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นายอภิวัฒน์ สุดสาว
นิติกร สำนักกฎหมาย

ลำดับศักดิ์ทางกฎหมาย

ระหว่าง “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” กับ “พระราชบัญญัติ”
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๑. บทนำ
คำว่า “กฎหมาย” ในความเข้าใจของบุคคลทัว่ ไปนั้นคือกฎเกณฑ์ทีก่ ำหนดความประพฤติ
ของบุคคลในสังคม ซึ่งบุคคลจะต้องปฏิบัติตามหรือควรจะปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะได้รับผลร้ายหรือ
ไม่ได้ผลดีตามที่กฎหมายอำนวยประโยชน์๑ แต่ “กฎหมาย” ตามความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
นั้น จะหมายความถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในฐานะทีเ่ ป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
พระราชกำหนดและพระราชกฤษฎีกา นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงคำสั่งหรือประกาศของบุคคลหรือ
คณะบุคคลซึ่งทำการปฏิวตั หิ รือรัฐประหารที่มีผลใช้บงั คับเช่นเดียวกับกฎหมาย จากกฎหมายในแต่ละ
ประเภทดังกล่าวนัน้ มักจะมีข้อถกเถียงกันอยูเ่ สมอว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีสถานะ
หรือลำดับศักดิ์ทางกฎหมายสูงกว่าหรืออยูใ่ นระดับเดียวกับพระราชบัญญัติ ซึ่งปัญหาข้อนี้แม้แต่ใน
แวดวงวิชาการกฎหมายบางครั้งก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่
ดังนั้น คอลัมน์ คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงใคร่ขอนำเสนอบทความเรื่อง “ลำดับศักดิ์
ทางกฎหมายระหว่ า งพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ข้อแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
สถาบันพระปกเกล้า,สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) หมวดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
เรื่อง ๒. ประเภทและศักดิ์กฎหมายในรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๔), หน้า ๑.
๑
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๒. แนวคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
คำว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” เพิ่งจะมีปรากฏในวงวิชาการกฎหมายของไทย
เมือ่ ไม่นานมานีเ้ อง ซึ่งการทีว่ งวิชาการกฎหมายของไทยเริ่มรู้จักคำว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ” นั้นก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิวฒ
ั นาการที่ได้มกี ารนำเอารูปแบบ หรือลักษณะของการเมือง
การปกครองและระบบกฎหมายจากต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ดี สหรัฐอเมริกาก็ดี รวมถึง
ลัก ษณะเด่ น บางประการของระบบการปกครองในประเทศอืน่ มาประยุก ต์ ใ ช้ กั บ ประเทศไทย
จึงทำให้คำว่า “พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ” เริ่มมีผ้รู ้จู กั มากขึ้นในแวดวงวิชาการด้านกฎหมาย๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า
“Organic Law” ส่วนภาษาฝรั่งเศสใช้ตรงกับคำว่า “Lois Organigues”
นอกจากนีน้ ักวิชาการบางท่านยังได้ใช้คำอีกคำหนึ่งซึง่ มีความหมายอย่างเดียว
กั บ พระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ คื อ คำว่ า “กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ” โดยคำว่า “Organic Law” นั้น Black’s Law Dictionary
ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า The Fundamental law, or constitution
of a state or nation, written or unwritten. That law or system of laws
or principle which defines and establishes the organization of its
government. (กฎหมายทีก่ ำหนดกฎเกณฑ์และเป็นกฎหมายพื้นฐานของชาติ หรือรัฐ ซึ่งอาจ
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ โดยกำหนดลักษณะและแนวทางเกี่ยวกับรัฐบาล
วางหลักพื้นฐานสำหรับให้รฐั บาลดำเนินการจัดรูปแบบของรัฐ และกำหนดกฎเกณฑ์กระจาย และจำกัด
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และวางหลักในการใช้อำนาจอธิปไตยว่ามีขอบเขตมากน้อยแค่ไหน
เพียงใด)๓
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
คำว่า “รัฐบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ” นำมาใช้ครัง้ แรกในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรัง่ เศส
ฉบับปี ค.ศ. ๑๘๔๘ ซึ่งการมีรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นมานั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความยุง่ ยากในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีบทบาทและหน้าที่
ในการเพิ่มเติมเนือ้ หาสาระของรัฐธรรมนูญให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น และเรื่องทีจ่ ะบัญญัติเป็น
รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้นั้นก็จะต้องเป็นเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ หรืออำนาจ
หน้าทีอ่ งค์กรของรัฐเท่านัน้ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๑๙๕๘ ทีเ่ ป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้
บัญญัตเิ กี่ยวกับรัฐบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญไว้ โดยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการตรา กระบวนการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและลำดับศักดิ์ของรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้เป็นพิเศษ
แตกต่างไปจากรัฐบัญญัติธรรมดา๔
ดำริห์ บูรณะนนท์, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายพรรคการเมืองง,
(กรุงเทพฯ : นิติธรรม, ๒๕๓๙), น. ๔.
