกความเห็นของคณะกรรมการฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น อันได้แก่ เลขาธิการวุฒิสภา ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย และ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย เพ่ือตรวจพิจารณาว่าเอกสารบันทึกความเห็นของคณะกรรมการฯ นั้น 
มีความถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ หรือไม่ แล้วเสนอผลการพิจารณาต่อประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 
                                         

*
๑โปรดดู ส าเนาค าสั่งสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ที่ ๕๐/๒๕๖๑ ตามภาคผนวกหน้า (๒๓). 



 
 

ท้ังนี้ ไมวาประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจะไดพิจารณาและวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะตองจัดทํา
บันทึกขอความถึงสํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีเปนรางพระราชบัญญัตทิี่เสนอโดย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือสํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร กรณีเปน
รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือแจงผล
การพิจารณาและวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัตินั้นเพ่ือทราบ
และดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป  

อนึ่ง ในทางปฏิบัติที่ผานมา หากรางพระราชบัญญัติท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาตหิรือผูมีสิทธิ
เลือกตั้งเปนผูเสนอ ไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตัง้มีสิทธิ
เสนอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาได ที่ประธานสภานิติบัญญัตแิหงชาต ิจะมีมติใหนําเขาสูการพิจารณา
ของ “คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ” ซึ่งมีประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
(ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย) เปนประธานคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือพิจารณาตอไป ซึ่งท่ีประชุม
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ พิจารณาแลวอาจมีมติ ดังนี้ 

(๑) ใหคณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณากอนรับหลักการ ตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑๓ กลาวคือ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอนั้น คณะรัฐมนตรีอาจขอรับรางพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณา
กอนที่สภานิติบัญญัติแหงชาติจะลงมติในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ ก็ได โดยตองรอการพิจารณาไวกอน 
๓๐ วัน เมื่อประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตไิดรับรางพระราชบัญญัติคืนมาจากคณะรัฐมนตรีพรอมขอสังเกต 
หรือเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว คณะรัฐมนตรีมิไดสงรางพระราชบัญญัติคืนมาพรอมขอสังเกต 
จึงจะบรรจุรางพระราชบัญญัตินั้นเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน 

(๒) ดําเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ เพ่ิมเติม กลาวคือ ตามบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดให “กอนการตรา
กฎหมายทุกฉบับ ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้น
ตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน” ดังนั้น ในการเสนอ
รางพระราชบัญญัติตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาจึงตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ในมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญอยางครบถวน 

โดยแนวทางของสภานิติบัญญัติแหงชาติเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง นั้น 
ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารท่ี 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมไดมีการหารือเกี่ยวกับการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ 
และการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ในกรณีท่ีสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอรางพระราชบัญญัติวา เมื่อรัฐบาลขอรับรางพระราชบัญญัติท่ีสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอไปพิจารณากอนรับหลักการ ก็ให “ฝายบริหาร” ดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
ตามบทบัญญัตมิาตรา ๗๗ ดวย และไดมอบหมายใหฝายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติ นําประเด็นดังกลาวไปหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และนําผลการหารือ

๔๒ 

 



 
 
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ตอไป นอกจากนี้ยังไดมีความเห็นวาในกรณีที่ฝายบริหารเสนอ
รางพระราชบญัญัตมิาพรอมกับรางพระราชบัญญัตทิี่สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติเสนอ ก็ให “ฝายบรหิาร” 
ดําเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ดวย แตในกรณีท่ีฝายบริหารไมไดเสนอรางพระราชบัญญัติมา 
ใหสงรางพระราชบัญญัตินั้นให “คณะกรรมาธิการสามัญของสภานิติบัญญัติแหงชาติ” ซึ่งมีหนาที่และ
อํานาจเกี่ยวของใหชวยสนับสนุนในการดําเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ตอไป 

สวนกรณีท่ีเปนรางพระราชบัญญัติท่ีผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอ การดําเนินการเกี่ยวกับ
การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ และการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ นั้น ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญตัิแหงชาติ ไดออกประกาศคณะกรรมาธิการวสิามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เรื่อง กรอบหลักเกณฑและวธิีการเสนอเรื่องเพ่ือจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ และการวิเคราะห
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง กรณีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอ
รางพระราชบัญญัติ ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 17 ๑๘

* กําหนดแนวทางในการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ 
วรรคสอง ไวอยางละเอียด ท้ังในเรื่องรูปแบบและวิธีการดําเนินการ รวมทั้งการเสนองบประมาณที่จะตองใช
และระยะเวลาในการดําเนินงาน  

(๓) บรรจุเขาระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาในวาระท่ีหน่ึง กลาวคือ หากรางพระราชบัญญตัิที่สมาชกิ
สภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอนั้น ไดดําเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ครบถวน
สมบูรณเพียงพอแลว ก็จะดําเนินการบรรจุรางพระราชบัญญัติเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเพ่ือพิจารณาลงมติในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ ซึ่งเปนการพิจารณาและลงมติวาจะรับหลักการ 
หรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น โดยในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติในวาระท่ีหนึ่ง 
รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา สภานิติบัญญัติแหงชาติก็จะพิจารณาในวาระที่สอง 
และวาระที่สาม ตามลําดับตอไป 

สวนกรณีท่ีประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาและวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติ
ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอ เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัตแิหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งจะมีสิทธิเสนอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาไดตองมี “คํารับรองของนายกรัฐมนตร”ี นั้น ในทางปฏิบัติที่ผานมา ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
จะแจงใหผูเสนอทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีมีคําวินิจฉัย ท้ังนี้ เพ่ือใหทราบวาจะคัดคานคาํวินิจฉยั
หรือจะถอนรางพระราชบัญญัติท่ีเสนอคืนหรือไม หากภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง ผูเสนอไมคัดคาน
หรือไมถอนรางพระราชบัญญัติดังกลาวกลับคืน ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติก็จะสงรางพระราชบัญญัติ
ไปยังนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหคํารับรองตอไป และเมื่อนายกรัฐมนตรีไดรับรางพระราชบัญญัติแลว
ไมใหคํารับรองภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับรางพระราชบัญญัติ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ก็จะแจงเหตุขัดของดังกลาวใหผูเสนอทราบ สวนรางพระราชบัญญัติก็จะถือวาเปนอันตกไป 

 ทั้งนี ้สําหรบัขัน้ตอนและวิธกีารดําเนนิการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติทีส่มาชิกสภานิตบิัญญตัิ
แหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ตามบทบัญญัติ
ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ สามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังนี้

*
๑๘โปรดดู สําเนาประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติฯ ตามภาคผนวกหนา (๒๖). 

๔๓ 

 

                                         



๔๔ 

 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
  

ไม่ให้ค ำรับรอง 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เข้าชื่อรับรองจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน 

 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 

พิจำรณำเกี่ยวกับเง่ือนไขและรปูแบบของกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ 

๑)  ควำมครบถ้วนของจ ำนวนสมำชิกสภำนติิบัญญัติแห่งชำต ิ
๒)  ร่ำง พ.ร.บ. ซึ่งต้องแบ่งเป็นมำตรำ พร้อมทั้งบันทึกหลักกำรและเหตุผล   

และบันทึกวิเครำะห์สรุปสำระส ำคัญของร่ำง พ.ร.บ. 
๓)  เอกสำรกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำก

ร่ำง พ.ร.บ. รวมทั้งแผนกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง (ถ้ำมี) 
ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบภำยใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับ หำกไม่ครบถ้วนให้ส่งร่ำง พ.ร.บ. คืน
ไปยังผู้เสนอเพื่อด ำเนินกำรให้ถูกต้องต่อไป (ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๗ และข้อ ๑๐๘) 

การพิจารณาวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
 

คณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดย           
สมาชกิสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติ          
เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
(ส ำนักกฎหมำย ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร) 

ด ำเนินกำรตรวจพิจำรณำว่ำร่ำงพระรำชบญัญัติที่เสนอนั้น 
เป็นร่ำงพระรำชบัญญตัิเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม ่

และจัดท ำบันทึกควำมเห็นเพื่อแจง้ผลกำรตรวจพิจำรณำเสนอต่อ
ประธำนสภำนิติบญัญตัิแห่งชำติประกอบกำรพิจำรณำวินิจฉัย 

แนวทางในการพิจารณา คณะกรรมกำรฯ จะมีแนวทำงในกำรพิจำรณำ ดังนี ้ 
- เพื่อให้กำรพจิำรณำร่ำง พ.ร.บ. เป็นไปดว้ยควำมละเอียดรอบคอบและเรยีบรอ้ย 

อำจจะเชิญผูเ้สนอร่ำง พ.ร.บ. หรือหนว่ยงำนที่เกี่ยวขอ้งมำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรฯ 
ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ตลอดจนข้อกฎหมำย
อันจะเป็นประโยชนต์่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ 

- คณะกรรมกำรฯ มีมติว่ำเป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวดว้ยกำรเงินหรือไม่เป็น          
และกรำบเรียน ประธำนสภำนิติบัญญัตแิห่งชำติเพื่อโปรดพจิำรณำ 

 

จัดให้มีกำรประชุมร่วมกันของ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ       
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะ       
ภำยใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่ำว

เพื่อพิจำรณำวินิจฉัย 
(มำตรำ ๑๓๔ วรรคสอง ของ รธน.) 