๓
Henry Cambell Black, Black’s law dictionary, 5th Ed. (Minesota : St. Paul Minn. West Publishing
Co., 1997), p.991. อ้างใน สราวุธ ปิตุเตชะ, “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕), น. ๒๒.
๔
ดำริห์ บูรณะนนท์ , อ้างแล้ว, น. ๘.
๒
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รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับปี ค.ศ. ๑๙๕๘
ได้ ก ำหนดกระบวนการในการจั ด ทำรั ฐ บั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนูญ ไว้ เ ป็น พิ เ ศษในมาตรา ๔๖ ให้ แ ตกต่ า งจาก
กระบวนการจัดทำกฎหมายธรรมดาหรือจากการแก้ไขเพิ่มเติม
รั ฐ ธรรมนูญ จึ ง ทำให้ รั ฐ บัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
เป็น กฎหมายอีก ประเภทหนึง่ ซึ ่ง มิใ ช่ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ
กฎหมายธรรมดา แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในทางความคิดเห็นของนักนิติศาสตร์หรือผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
จะจัดให้รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอยูใ่ นลำดับศักดิ์พิเศษทีอ่ ยูร่ ะหว่างรัฐธรรมนูญกับกฎหมาย
ธรรมดา แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญที่กล่าวถึง “สถานะ” ของรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าอยู่ในสถานะที่พิเศษกว่ากฎหมายธรรมดาอย่างไร๕
แต่เหตุผลทีน่ ักนิติศาสตร์พิจารณาว่ารัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอยูใ่ นลักษณะทีพ่ ิเศษกว่า
กฎหมายธรรมดาก็เนือ่ งมาจากความเห็นทีม่ ีทมี่ าจากเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้กล่าวไว้
ในการประชุมคณะทำงานร่างรัฐธรรมนูญว่าเมือ่ พิจารณาจากรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรัง่ เศส ฉบับปี
ค.ศ. ๑๙๕๘ รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจึงอยูร่ ะหว่างรัฐธรรมนูญกับรัฐบัญญัติธรรมดา การทีม่ ี
ตำแหน่งของกฎหมายอีกประเภทหนึง่ ตรงกลางดังกล่าวถือว่ามีลำดับศักดิ์ของกฎหมายเป็นพิเศษ
ซึ่งอธิบายได้จากบทบาทของรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกระบวนการตราทีม่ ีความเข้มงวด
ทั้งกระบวนการตราและการควบคุมตรวจสอบมากกว่ากฎหมายระดับรัฐบัญญัตทิ ่ัวไป ดังนั้น รัฐบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง เป็ น กฎหมายที ่เ ป็ น การขยายความหรื อ เนื ้อ หาสาระของรั ฐ ธรรมนู ญ
และกำหนดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ จึงทำให้เห็นได้ว่ารัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายที่เพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญด้วย๖
จึงอาจกล่าวได้ว่า รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอยูใ่ นลำดับศักดิ์ทพี่ ิเศษกว่ากฎหมายธรรมดา
เนือ่ งมาจากมีกระบวนการในการจัดทำเป็นพิเศษแตกต่างจากกฎหมายประเภทอื่น ๆ และจะตราได้
ก็เฉพาะในเรื่องทีร่ ัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้ตราเป็นรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเท่านั้น และแม้ว่า
รัฐบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญอาจตราได้โดยกระบวนการอื่นนอกเหนือจากกระบวนการตรารัฐบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทีร่ ัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา ๔๖ ก็ตาม ทั้งนี้ ตามแนวคำวินิจฉัยของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๖๐-๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ค.ศ. ๑๙๖๐ ซึ่งได้วินิจฉัยรับรองถึงสถานะ
ของรัฐกำหนดประกอบรัฐธรรมนูญว่าอยูใ่ นสถานะเดียวกับรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีต่ ราโดย