( 

เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน 
 

ส่งให้นายกรัฐมนตรี 
พิจารณาให้ค ารับรอง  

(มำตรำ ๑๓๓ วรรคสอง ของ รธน.) 

กรณีมีข้อสงสัย ไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน 
 

แนววินิจฉัยกรณีเป็นร่าง พ.ร.บ. เก่ียวด้วยการเงิน  ในทำงปฏิบัติที่ผ่ำนมำ หำกร่ำง พ.ร.บ.ที่สมำชิก สนช. 
เป็นผู้เสนอ มีหลักกำรอันเป็นสำระส ำคัญเกี่ยวด้วยกำรเงิน จะมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ๒ แนวทำง ดังนี้ 
แนวทางท่ี ๑ :  ประธำนสภำพิจำรณำวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ. ฉบับนั้นเป็นร่าง พ.ร.บ. เก่ียวด้วยการเงิน    

และส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรอง (แจ้งผู้เสนอทรำบภำยใน ๗ วันนับแต่วันที่มีค ำวินิจฉัย)     
และประธำนสภำจะมีด ำริเห็นสมควรให้ส่งร่ำง พ.ร.บ. ฉบับนั้นต่อ ครม. เพื่อพิจำรณำ          
อันเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรเร่งรัดให้ ครม. ด ำเนินกำรยกร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำวโดยเร็ว 

แนวทางท่ี ๒ :  สมำชิก สนช. ผู้เสนอร่ำง พ.ร.บ. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติคืนเพื่อน ากลับไปปรับปรุงแก้ไข
โดยตัดบทบัญญัติที่มีหลักกำรอันเป็นสำระส ำคัญเกี่ยวด้วยกำรเงินออก ซึ่งอำจจะกระทบต่อ
ควำมสมบูรณ์ของร่ำง พ.ร.บ. ทั้งฉบับ และหำกเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
และ ครม. เสนอร่ำง พ.ร.บ.นั้นด้วย ก็อำจจะต้องถือเอำร่ำงที่ ครม. เสนอเป็นหลักในกำรพิจำรณำ 

ให้ค ำรับรอง ร่าง พ.ร.บ. เปน็อันตกไป 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ         
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

พิจำรณำแลว้อำจมีมติ ดังนี้ 
๑) ครม.อำจรับไปพิจำรณำก่อนรับหลกักำร 
๒) ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ วรรคสอง เพิม่เติม 
๓) บรรจุระเบียบวำระกำรประชุม 

หำกไม่ให้ค ำรับรองภำยใน ๓๐ วัน 
ให้ประธำนสภำแจ้งเหตุขัดข้อง ให้
ผู้เสนอทรำบ (ข้อบังคับข้อ ๑๑๐) 

สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ 

บรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ
กำรประชุม 

ด ำเนินกำรตำม   
มำตรำ ๗๗ วรรคสอง 

เพิ่มเตมิ 

๔๔ 



 
 

๔๕ 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๔๕ 

 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน 
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (เฉพาะหมวด ๓ หรือหมวด ๕) 

 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเข้ำช่ือเสนอกฎหมำย 
(ตำมค ำสั่ง สนช. ที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๐ เร่ือง มอบหมำยหน้ำที่
และอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำยหรือกำรเสนอ

ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) 

การพิจารณาวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
 

คณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดย           
สมาชกิสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติ          
เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
(ส ำนักกฎหมำย ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร) 

ด ำเนินกำรตรวจพิจำรณำว่ำร่ำงพระรำชบญัญัติที่เสนอนั้น 
เป็นร่ำงพระรำชบัญญตัิเกี่ยวด้วยกำรเงินหรือไม ่

และจัดท ำบันทึกควำมเห็นเพื่อแจง้ผลกำรตรวจพิจำรณำเสนอต่อ
ประธำนสภำนิติบญัญตัิแห่งชำติประกอบกำรพิจำรณำวินิจฉัย 

แนวทางในการพิจารณา คณะกรรมกำรฯ จะมีแนวทำงในกำรพิจำรณำ ดังนี ้ 
- เพื่อให้กำรพจิำรณำร่ำง พ.ร.บ. เป็นไปดว้ยควำมละเอียดรอบคอบและเรยีบรอ้ย 

อำจจะเชิญผูเ้สนอร่ำง พ.ร.บ. หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรฯ 
ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ตลอดจนข้อกฎหมำย
อันจะเป็นประโยชนต์่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ 

- เห็นชอบด้วยกับควำมเห็นของที่ประชุม และท ำหนังสือกรำบเรียนประธำนสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติเพื่อโปรดพจิำรณำ 

 

จัดให้มีกำรประชุมร่วมกันของ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ       
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะ       
ภำยใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่ำว

เพื่อพิจำรณำวินิจฉัย 
(มำตรำ ๑๓๔ วรรคสอง ของ รธน.) 

( 

เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน 
 

ส่งให้นายกรัฐมนตรี 
พิจารณาให้ค ารับรอง  

(มำตรำ ๑๓๓ วรรคสอง ของ รธน.) 

กรณีมีข้อสงสัย ไม่เป็นร่ำง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยกำรเงิน 
 

ไม่ให้ค ำรับรอง ให้ค ำรับรอง 
ร่าง พ.ร.บ. เปน็อันตกไป 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ         
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

พิจำรณำแลว้อำจมีมติ ดังนี้ 
๑) ครม.อำจรับไปพิจำรณำก่อนรับหลกักำร 
๒) ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ วรรคสอง เพิม่เติม 
๓) บรรจุระเบียบวำระกำรประชุม 

หำกไม่ให้ค ำรับรองภำยใน ๓๐ วัน 
ให้ประธำนสภำแจ้งเหตุขัดข้อง ให้
ผู้เสนอทรำบ (ข้อบังคับข้อ ๑๑๐) 

สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ 

บรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ
กำรประชุม 

ด ำเนินกำรตำม   
มำตรำ ๗๗ วรรคสอง 

เพิ่มเตมิ 

แนววินิจฉัยกรณีเป็นร่าง พ.ร.บ. เก่ียวด้วยการเงิน  ในทำงปฏิบัติที่ผ่ำนมำ หำกร่ำง พ.ร.บ. ที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
เป็นผู้เสนอ มีหลักกำรอันเป็นสำระส ำคัญเกี่ยวด้วยกำรเงิน จะมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
- เมื่อประธำนสภำพิจำรณำวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ. ฉบับนั้นเป็นร่าง พ.ร.บ. เก่ียวด้วยการเงินแล้ว ก่อนจะส่งให้

นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ค ารับรอง จะแจ้งผลการวินิจฉัยดังกล่าวให้ผู้เสนอทราบว่าจะคัดค้านหรือไม่   
หำกมีกำรคัดค้ำน จะถือเป็น “กรณีมีข้อสงสัย” ซึ่งต้องจัดให้มีกำรประชุมร่วมกันของประธำนสภำและประธำน 
คณะกรรมำธิกำรสำมัญทุกคณะเพื่อพิจำรณำวินิจฉัย หำกไม่คัดค้ำนก็ส่งให้นำยกรัฐมนตรีพิจำรณำให้ค ำรับรองต่อไป 

 



๔๖ 
 

 กระบวนการตราและพิจารณารา่งพระราชบัญญตัติามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น 
ได้มีการบัญญัติหลักการใหม่ ๆ และมีความส าคัญไว้ในกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติของประเทศ
ก็คือ หลักการตามมาตรา ๗๗ ที่ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึง
ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
โดยก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ
การวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน 
เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งต้องใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะ
กรณีที่จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง
ตลอดจนในการตรากฎหมายที่มผีลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลนั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม 
ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย และกฎหมายต้องมี
ผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดกระบวนการตราและพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเริ่มแรก เป็นกระบวนการตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ
และระยะที่สอง เป็นกระบวนการตามบททั่วไปของรัฐธรรมนูญ ซึ่งแต่ละระยะมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ระยะเริ่มแรก กระบวนการตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 

  ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติว่า “ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป...” ดังนั้น 
ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดย
ค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยกระบวนการตราและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาล
ของรัฐธรรมนูญนั้น ได้ก าหนดให้กระท าเป็น ๓ วาระ ตามล าดับ ดังนี้ 

(๑) การพิจารณาในวาระที่หน่ึง เป็นการพิจารณาลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น หากสภาลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับใดให้พิจารณาต่อไป 
ในวาระที่สอง หากมีมตไิม่รับหลักการให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นตกไป และเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ สภาจะให้คณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ  



 
 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่รางพระราชบัญญัติมาถึงคณะกรรมาธิการ ในกรณีที่สภามีมติใหพิจารณา
รางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการทํานองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน สภาจะลงมติรับหลักการหรือไมรับ
หลักการแหงรางพระราชบัญญัติแตละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได และเมื่อสภาไดมีมติรับหลักการแลว  
ใหสภาลงมติวาจะใชรางพระราชบัญญัติฉบับใดเปนหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง 