กระบวนการตามมาตรา ๔๖ ดังนั้น รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกประเภทก็จะอยู่ในลำดับศักดิ์
เดียวกันและอยู่ในลำดับศักดิ์ที่สูงกว่ากฎหมายธรรมดาแต่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ๗
นันทวัฒน์ บรมานันท์, รัฐบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศส : ข้อคิดเพือ่ การปรับปรุงรัฐบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญไทย,
(กรุงเทพฯ : สุขุมและบุตร จำกัด, ๒๕๔๑), น. ๑๒๙.
๖
Hubert AMIEL, Les lois organiques, (Revue du Droit Public, Paris, 1989), pp. 408-410. อ้างในสราวุธ ปิตุเตชะ,
อ้างแล้ว, น. ๗-๘.
๗
นันทวัฒน์ บรมานันท์, อ้างแล้ว, น. ๑๓๘-๑๓๙.
๕
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กับ “พระราชบัญญัติ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
สำหรั บ ประเทศไทยนั ้น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีน่ ำระบบ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” มาใช้ และสร้างคำว่า
“พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ” ขึ้นมาในระบบกฎหมายของประเทศไทย๘
โดยนั ก วิ ช าการในประเทศไทยมีค วามเห็ น เกี ่ย วกั บ สถานะหรื อ
ลำดับศักดิ์ทางกฎหมายของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญแบ่งออกได้เป็น
๒ กลุ่มด้วยกัน กล่าวคือ๙
กลุ่มที่หนึ่ง มีแนวความคิดว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เป็นเพียงกฎหมายซึง่ เป็นการขยายรัฐธรรมนูญ หรือบัญญัติรายละเอียด
ของรัฐธรรมนูญแยกต่างหากไปจากรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้มีกระบวนการตรา
การแก้ไขเพิม่ เติม การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสถานะ
ของกฎหมายหรือลำดับศักดิข์ องกฎหมายแตกต่างไปจากกฎหมายธรรมดาแต่อย่างใด ซึ่งตามแนว
ความคิดนีอ้ าจเรียกได้ว่าเป็นการให้คำนิยามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามเนื้อความ
ซึ่งนักวิชาการในกลุม่ นี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม , ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม,
อาจารย์พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย, อาจารย์ประพันธ์ ทรัพย์แสง และรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
กลุ่มที่สอง มีแนวความคิดว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพิเศษ
โดยมีกระบวนการตรา การแก้ไขเพิม่ เติม การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแตกต่างไป
จากกฎหมายธรรมดามีสถานะหรือลำดับศักดิ์ทางกฎหมายสูงกว่ากฎหมายธรรมดา (พระราชบัญญัติ,
พระราชกำหนด) แต่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือการดำเนินงานของ
องค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามแนวความคิดนี้อาจเรียกได้วา่ เป็นการให้คำนิยามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามแบบพิธี ซึ่งนักวิชาการในกลุ่มนี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์,
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ
๓. ข้อแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติโดยแยกกระบวนการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด ๖ ส่วนที่ ๖ สำหรับการตราพระราชบัญญัตินั้น
ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๖ ส่วนที่ ๗ โดยมีประเด็นทีแ่ ตกต่างอันมีนัยสำคัญระหว่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติ ดังนี้

สถาบันพระปกเกล้า, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) หมวดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
เรื่อง ๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๔), น. ๒.