(๒) การพิจารณาในวาระท่ีสอง เปนการพิจารณาในเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติ โดยแบงเปน 
๒ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนแรก  การพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ 
-  คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยปกติการพิจารณา

รางพระราชบัญญัติจะกระทําโดยคณะกรรมาธิการท่ีสภาตั้ง โดยสภาจะมอบหมายใหคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเปนผูพิจารณาก็ได  

- คณะกรรมาธิการเต็มสภา การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น จะกระทําไดตอเมือ่
สมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวา ๑๐ คน และที่ประชุมสภาอนุมัติการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
โดยกรรมาธิการเตม็สภา ใหถือวาสมาชิกทุกคนในท่ีประชุมสภาประกอบกันเปนกรรมาธิการ และประธานสภา
มีฐานะเปนประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งการพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา เปนทั้งการพิจารณา
ขั้นคณะกรรมาธกิาร และการพิจารณาของสภาในวาระท่ีสองเรียงลําดบัมาตรารวมกันไป 

เมื่อคณะกรรมาธิการไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว ใหเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น 
โดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพ่ิมเติม พรอมทั้งรายงานตอประธานสภา รายงานนั้นอยางนอยตองระบุ
วาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในมาตราใดบาง และถามีการแปรญัตติ มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวดวย
คําแปรญัตตินั้นเปนประการใด หรือมีการสงวนคําแปรญัตติของผูแปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็น
ของกรรมาธิการ ก็ใหระบุไวในรายงานดวย ในกรณีท่ีคณะกรรมาธิการเห็นวามีขอสังเกต ใหบันทึกขอสังเกต
ดังกลาวนั้นไวในรายงานของคณะกรรมาธิการเพ่ือใหที่ประชุมพิจารณา  

ขั้นตอนท่ีสอง การพิจารณาเรียงลําดับมาตรา 
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ใหสภาพิจารณา

เริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา และใหสมาชิกอภิปรายไดเฉพาะถอยคํา
หรือขอความท่ีคณะกรรมาธิการมีการแกไขเพ่ิมเติม สวนกรณีท่ีมีการสงวนคําแปรญัตติหรือการสงวน
ความเห็นใหอภิปรายไดเฉพาะผูแปรญัตติท่ีไดสงวนคําแปรญัตติหรือกรรมาธิการท่ีไดสงวนความเห็นไว
เทานั้น ทั้งนี้ เวนแตที่ประชุมสภาจะไดลงมติเปนอยางอื่น 

การพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา ใหสภาพิจารณาและลงมติเรียงตามลําดับมาตราทีละมาตรา
จนจบราง เวนแตประธานสภาเห็นสมควรหรือสมาชิกรองขอ จะพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบราง
ไปกอน แลวจึงยอนกลับไปลงมติทีละมาตราในภายหลังก็ได ในกรณีเชนวานี้ ประธานสภาอาจกําหนดให
ลงมติในมาตราใดหรือในประเด็นใดกอนก็ได ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เปนการแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเดิม ใหพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมในกฎหมายเดิมดวย  

เมื่อไดพิจารณาจนจบรางแลว ใหสภาพิจารณาท้ังรางเปนการสรุปอีกครั้งหนึ่งและในการ
พิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแกไขเพ่ิมเติมถอยคําได แตจะขอแกไขเพ่ิมเติมเนื้อความใดมิไดนอกจาก
เนื้อความที่เห็นวายังขดัแยงกันอยู อยางไรก็ตาม หากปรากฏวาเนื้อความในรางนัน้มคีวามผิดพลาด หรือ
มีความจําเปนอันสมควรอยางย่ิงที่ตองแกไขเพ่ิมเติมเนือ้ความในรางนั้น ใหประธานสภาหารอืที่ประชุมสภาวา

๔๗ 

 



๔๘ 
 

สมควรพิจารณาทบทวนหรือไม่ หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ก็ให้ทบทวนเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อความในร่างนั้นได้ 

(๓) การพิจารณาในวาระที่สาม การลงมติ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สามนี้ 
ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย 
ถ้าสภาลงมติในวาระที่สามว่าสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ให้เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ แต่ในกรณีที่
สภาลงมติว่าไม่สมควรประกาศรา่งพระราชบญัญตัิใช้เป็นกฎหมาย ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

ในกรณีที่ปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติที่สภาให้ความเห็นชอบในวาระที่สามว่าสมควร
ประกาศใช้เป็นกฎหมายมีความผิดพลาด และสมควรได้รับการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง ประธานสภา
อาจขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ให้น าร่างพระราชบัญญัตินั้น
กลับมาทบทวนได้อีกครั้งหนึ่ง หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ก็ให้ด าเนินการได้ ทั้งนี้ ต้องก่อนนายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย โดยการขอปรึกษาหรือญัตตินั้น ต้องระบุประเดน็และเหตผุล
ที่จะขอน ากลับมาทบทวนให้ชัดเจน การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท าได้เท่าที่จ าเป็น และให้กระท า
ในที่ประชุมสภาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ “การตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ” ไว้ในมาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๘ โดยก าหนดว่า  
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย 

(๑)  หากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แล้วให้ประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ
โดยไม่ชักช้า 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 

ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ข้อความ
ที่ขัดหรือแย้งนั้นไม่เป็นสาระส าคัญ ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้
นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 



๔๙ 
 

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี
รอไว้ ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รบัรา่งพระราชบญัญัตนิั้นจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถ้าไม่มีกรณีการส่งความเห็น
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา ๑๔๘ ให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วัน นับแต่
วันพ้นก าหนดดังกล่าว โดยร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทาน 
คืนมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือเมื่อพ้น ๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี
น าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลง
พระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน ให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัตินั้นประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว  

ในการนี้ เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการตราและพิจารณาร่างพระราชบัญญัตติามบทเฉพาะกาลทัง้ระบบ 
สามารถพิจารณาได้จากแผนภาพแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา) ดังนี้  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 

หมายเหตุ : ๑. “กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟง 
   ความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน...” (มาตรา ๗๗ วรรคสอง) 
 ๒.  กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย บุคคลดังตอไปนี้สามารถเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบวารางพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติ 
   แหงชาติใหความเห็นชอบมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
    (๑) สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูเสนอความเห็นตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
     เพื่อวินิจฉัยและแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา 
   (๒) นายกรัฐมนตรี และแจงใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบโดยไมชักชา 
      * รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 
 

กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
(ในระหวางท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา) 

วาระที่ ๑ 
วาระที่ ๒ วาระที่ ๓ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติปรึกษาราง
พระราชบัญญัติ หากยืนยันตามเดิม
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ไดรับความเห็นชอบ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใชบังคับเปนกฎหมายได 

พระมหากษัตริยทรงลง 
พระปรมาภิไธย 

กรณีพระมหากษัตริย 
มิไดทรงลงพระปรมาภิไธย 

พระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน  
ใหนายกรัฐมนตรีนํา

พระราชบัญญัตินั้นประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับ 
เปนกฎหมายเสมือนหนึ่งวา

พระมหากษัตริยทรงลง 
พระปรมาภิไธยแลว 

คณะรัฐมนตรี 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
จํานวนไมนอยกวา ๒๐ คน* 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังจาํนวนไมนอยกวา 
๑๐,๐๐๐ คน เขาชื่อเสนอ 

(เฉพาะหมวด ๓ หรือหมวด ๕)* 

รางพระราชบัญญัติ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

รับหลักการใหพิจารณาตอไป
 

สงใหคณะกรรมาธิการสามัญ
หรือวิสามัญหรือกรรมาธิการ

เต็มสภาพิจารณา 

พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย
และพระราชทานคืนมายัง 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

หรือเมื่อพน ๙๐ วัน  
แลวมิไดพระราชทานคืนมา 

นายกรัฐมนตรีรอไว ๕ วัน 
กอนนําขึ้นทูลเกลาฯ  

ภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่
พนกําหนดเวลาดังกลาว 

ไมไดรับความเห็นชอบ ไมรับหลักการ ตกไป 

จัดทําโดย : กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕๐ 

๔๘ 
 

HP AiO
Rectangle



ระยะท่ีสอง กระบวนการตามบทท่ัวไปของรัฐธรรมนูญ  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดใหรางพระราชบัญญัติจะตราขึน้
เปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของ “รัฐสภา” โดยรัฐสภาประกอบดวย “สภาผูแทนราษฎร” 
และ “วุฒิสภา” ดังนั้น รางพระราชบัญญัติจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายไดตอเมื่อผานความเห็นชอบ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนี้ 

๑.  การพิจารณารางพระราชบัญญัติของสภาผูแทนราษฎร 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติของสภาผูแทนราษฎรแบงเปน ๓ วาระ ดังนี้ 
(๑)   การพิจารณาในวาระท่ีหน่ึง เปนการพิจารณาลงมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลักการ

แหงรางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีท่ีสภาลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติใด ใหสภาพิจารณา
ตามลําดับตอไปเปนวาระที่สอง แตถาสภาลงมติไมรับหลักการใหรางพระราชบัญญัตินั้นตกไป 

(๒)  การพิจารณาในวาระที่สอง ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ 
โดยสภาจะใหคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเปนผูพิจารณาก็ได หรือในบางกรณี
อาจจะพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ท้ังนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีรองขอหรือสมาชิกเสนอญัตติและท่ีประชุม
สภาอนุมัติ โดยในการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ใหสภาพิจารณา
เริม่ตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดบัมาตราและใหสมาชิกอภิปรายไดเฉพาะถอยคาํ
หรือขอความท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม หรือผูแปรญัตติท่ีมีการสงวนคําแปรญัตติ หรือกรรมาธิการท่ีมีการสงวน
ความเห็นไว ทั้งนี้ เวนแตที่ประชุมจะลงมตเิปนอยางอื่น การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เปนการแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเดิมใหพิจารณาเรียงลําดับมาตราท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมในกฎหมายเดิมดวย 

(๓)  การพิจารณาในวาระท่ีสาม ใหสภาลงมติในวาระท่ีสามวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
โดยไมมีการอภิปราย ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่สามไมเห็นชอบ ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทน 
ราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา 

๒. การพิจารณารางพระราชบัญญัติของวุฒิสภา 
วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอมาใหเสร็จภายใน ๖๐ วัน แตถารางพระราชบัญญัติ

นั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ เวนแตวุฒิสภา
จะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษซึ่งตองไมเกิน ๓๐ วัน กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึง
วันในสมัยประชุม และใหเริ่มนับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา ระยะเวลาดังกลาวนี้ ไมใหนับ
รวมระยะเวลาที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ไมเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น 

สําหรับการพิจารณารางพระราชบัญญัติของวุฒิสภาใหกระทําเปน ๓ วาระ ตามลําดับ ดังนี้ 
(๑)  การพิจารณาในวาระท่ีหน่ึง ใหพิจารณาและลงมติวาจะรับรางพระราชบัญญัตินั้นไว

พิจารณาหรือไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร 
(๒)  การพิจารณาในวาระที่สอง ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ

ท่ีวุฒิสภาตั้ง หรือกรรมาธิการเต็มสภา ตามปกติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ
ที่วุฒิสภาตั้ง การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อสมาชิกเสนอญัตติและท่ีประชุมสภา

๕๑ 
 



๕๒ 
 

อนุมัติ ในกรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งนั้น วุฒิสภาจะมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้ 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้วุฒิสภา
พิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงล าดับมาตรา และให้อภิปรายได้เฉพาะถ้อยค าหรือ
ข้อความที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือที่ผู้แปรญัตติสงวนค าแปรญัตติ หรือที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว้ 
ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมวุฒิสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น เมื่อได้พิจารณาจนจบร่างแล้ว ให้วุฒิสภาพิจารณาทั้งร่าง
เป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าได้ แต่จะขอแก้ไข
เพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้ นอกจากเนื้อความที่ยังเห็นว่าขัดแย้งกันอยู่ 

(๓)  การพิจารณาในวาระที่สาม เป็นการลงมติ โดยเมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เสร็จแล้ว ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ตามมาตรา ๘๑ ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร  และถ้า
แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎร
เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑  

ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ านวน
เท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น 
และให้คณะกรรมาธิการร่วมกนัรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว
ต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว 
ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน 

ในการนี้ สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ขึ้นพิจารณาใหม่ได้
เมื่อพ้น ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรส าหรับกรณีที่
วุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรในกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ ๑๘๐ วัน
นับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ส าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๓)* 

๑ 

                                         
  

*
๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๗ (๒) และ (๓) บัญญตัิว่า 

“มาตรา ๑๓๗  เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว 
 ฯลฯ      ฯลฯ 

(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
คืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร 

ฯลฯ       ฯลฯ 
(๓)  ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎร

เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ านวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจ ารณา
ร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้
พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว 
ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้ว
หรือไม่ ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน 

ฯลฯ      ฯลฯ”. 



๕๓ 
 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบญัญัตนิั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
และให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ 

ในกรณีร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้นั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
ที่ไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา ๑๘๐ วัน ให้ลดเหลือ ๑๐ วัน 

ส าหรับ “การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ” รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๘ ได้ก าหนดให้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑ 

(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ านวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้ว
ให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 

ในระหวา่งการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
ร่างพระราชบัญญตัินัน้มีขอ้ความขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญหรอืตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป ถ้าศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่สาระส าคัญ ให้ข้อความที่
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ 

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีการส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันพ้นก าหนดดังกล่าว โดยร่างพระราชบัญญัติใด 
พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้น ๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทาน
คืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรนี าร่างพระราช 
บัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน ให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว  

ในการนี้ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตราและพิจารณาร่างพระราชบัญญัตติามบททัว่ไปทั้งระบบ 
สามารถพิจารณาได้จากแผนภาพแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ตามบททั่วไป) ดังนี้  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐสภาปรกึษารางพระราชบัญญัตินัน้ใหม 
หากยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียง 

ไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวน 
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มอียูของทั้งสองสภา 

 
พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย 
และพระราชทานคืนมายังรฐัสภาหรอื 

เมื่อพน ๙๐ วันแลวมิไดพระราชทานคืนมา 

สภาผูแทนราษฎรยืนยันดวยคะแนนเสียง 
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
เทาทีม่ีอยูถือวาไดรับความเห็นชอบจากรฐัสภา 

 
 

 - รอ ๑๘๐ วัน ถึงจะยกขึ้นพิจารณาใหมได 
 - หรอืรอ ๑๐ วนั ในกรณีรางฯ เกี่ยวดวยการเงิน 
   ถึงยกขึ้นพิจารณาใหมได 

สงรางพระราชบัญญัติคืนสภาผูแทนราษฎร 

กรณีพระมหากษัตริยมิไดทรงลง 
พระปรมาภิไธย พระราชทาน 

คืนมาภายใน ๓๐ วนั ใหนายกรัฐมนตร ี
นําพระราชบัญญัตินัน้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมาย 
เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริย 

ทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 

สงใหคณะกรรมาธิการสามัญ 
หรือวิสามัญหรือกรรมาธิการ 
เตม็สภาพิจารณาและวุฒิสภา
พิจารณาเรียงลําดับมาตรา 

รางพระราชบัญญัต ิ

สภาผูแทนราษฎร 

ไมรับหลักการ รับหลักการ 
พิจารณาตอไป 

วาระที่ ๒ 

สงใหคณะกรรมาธกิารสามัญหรือวิสามัญ
หรือกรรมาธกิารเต็มสภาพิจารณา 
และสภาพิจารณาเรียงลําดับมาตรา 

วาระที่ ๓ 

ผูมีสิทธเิลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 
๑๐,๐๐๐ คน เขาชือ่เสนอ 

(เฉพาะหมวด ๓ หรือหมวด ๕)* 

คณะรฐัมนตร ี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จํานวนไมนอยกวา ๒๐ คน* 

 

ไมเห็นชอบ 
ใหยับย้ังไว 

แกไขเพ่ิมเตมิ 

เห็นชอบ 

สงรางพระราชบัญญัต ิ
ที่แกไขเพ่ิมเติมไปยัง 
สภาผูแทนราษฎร 

สภาผูแทนราษฎรเห็นชอบ 
ดวยกับการแกไขเพ่ิมเติม 

สภาผูแทนราษฎรเห็นเปน 
กรณอีื่นใหตั้งคณะกรรมาธกิาร 

รวมกันพิจารณาเสรจ็แลว 
สงใหสภาทั้งสองพิจารณา 

ทั้งสองสภา 
เห็นชอบดวย 

สภาใดสภาหนึ่ง 
ไมใหความ 
เห็นชอบให 
ยับย้ังไว 

 

นายกรัฐมนตรีรอไว ๕ วัน 
กอนนําขึ้นทูลเกลาฯ ภายใน 

๒๐ วัน นับแตวันที่ 
พนกําหนดเวลาดังกลาว 

พระมหากษัตริยทรงลง 
พระปรมาภิไธย 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใชบังคับเปนกฎหมายได 

 

หมายเหตุ : ๑.  “กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้น 
   ตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน...” (มาตรา ๗๗ วรรคสอง) 
 ๒. กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติใดข้ึนทูลเกลาฯ เพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย บุคคลดังตอไปนี้สามารถเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบวารางพระราชบัญญัติที่รัฐสภาใหความเห็นชอบมีขอความขัดหรือแยง 
   ตอรัฐธรรมนูญ หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
   (๑) ส.ส. หรือ ส.ว. หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี  
   เพ่ือสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา 
   (๒) นายกรัฐมนตรี และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา 
                * รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดตอเม่ือมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 
 

แผนภาพแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ตามบทท่ัวไป) 

วาระที่ ๓ 
ไมเห็นชอบ เห็นชอบ 

 
ตกไป 

วุฒิสภา 

วาระที่ ๑ 

รับไวพิจารณา 
ใหพิจารณาตอไป 

ไมเห็นชอบดวยกับ
สภาผูแทนราษฎร 

ใหยับย้ังไว 
 วาระที่ ๒ 

จัดทําโดย : กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕๔ 

วาระที่ ๑ 



• ขอมูลสถิติรางพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมการฯ ไดตรวจพิจารณา 