๙
สราวุธ ปิตุเตชะ, อ้างแล้ว, น. ๒๓-๒๘.
๘
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๓.๑ ผู้มีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ในเรื่องผู้มีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัตินั้น
มีข้อแตกต่างในสาระสำคัญ ดังนี้
๓.๑.๑ ผู้มีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๙ ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย
๑) คณะรัฐมนตรี
๒) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท่าทีม่ ีอยูข่ องสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มีจำนวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ
๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาล
และประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ข้อสังเกต สมาชิกวุฒสิ ภาโดยลำพัง และประชาชนผู้มสี ทิ ธิเลือกตั้งไม่มสี ทิ ธิเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๓.๑.๒ ผู้มีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๒ กำหนด
ให้ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
๑) คณะรัฐมนตรี
๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
๓) ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการจัด
องค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ หรือ
๔) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน
ข้อสังเกต
(๑) สมาชิกวุฒิสภาไม่มสี ทิ ธิเสนอหรือเข้าร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติ
(๒) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติได้โดยไม่ต้อง
ขอความเห็นชอบจากพรรคการเมืองที่ตนสังกัด
(๓) ประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งเสนอร่างพระราชบัญญัติได้เฉพาะเรื่องทีเ่ กี่ยวกับ
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ตามทีก่ ำหนดในหมวด ๓ และเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ตามที่กำหนดในหมวด ๕
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(๔) ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน๑๐ ซึ่งมิใช่ร่างทีเ่ สนอโดยคณะรัฐมนตรี
จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี
๓.๒ การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ไม่ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ โ ดยเฉพาะในหมวด ๖ ส่ ว นที่ ๖
การตราพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ต ามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ได้ บั ญ ญั ติ
“ให้ น ำบทบัญ ญั ติ ใ นหมวด ๖ ส่ ว นที่ ๗ การตราพระราชบั ญ ญั ติ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การพิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม” ยกเว้นขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน
นั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ได้ บั ญ ญั ติ เ รื ่อ งจำนวนคะแนนเสี ย งในการพิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติไว้แตกต่างกัน ดังนี้
๓.๒.๑ การออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐
ได้บัญญัติให้การออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาไว้ ดังนี้
๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีห่ นึ่งขั้นรับหลักการ และในวาระทีส่ อง
ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ให้ถือเสียงข้างมากของแต่ละสภา
๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการ
ทีจ่ ะให้ออกใช้เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทัง้ หมด
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา
๓.๒.๒ การออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติวางหลักเกณฑ์
การออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติ ในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภานัน้ รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนำความในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖๑๑
ประกอบข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๗๑๑๒ (กรณีสภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
“ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
(๓) การกู้เงิน การค้ำประกัน การใช้เงินกู้ หรือการดำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ
(๔) เงินตรา”.
๑๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง บัญญัติว่า
“การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้”.
๑๒
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๗๑ กำหนดว่า
“เสียงข้างมากตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญนั้น ถ้าความเห็นของที่ประชุมมีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ให้ถือเอา
จำนวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากที่สุด
ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”.
๑๐
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และข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๖๔๑๓ (กรณีวฒ
ุ สิ ภา) มาปรับใช้ ดังนัน้ การออกเสียง
ลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติในชั้นสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจึงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็น
ประมาณ
๓.๓ กระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
กระบวนการตรวจสอบความชอบด้ ว ย
รั ฐ ธรรมนูญ ตามรั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ การตรวจสอบ
ก่ อ นประกาศใช้ เ ป็ น กฎหมายและการตรวจสอบ
หลังประกาศใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งการตรวจสอบความชอบ
ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนูญ ก่ อ นประกาศใช้เ ป็ น กฎหมายของร่ า ง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ
นั้น มีข้อแตกต่างในสาระสำคัญ ดังนี้
๓.๓.๑ กระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
การตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ก่ อ นประกาศใช้ เ ป็ น กฎหมายของ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นระบบบังคับ กล่าวคือ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดแล้วก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธย ให้ประธานรัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกฉบับ (ยกเว้นกรณีตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙๕
ประกอบมาตรา ๓๐๕(๓)) ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
๓.๓.๒ กระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นระบบทางเลือก กล่าวคือ
ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ใ ดทีร่ ั ฐ สภาให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ก่ อ นทีน่ ายกรั ฐ มนตรี จ ะนำขึ ้น ทูล เกล้ า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๐๑๔

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๖๔ กำหนดว่า
“ในกรณีที่จะต้องมีมติของวุฒิสภา ให้ประธานของที่ประชุมขอให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติ
การลงมติต้องมีสมาชิกครบองค์ประชุม โดยให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่ทมี่ ีกฎหมายหรือข้อบังคับนี้
กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น”.