สําหรับการดําเนินการตรวจพิจารณาหลักการและเนื้อหาสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอ เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงินตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๔ หรือไม 
ทั้งนี้ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับประกอบการพิจารณาของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ นั้น สงผลทําใหมี
การตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอ
เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตั้งแตมีคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ เม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงปจจุบัน ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จํานวน
ท้ังสิ้น ๒๒ ฉบับ โดยสามารถจําแนกตามสถานะของรางพระราชบัญญัติออกเปนกรณีตาง ๆ ได ดังน้ี 

๑. สภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย จํานวน ๖ ฉบับ ประกอบดวย 

(๑) รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการปลอยชั่วคราวและการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดีหรือ
การดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) (นายมหรรณพ  เดชวิทักษ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
กับคณะ รวมจํานวน ๔๑ คน เปนผูเสนอ) ทั้งนี้ ไดพิจารณารวมกับรางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรี
เปนผูเสนอ โดยใชรางฉบับท่ีคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอเปนหลักในการพิจารณา และปจจุบันไดประกาศ
เปนพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือใชบังคับแลว 

(๒) รางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (นายเจตน  ศิรธรานนท 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ รวมจํานวน ๔๖ คน เปนผูเสนอ) ทั้งนี้ ไดพิจารณารวมกับ
รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ โดยใชรางฉบับท่ีคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอเปนหลัก
ในการพิจารณา และปจจุบันไดประกาศเปนพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใชบังคับแลว 

(๓) รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (นายมงคลัตถ  พุกะนัดด กับผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน ๑๖,๐๔๗ คน เปนผูเสนอ) ทั้งนี้ ไดพิจารณารวมกับรางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรี
เปนผูเสนอ และรางพระราชบัญญัติที่พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
กับคณะ รวมจํานวน ๓๕ คน เปนผูเสนอ โดยใชรางฉบับที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอเปนหลักในการพิจารณา 
และปจจุบันไดประกาศเปนพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใชบังคับแลว 

(๔) รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (นางสุวรรณี  
สิริเวชชะพันธ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ รวมจํานวน ๔๗ คน เปนผูเสนอ) ทั้งนี้ ไดพิจารณา
รวมกับรางพระราชบัญญัตท่ีิคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ โดยใชรางฉบับที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอเปนหลัก
ในการพิจารณา และปจจุบันอยูระหวางการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใชบังคับตอไป 

(๕) รางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. .... (นายบุญ  แซจุง กับผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน ๑๐,๗๑๗ คน เปนผูเสนอ) ทั้งนี้ เนื่องจากสภานิติบัญญัตแิหงชาติไดรบัหลักการแหงราง
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ และตั้งคณะกรรมาธิการฯ 

๕๕ 
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https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.1%20%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B.%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.2%20%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.3%20%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%8A.%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.4%20%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B.%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%20%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.5%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf


 
 
พิจารณารางพระราชบัญญัตฉิบบัที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอไวแลว จึงไดสงรางพระราชบญัญัตสิงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. .... ที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอฉบับนี้ ไปยังคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับ
ประกอบการพิจารณาดวย ซึ่งปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอดังกลาวอยูระหวาง
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใชบังคับตอไป 

(๖) รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... (นายบุญ  แซจุง กับผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
จํานวน ๑๐,๗๔๔ คน เปนผูเสนอ) ทั้งนี้ เนื่องจากสภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับหลักการแหงรางพระราช 
บัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ และตั้งคณะกรรมาธิการฯ พิจารณา 
รางพระราชบัญญัติฉบับท่ีคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอไวแลว จึงไดสงรางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. .... ที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอฉบับนี้ ไปยังคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับประกอบ 
การพิจารณาดวย ซึ่งปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอดังกลาวอยูระหวาง
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใชบังคับตอไป 

๒. อยูระหวางการพิจารณาในวาระท่ีสอง ขั้นพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา จํานวน ๑ ฉบับ 
ประกอบดวย 

-  รางพระราชบัญญัติขาว พ.ศ. .... (นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
กับคณะ รวมจํานวน ๓๒ คน เปนผูเสนอ) 

๓. อยูระหวางรอการพิจารณาในวาระท่ีหน่ึง ขั้นรับหลักการ จํานวน ๓ ฉบับ ประกอบดวย 

(๑) รางพระราชบัญญัติสงเสริมการประกอบธุรกิจและการเขาถึงบริการของประชาชน
ดวยเทคโนโลยีทางการเงนิ พ.ศ. .... (นายวรพล  โสคติยานุรักษ สมาชิกสภานิติบัญญัตแิหงชาต ิกับคณะ 
รวมจํานวน ๔๐ คน เปนผูเสนอ) โดยรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาแลว
เห็นวาเปนกรณีเปนที่สงสัยวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน จึงมีดําริใหที่ประชุมรวมกัน
ของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทุกคณะพิจารณาวินิจฉัย ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๓๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติโดยเสียงสวนใหญเห็นวาไมเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน 

ท้ังนี้ ปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีการพิจารณาแลวเห็นวามีกฎหมายและรางกฎหมายท่ีอยู
ระหวางดําเนินการหลายฉบับ เชน พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญตัิ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ รางพระราชบัญญัติการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติวาดวยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งเกี่ยวของกับการสงเสรมิ
การประกอบธุรกิจและการเขาถึงบริการของประชาชนดวยเทคโนโลยีทางการเงิน ในชั้นนี้จึงอาจยังไมมี
ความจําเปนตองเสนอกฎหมายขึ้นเปนการเฉพาะ 

อยางไรก็ดี มีประเด็นในรางมาตรา ๑๕ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมอื่นตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด รางมาตรา ๑๖ เกี่ยวกับการเขาถึงขอมูล รางมาตรา ๑๗ เกี่ยวกับการแสดงตนของ
ผูใชบริการทางการเงิน และรางมาตรา ๑๘ เกี่ยวกับการเปดเผยขอมลูหรือการปกปดตัวตน จะเปนประโยชน
ในการแกไขปรับปรุงรางกฎหมายท่ีอยูในชั้นการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดวย 

๕๖ 
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https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.6%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.7%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.8%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf


๕๗ 
 

จึงเห็นควรให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีส่งประเด็นในร่ำงดังกล่ำวให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รับไปประกอบกำรพิจำรณำกับร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติรับทรำบผลกำรประชุม ปนช. ดังกล่ำวด้วยแล้ว 

(๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติกีฬำมวย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... (พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์ สมำชิก
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กับคณะ รวมจ ำนวน ๓๙ คน เป็นผู้เสนอ) (ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้เป็นกำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจำกร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับเดิมที่คณะกรรมกำรฯ ได้มีควำมเห็นและประธำนสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติได้เห็นชอบด้วยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน) ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นควรให้ชะลอกำรพิจำรณำ เพื่อรอร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำไปพร้อมกัน 

(๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(นำยวัลลภ  ตังคณำนุรักษ์ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กับคณะ รวมจ ำนวน ๔๑ คน เป็นผู้เสนอ) 
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นควรให้ชะลอกำรพิจำรณำ เพ่ือรอร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจำรณำไปพร้อมกัน 

๔. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติไดพิ้จารณาวินิจฉยัแล้วเห็นชอบด้วยกบัคณะกรรมการฯ 
ว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน และอยู่ระหว่างการด าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ จ ำนวน ๑ ฉบับ ประกอบด้วย 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลโท วีระ วงศ์สรรค์ กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ ำนวน ๑๑,๘๐๘ คน เป็นผู้เสนอ) 

๕. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติไดพิ้จารณาวินิจฉยัแล้วเห็นชอบดว้ยกบัคณะกรรมการฯ 
ว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน และอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อพิจารณาลงนาม
ให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี ตำมบทบัญญัติมำตรำ ๑๓๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ*๑ จ ำนวน ๙ ฉบับ 
ประกอบด้วย 

(๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยผลงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ 
พ.ศ. .... (นำยโกศล  เพ็ชรสุวรรณ์ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กับคณะ จ ำนวนรวม ๓๓ คน เป็นผู้เสนอ)**   ๒  

(๒)  ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พันต ำรวจโท พงษ์ชัย  
วรำชิต สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กับคณะ รวมจ ำนวน ๓๑ คน เป็นผู้เสนอ) 

(๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(พลต ำรวจโท ศำนิตย์  มหถำวร สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กับคณะ รวมจ ำนวน ๗๑ คน เป็นผู้เสนอ) 

                                         
*

๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๓ บัญญัติว่ำ  
“มำตรำ ๑๓๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติให้เสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎรก่อน และจะเสนอได้ก็แต่โดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำยี่สิบคน 
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งหมื่นคนเข้ำช่ือเสนอกฎหมำยตำมหมวด ๓ สิทธิและเสรีภำพของปวงชน

ชำวไทย หรือหมวด ๕ หน้ำท่ีของรัฐ ท้ังนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำช่ือเสนอกฎหมำย 
ในกรณีที่ร่ำงพระรำชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตำม (๒) หรือ (๓) เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อ 

มีค ำรับรองของนำยกรัฐมนตรี”. 
**

๒ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพื่อพิจำรณำแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงรอกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเพื่อใช้บังคับต่อไป. 
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https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.10%20%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.11%20%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%8A%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.12%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.13%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%96%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.14%20%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%20%E0%B8%9B.%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%20%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf


 
 

(๔) รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
(นางถวิลวดี  บุรีกุล กับผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๑,๗๑๐ คน เปนผูเสนอ) 

(๕)  รางพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (นายปารเมศ  โพธารากุล 
กับผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๗,๘๓๙ คน เปนผูเสนอ) 

(๖) รางพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... (นายปน  นันทะเสน กับผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน ๑๑,๓๒๒ คน เปนผูเสนอ) 21 ๒๒

*
  

(๗) รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พันตรี วชิพร  
ย่ีทอง กับผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๒,๐๙๖ คน เปนผูเสนอ) 

(๘) รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พันตรี วชิพร  ย่ีทอง 
กับผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๒,๑๙๙ คน เปนผูเสนอ) 

(๙) รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พันตรี วชิพร  
ย่ีทอง กับผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๒,๙๔๔ คน เปนผูเสนอ) 

ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือแจงวารางพระราชบัญญัติลําดับท่ี (๑) - (๖) 
อยูระหวางการขอทราบความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี 
สวนลําดับท่ี (๗) - (๙) อยูระหวางการดําเนินการสงเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหคํารับรอง 

๖. ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาวนิิจฉัยแลวเห็นชอบดวยกบัคณะกรรมการฯ 
วาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน และนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวไมใหคํารับรอง จึงไมอาจ
เสนอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาได ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
จํานวน ๑ ฉบับ คือ 

- รางพระราชบัญญัติควบคุมแรทองคําและควบคุมการทําเหมืองแรทองคํา พ.ศ. .... 
(นางอารมย  คําจริง กับผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวนรวม ๑๐,๒๑๑ คน เปนผูเสนอ) 

๗. คณะผูเสนอรางพระราชบัญญัติไดขอถอนรางพระราชบัญญัติออกจากสารบบการพิจารณา  
จํานวน ๑ ฉบับ คือ 

- รางพระราชบัญญัติกฬีามวย พ.ศ. .... (พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ สมาชิกสภานิติบัญญตัิ
แหงชาต ิกับคณะ รวมจํานวน ๓๓ คน เปนผูเสนอ) เนื่องจากคณะกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบญัญตัฯิ 
ไดพิจารณาโดยมีความเห็นเบื้องตนวา รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
คณะผูเสนอรางพระราชบัญญัติ จึงไดมีหนังสือขอถอนรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวออกจากสารบบ
การพิจารณาเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือพิจารณาใหมอีกครั้ง 

อนึ่ง เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและเขาใจไดโดยงายเกี่ยวกับผลการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติ
แตละฉบับที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดย
สมาชกิสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนรางพระราชบัญญัตเิกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนญู 
ดังกลาว สามารถสรุปเปนตารางขอมูลได ดังนี้ 

*
๒๒ปจจุบัน คณะรัฐมนตรีไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ

เพ่ือพิจารณาแลว ซึ่งปจจุบันไดประกาศเปนพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใชบังคับแลว. 
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https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.15%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%8A%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.16%20%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%8A%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.17%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%20%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%8A%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.18%20%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%8A%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.19%20%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%8A%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.20%20%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%8A%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.21%20%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%20%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%8A%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
https://intranet.senate.go.th/assets/portals/15/fileups/117/files/law/5.22%20%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%20%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf


 
 

ตารางแสดงผลการตรวจพิจารณารางพระราชบญัญตั ิ
ของคณะกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบญัญตัิที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบญัญตัิแหงชาต ิ

เปนรางพระราชบญัญตัิเก่ียวดวยการเงินหรือไมตามบทบญัญตัิแหงรัฐธรรมนูญ 
 

ชื่อรางพระราชบญัญตั ิ

ผลการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติในแตละขั้นตอน 

หมายเหต ุความเห็นเบื้องตน
ของนิติกร 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

การวินิจฉัยของ
ประธาน สนช. 

การวินิจฉัยของ   
ท่ีประชุมรวมกัน* 

การเงิน ไมเงิน การเงิน ไมเงิน การเงิน ไมเงิน การเงิน ไมเงิน 

สภานิตบิัญญัตแิหงชาตเิห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย จาํนวน ๖ ฉบับ  

๑. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การปลอยชั่วคราวและการใชสิทธิฟองรอง
ดําเนินคดีหรือการดําเนินกระบวนพิจารณา
ในคดีอาญา)  
เสนอโดย นายมหรรณพ  เดชวิทักษ   
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ   
รวมจํานวน ๔๑ คน  
- มีผลใชบังคับเปน “พระราชบัญญัติ 
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

      
 

- 
 

- 
ไดพิจารณารวมกับ
รางพระราชบัญญัติ
ที่ ครม. เปนผูเสนอ 
โดยใชรางฉบับที่ ครม. 
เปนผูเสนอเปนหลัก
ในการพิจารณา 

๒. รางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เสนอโดย นายเจตน  ศิรธรานนท      
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ   
รวมจํานวน ๔๖ คน  
- มีผลใชบังคับเปน “พระราชบัญญัติพลังงาน 
นิวเคลียรเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

      
 

- 
 

- 
ไดพิจารณารวมกับ
รางพระราชบัญญัติ
ที่ ครม. เปนผูเสนอ 
โดยใชรางฉบับที่ ครม. 
เปนผูเสนอเปนหลัก
ในการพิจารณา 
 

๓. รางพระราชบัญญัติสหกรณ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เสนอโดย นายมงคลัตถ  พุกะนัดด  
กับผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน ๑๖,๐๔๗ คน 
- มีผลใชบังคับเปน “พระราชบัญญัติสหกรณ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

      
 

- 
 

- 
ไดพิจารณารวมกับ 
รางที่ ครม. เปนผูเสนอ 
และรางที่ พล.ร.อ. 
ศักด์ิสิทธิ์ เชิดบุญเมือง 
สมาชิก สนช. กับคณะ 
เปนผูเสนอ โดยใช   
รางฉบับที่ ครม.  
เปนผูเสนอเปนหลัก
ในการพิจารณา 
 

๔. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เสนอโดย นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ   
รวมจํานวน ๔๗ คน  

      
 

- 
 

- 
ไดพิจารณารวมกับ
รางพระราชบัญญัติ
ที่ ครม. เปนผูเสนอ 
โดยใชรางฉบับที่ ครม. 
เปนผูเสนอเปนหลัก
ในการพิจารณา 
 

๕. รางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายบุญ  แซจุง  
กับผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน ๑๐,๗๑๗ คน  
 

      
 

- 
 

- 
- นายกรัฐมนตรี     
ไดลงนามใหคํารับรอง    
รางพระราชบัญญัติ 
ตามมาตรา ๑๓๓ 
วรรคสอง        
ของรัฐธรรมนูญ 

- ไดนําไปประกอบ 
การพิจารณากับ   
รางพระราชบัญญัติ
ที่ ครม. เปนผูเสนอ  
 

๕๙ 

 



 
 

ชื่อรางพระราชบญัญตั ิ

ผลการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติในแตละขั้นตอน 

หมายเหต ุความเห็นเบื้องตน
ของนิติกร 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

การวินิจฉัยของ
ประธาน สนช. 

การวินิจฉัยของ   
ท่ีประชุมรวมกัน* 

การเงิน ไมเงิน การเงิน ไมเงิน การเงิน ไมเงิน การเงิน ไมเงิน 

๖. รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... 
เสนอโดย นายบุญ  แซจุง  
กับผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน ๑๐,๗๔๔ คน  
 

      
 

- 
 

- 
- นายกรัฐมนตรี     
ไดลงนามใหคํารับรอง    
รางพระราชบัญญัติ 
ตามมาตรา ๑๓๓ 
วรรคสอง        
ของรัฐธรรมนูญ 

- ไดนําไปประกอบ 
การพิจารณากับ   
รางพระราชบัญญัติ
ที่ ครม. เปนผูเสนอ 
 

อยูระหวางการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราของสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ จาํนวน ๑ ฉบับ  

๗. รางพระราชบัญญัติขาว พ.ศ. .... 
เสนอโดย นายกิตติศักด์ิ  รัตนวราหะ    
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ 
จํานวนรวม ๓๒ คน  

(ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาแลว
มีความเห็นวาเปน “กรณียังเปนที่สงสัยวา
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เก่ียวดวยการเงิน
หรือไม” จึงมีดําริใหนัดประชุมคณะกรรมการ
รวมกันของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามมาตรา ๑๓๔ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือวินิจฉัย)22

๒๓ 
 

    เปนกรณีเปนที่สงสัย
วาเปนราง พ.ร.บ.
เกี่ยวดวยการเงิน 

 

  - ประธาน สนช.     
ไดวินิจฉัยแตกตาง
จากความเห็นของ
คณะกรรมการฯ 

- นายกรัฐมนตรี     
ไดลงนามใหคํารับรอง    
รางพระราชบัญญัติ 
ตามมาตรา ๑๓๓ 
วรรคสอง        
ของรัฐธรรมนูญ  

อยูระหวางรอการพิจารณาในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ จาํนวน ๓ ฉบับ  

๘. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการประกอบธุรกิจ
และการเขาถึงบริการของประชาชนดวย
เทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ. .... 
เสนอโดย นายวรพล  โสคติยานุรักษ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ   
รวมจํานวน ๔๐ คน  
(ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาแลว
มีความเห็นวาเปน “กรณียังเปนที่สงสัยวา
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เก่ียวดวยการเงิน
หรือไม” จึงมีดําริใหนัดประชุมคณะกรรมการ
รวมกันของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามมาตรา ๑๓๔ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือวินิจฉัย) 
 

    เปนกรณีเปนที่สงสัย
วาเปนราง พ.ร.บ.
เกี่ยวดวยการเงิน 

 

  ครม. ไดพิจารณา 
เห็นวาปจจุบัน     
มีกฎหมายและ    
รางกฎหมายที่อยู
ระหวางดําเนินการ
หลายฉบับซึ่งเกี่ยวของ 
กับราง พ.ร.บ. ฉบบันี้ 
ในชั้นนี้จึงอาจไมมี
ความจําเปนตอง
เสนอกฎหมาย    
ข้ึนเปนการเฉพาะ 

๙. รางพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
เสนอโดย พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ  
รวมจํานวน ๓๙ คน  
(รางพระราชบัญญัติฉบับน้ี เปนการเสนอใหม           
ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมจากรางฉบับเดิม           
ในลําดับที่ ๒๒ ที่เคยเสนออันเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน) 
 

      
 

- 
 

- 
ครม. ไดมีมติเห็นควร
ใหชะลอการพิจารณา 
เพ่ือรอราง พ.ร.บ.
ของ ครม. เพ่ือพิจารณา
ไปพรอมกัน 
 

๒๓*รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๔ วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกัน
ของประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ เปนผูวินิจฉัย”. 

๖๐ 

 

                                         



 
 

ชื่อรางพระราชบญัญตั ิ

ผลการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติในแตละขั้นตอน 

หมายเหต ุความเห็นเบื้องตน
ของนิติกร 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

การวินิจฉัยของ
ประธาน สนช. 

การวินิจฉัยของ   
ท่ีประชุมรวมกัน* 

การเงิน ไมเงิน การเงิน ไมเงิน การเงิน ไมเงิน การเงิน ไมเงิน 

๑๐. รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
เสนอโดย นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ  
รวมจํานวน ๔๑ คน  

      
 

- 
 

- 
ครม. ไดมีมติเห็นควร
ใหชะลอการพิจารณา 
เพ่ือรอราง พ.ร.บ.
ของ ครม. เพ่ือพิจารณา
ไปพรอมกัน 
 

ไมเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน และอยูระหวางการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ ฉบับ  

๑๑. รางพระราชบัญญัติสหกรณ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย พลโท วีระ วงศสรรค  
กับผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน ๑๑,๘๐๘ คน  
 

      
 

- 
 

- 
 

เปนรางพระราชบญัญตัิเก่ียวดวยการเงิน และอยูระหวางการดําเนินการเพ่ือพิจารณาใหคํารับรองของนายกรัฐมนตรี จาํนวน ๙ ฉบับ  

๑๒. รางพระราชบัญญัติวาดวยผลงานวิจัย 
ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายโกศล  เพ็ชรสุวรรณ  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ  
รวมจํานวน ๓๓ คน  
 

      
 

- 
 

- 
 

๑๓. รางพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย 
จากรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย พันตํารวจโท พงษชัย  วราชิต 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ  
รวมจํานวน ๓๑ คน  
 

      
 

- 
 

- 
 

๑๔. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย พลตํารวจโท ศานิตย  มหถาวร 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ  
รวมจํานวน ๗๑ คน  
 

      
 

- 
 

- 
 

๑๕. รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....  
เสนอโดย นางถวิลวดี  บุรีกุล  
กับผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน ๑๑,๗๑๐ คน  
 

      
 

- 
 

- 
 

๑๖. รางพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายปารเมศ  โพธารากุล  
กับผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน ๑๗,๘๓๙ คน  
 

      
 

- 
 

- 
 

๑๗. ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายปน  นันทะเสน  
กับผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน ๑๑,๓๒๒ คน  
 

      
 

- 
 

- 
 

๑๘. รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เสนอโดย พันตรี วชิพร  ย่ีทอง  
กับผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน ๑๒,๐๙๖ คน  
 
 
 

      
 

- 
 

- 
 

๖๑ 

 



 
 

ชื่อรางพระราชบญัญตั ิ

ผลการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติในแตละขั้นตอน 

หมายเหต ุความเห็นเบื้องตน
ของนิติกร 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

การวินิจฉัยของ
ประธาน สนช. 

การวินิจฉัยของ   
ท่ีประชุมรวมกัน* 

การเงิน ไมเงิน การเงิน ไมเงิน การเงิน ไมเงิน การเงิน ไมเงิน 

๑๙. รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย พันตรี วชิพร  ย่ีทอง  
กับผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน ๑๒,๑๙๙ คน  
 

      
 

- 
 

- 
 

๒๐. รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย พันตรี วชิพร  ย่ีทอง  
กับผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน ๑๒,๙๔๔ คน  
 

      
 

- 
 

- 
 

เปนรางพระราชบญัญตัิเก่ียวดวยการเงิน และนายกรัฐมนตรีไมใหคํารบัรอง จํานวน ๑ ฉบับ 

๒๑. รางพระราชบัญญัติควบคุมแรทองคํา 
และควบคุมการทําเหมืองแรทองคํา พ.ศ. .... 
เสนอโดย นางอารมย  คําจริง  
กับผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน ๑๐,๒๑๑ คน  
 

      
 

- 
 

- 
 

คณะผูเสนอรางพระราชบญัญตัิไดขอถอนรางพระราชบญัญตัิออกจากสารบบการพิจารณา จํานวน ๑ ฉบับ 

๒๒. รางพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ....  
เสนอโดย พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ  
รวมจํานวน ๓๓ คน  
 

    
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
คณะผูเสนอไดขอถอน
เพ่ือนําไปปรับปรุง
แกไข แลวเสนอใหม
อีกครั้ง เปนราง พ.ร.บ.
ในลําดับที่ ๙ 
 

 

 

 

 

 
 

๖๒ 

 



 
  
  
  
  

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

แผนภาพแสดงขอมูลสถิติ 
การตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) 
 



 
 

จากขอมูลผลการตรวจพิจารณารางพระราชบญัญัตทิี่สมาชิกสภานติิบัญญัตแิหงชาตหิรือผูมีสิทธิ
เลือกตั้งเปนผูเสนอ เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือไม ของ “คณะกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดยสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ” 
และ “คณะอนุกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบญัญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภาขับเคล่ือน
การปฏิรูปประเทศเปนผูเสนอเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนญู” 
สามารถสรุปเปนตารางและแผนภาพแสดงสถิติของขอมูลดังกลาว ซ่ึงจําแนกตามผลการตรวจพิจารณา
และผูเสนอได ดังน้ี 

 
ตารางและแผนภาพแสดงผลการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

ท่ีสมาชกิสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอ  
(จําแนกตามผลการตรวจพิจารณา) 

 

ผลการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการฯ จํานวน (ฉบับ) คิดเปนรอยละ 

ไมเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน ๙ ๔๐.๙๑ 

เปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน ๑๓ ๕๙.๑๐ 

รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น (ฉบับ) ๒๒ ๑๐๐ 
 
 

ผลการตรวจพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน (ฉบับ) คิดเปนรอยละ 

ไมเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน ๑๔ ๕๑.๘๕ 

เปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน ๑๒   ๔๔.๔๔ 

มีความเห็นออกเปนสองแนวทาง ๑ ๓.๗๐ 

รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น (ฉบับ) ๒๗ ๑๐๐ 
 
 

 ผลการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการฯ               ผลการตรวจพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 

 

ไม่เป็น

การเงนิ 

๔๐.๙๑%เป็นการเงนิ

๕๙.๑๐%

ไม่เป็น

การเงนิ 

๕๑.๘๕%

เป็นการเงนิ

๔๔.๔๔%

สองความเห็น

๓.๗๐%

(๓) 
 



 
 
 

ผลการตรวจพิจารณาของทั้งสองคณะ จํานวน (ฉบับ) คิดเปนรอยละ 

ไมเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน ๒๓ ๔๖.๙๔ 

เปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน ๒๕ ๕๑.๐๒ 

มีความเห็นออกเปนสองแนวทาง ๑ ๒.๐๔ 

รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น (ฉบับ) ๔๙ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่เป็นการเงนิ 

๔๖.๙๔%
เป็นการเงนิ 

๕๑.๐๒%

สองความเห็น

๒.๐๔%

สรุปผลการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญตัิโดยรวม 
 

(๔) 
 



 
 

ตารางและแผนภาพแสดงผลการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
ท่ีสมาชกิสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอ  

(จําแนกตามผูเสนอ) 
 

     ผูตรวจพิจารณา                    
ผูเสนอ 

คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ทั้งสองคณะ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ๑๑ ๕๐ ๐ - ๑๑ ๒๒.๔๕ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัติแหงชาต ิ ๑๑ ๕๐ ๒๗ ๑๐๐ ๓๘ ๗๗.๕๕ 

รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น ๒๒ ๑๐๐ ๒๗ ๑๐๐ ๔๙ ๑๐๐ 

 

 
นอกจากนี้ หากนําขอมูลผลการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม ของ “คณะกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอ
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ” และ “คณะอนุกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
หรือสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศเปนผู เสนอเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม 
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ” มาวิเคราะหวาประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการพิจารณา
และวินิจฉัยเปนไปตามมติหรือความเห็นของคณะกรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว
หรือไม เพียงใด หรือมีการสงใหเปนอํานาจของ “ท่ีประชุมรวมกันของประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภานิติบัญญัติแหงชาติทุกคณะ” เปนผูวินิจฉัย
เพราะเห็นวาเปนกรณีเปนท่ีสงสัยแลว สามารถสรุปเปนตารางและแผนภาพแสดงขอมูลดังกลาวได 
ดังนี้ 

 

สมาชิก สนช.

เป็นผู้เสนอ

๕๐%

ประชาชน

เป็นผู้เสนอ

๕๐%

ผลการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
 

สมาชิก สนช. 

เป็นผู้เสนอ

๗๗.๕๕%

ประชาชน

เป็นผู้เสนอ

๒๒.๔๕%

ผลการตรวจพิจารณาของทั้งสองคณะ 
 

(๕) 
 



 
 

(๖) 
 

          ตารางและแผนภาพแสดงผลการพิจารณาวินจิฉัยของประธานสภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
 

ผลการตรวจพิจารณา 
ของคณะกรรมการฯ 

จ านวน การวินิจฉัยของประธาน 

(ฉบบั) เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย กรณีเปน็ที่สงสัย มิได้วินิจฉัย 

ไม่เป็นร่าง พ.ร.บ. เก่ียวด้วยการเงิน ๙ 
๗ 

- 
๒ 

- (ร้อยละ ๗๗.๗๘) (ร้อยละ ๒๒.๒๒) 

เป็นร่าง พ.ร.บ. เก่ียวด้วยการเงนิ ๑๓ 
๑๒ 

- - 
๑ 

(ร้อยละ ๙๒.๓๑) (ร้อยละ ๗.๖๙) 

รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น  ๒๒ ๑๙ - ๒ ๑ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๘๖.๓๖ - ๙.๐๙ ๔.๕๕ 
 
 

ผลการตรวจพิจารณา 
ของคณะอนุกรรมการฯ 

จ านวน การวินิจฉัยของประธาน 

(ฉบบั) เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย มิได้วินิจฉัย 

ไม่เป็นร่าง พ.ร.บ. เก่ียวด้วยการเงิน ๑๔ 
๑๒ ๑ ๑ 

(ร้อยละ ๘๕.๗๑) (ร้อยละ ๗.๑๔) (ร้อยละ ๗.๑๔) 

เป็นร่าง พ.ร.บ. เก่ียวด้วยการเงนิ ๑๒ 
๗ 

- 
๕ 

(ร้อยละ ๕๘.๓๓) (ร้อยละ ๔๑.๖๗) 

มีความเห็นออกเป็นสองแนวทาง ๑ วินิจฉัยว่าเป็นการเงิน - - 

รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น    ๒๗ ๒๐ ๑ ๖ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๗๔.๐๗ ๓.๗๐ ๒๒.๒๒ 

เห็นด้วย ๘๖.๓๖%

ไม่เหน็ด้วย
(ไม่มี)

กรณีเป็นที่
สงสัย ๙.๐๙%

มิได้วินิจฉัย ๔.๕๕%

เห็นด้วย ๗๔.๐๗%

ไม่เห็นด้วย ๓.๗%

มไิด้วจิิฉัย ๒๒.๒๒%

คณะกรรมการฯ 
 

คณะอนุกรรมการฯ 
 



 
 

(๗) 
 

          ตารางและแผนภาพแสดงผลการพิจารณาวินิจฉัยของประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติโดยรวม 
 

ผลการตรวจพิจารณา 
ของทั้งสองคณะ 

จ านวน การวินิจฉัยของประธาน 

(ฉบบั) เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย กรณีเปน็ที่สงสัย มิได้วินิจฉัย 

ไม่เป็นร่าง พ.ร.บ. เก่ียวด้วยการเงิน ๒๓ 
๑๙ ๑ ๒ ๑ 

(ร้อยละ ๘๒.๖๑) (ร้อยละ ๔.๓๕) (ร้อยละ ๘.๗๐) (ร้อยละ ๔.๓๕) 

เป็นร่าง พ.ร.บ. เก่ียวด้วยการเงนิ ๒๕ 
๑๙ 

- - 
๖ 

(ร้อยละ ๗๖) (ร้อยละ ๒๔) 

มีความเห็นออกเป็นสองแนวทาง ๑ 
๑ 

- - - 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น  ๔๙ ๓๙ ๑ ๒ ๗ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๗๙.๕๙ ๒.๐๔ ๔.๐๘ ๑๔.๒๙ 

 
 

เห็นด้วย 
๗๙.๕๙% 

ไม่เหน็ด้วย ๒.๐๔%
กรณีเป็นที่สงสัย ๔.๐๘%

มิได้วินิจฉัย ๑๔.๒๙%



 
 

 

คําสั่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
รวมทั้งคําสัง่และประกาศที่เกีย่วของ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(๙) 
 





































 
 

 

รายนามเจาหนาที่ 
ฝายเลขานุการของคณะกรรมการฯ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(๒๙) 
 



รายนามเจาหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการ 
ตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดยสมาชกิสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

เปนรางพระราชบัญญัตเิกีย่วดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
 

 

เจาหนาท่ีประจํากลุมงานพัฒนากฎหมาย สาํนักกฎหมาย ประกอบดวย 
๑. นายบุญสงค  ทองอินทร  ผูบังคับบัญชากลุมงานพัฒนากฎหมาย 
๒. นางพิมลพัชร  อริยะฌานกลุ  นิติกรชํานาญการพิเศษ 
๓. นางสาวสุทธิมาตร  จันทรแดง    นิติกรชํานาญการพิเศษ 
๔. นางสาวเพลินตา  ตันรงัสรรค  นิติกรชํานาญการพิเศษ 
๕. นายปณิธัศร  ปทุมวฒัน  นิติกรชํานาญการ 
๖. นายอภิวฒัน  สุดสาว  นิติกรชํานาญการ 
๗. นางสาวอริยพร  โพธิใส  นิติกรชํานาญการ 
๘. นายวรชัย  แสนสีระ  นิติกรชํานาญการ 
๙. นางสาวสุธรีา  ชูบัณฑิต    นิติกรชํานาญการ 
๑๐. นางสาวอวิการัตน  นิยมไทย   นิติกรชํานาญการ 
๑๑. นางสาวสิรโิฉม  พรหมโฉม   นิติกรชํานาญการ 
๑๒. นางสาวสายใจ  เกษสุวรรณ    นิติกรปฏิบตัิการ 
๑๓. นางสาวชนิตา ออนพลัด  เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
๑๔. นางสาวนติยา  นาคเกษม  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๕. นางสาวจุฬารตัน  วงษนอย   เจาพนักงานบนัทึกขอมูลอาวุโส 
๑๖. นางสาวเมธาวี  มะลิรัตน  เจาพนักงานบนัทึกขอมูลชาํนาญงาน 
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(๓๑) 
 



 

เอกสารแนวทางในการพิจารณา 
รางพระราชบญัญัติที่เสนอตอสภานิติบญัญตัิแหงชาติ

เปนรางพระราชบัญญัติเกีย่วดวยการเงินหรือไม 
ตามบทบญัญตัิแหงรัฐธรรมนูญ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(๓๓) 
 



 
 
 
 
 
 

แนวทางในการพจิารณารางพระราชบัญญัต ิ
ที่เสนอตอสภานิตบิัญญัติแหงชาต ิ

เปนรางพระราชบัญญัติเกีย่วดวยการเงินหรือไม 
ตามบทบญัญตัิแหงรัฐธรรมนูญ 

 
 

 
 

ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
ท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเปนผูเสนอ 
เปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินหรือไมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

สิงหาคม ๒๕๕๙                                                       

(๓๕) 
 









































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อหนังสือ  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ปีที่พิมพ์  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

จ ำนวนหน้ำ ๑๔๐ หน้า 
จ ำนวนพิมพ์ ๔๐๐ เล่ม 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

จัดท ำโดย  ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 

   เลขที่ ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ  ชั้นท่ี ๑๓ 
   ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐ 
   โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๔ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ออกแบบโดย  กลุ่มงานการพิมพ์  ส านักการพิมพ์ 
   ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
   เลขที่ ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ  ชั้นท่ี ๑๙ 
   ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐ 
   โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑ - ๒ 
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