๑๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๐ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๕๐ ร่างพระราชบัญญัตทิ ไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ภายในยีส่ ิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมือ่ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้”.
๑๓
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ลำดับศักดิ์ทางกฎหมายระหว่าง “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”
กับ “พระราชบัญญัติ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๑๑๕ ก่อนที่นายกรัฐมนตรี
จะนำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง
๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีขอ้ ความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้สง่ ความเห็นเช่นว่านั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่
ชักช้า
๓.๔ ผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
คำวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เกี ่ย วกั บ การตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
และร่างพระราชบัญญัติ มีข้อแตกต่างกันในสาระสำคัญ ดังนี้
๓.๔.๑ กรณี ร ่า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินจิ ฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและข้อความ
ทีข่ ัดหรือแย้งนัน้ ไม่เป็นสาระสำคัญ ให้ข้อความทีข่ ัดหรือแย้งนั้นเป็นอัน
ตกไป แต่ในกรณีทวี่ ินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำคัญหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป
ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าข้อความทีข่ ัดหรือแย้งนั้นไม่เป็นสาระ
สำคัญให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อ
พิจารณาตามลำดับ ในกรณีเช่นนี้ ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อมิให้เนื้อหา
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยมติในการแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๑ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๕๑ ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้น
เก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึง่ เมือ่ พระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวันให้นายกรัฐมนตรี
นำพระราชบัญ ญัติ น นั ้ ประกาศในราชกิ จ จานุเ บกษาใช้ บั ง คั บ เป็ น กฎหมายได้ เ สมื อ นหนึ ่ง ว่ า พระมหากษั ต ริ ย ์ไ ด้ ท รง
ลงพระปรมาภิไธยแล้ว”.
๑๕
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๓.๔.๒ กรณีร่างพระราชบัญญัติ
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระ
สำคัญให้รา่ งพระราชบัญญัตนิ ้ันเป็นอันตกไปทั้งฉบับ แต่ถา้ ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ
ใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและข้อความทีข่ ัดหรือแย้งนั้นไม่เป็นสาระสำคัญ ให้เฉพาะ
ข้อความที่ขดั หรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป โดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิ ภาไม่ตอ้ งนำร่างพระราชบัญญัติ
นั้นมาพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
๓.๕ กรณีสภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติไม่รบั หลักการในวาระที่ ๑ หรือไม่ให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๓
การพิจารณาขัน้ รับหลักการในสภาผูแ้ ทนราษฎร เป็นการ
พิจารณาและลงมติว่าสภาผูแ้ ทนราษฎรเห็นควรให้มีร่างกฎหมาย
ในเรื ่อ งนัน้ โดยมีส าระสำคั ญ ตามทีก่ ำหนดไว้ ใ นร่ า งกฎหมาย
ฉบับนัน้ หรือไม่ ส่วนการพิจารณาในวาระที่ ๓ เป็นการพิจารณา
ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนั้นหรือไม่ โดยมี
ข้อแตกต่างที่สำคัญ ดังนี้
๓.๕.๑ กรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการในวาระที่ ๑ หรือไม่ให้ความเห็นชอบ
ในวาระ ๓ ถ้าคะแนนเสียงทีไ่ ม่รับหลักการไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทัง้ หมด
เท่าที่มีอยู่ คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อมีมติอีกครั้งหนึ่ง หากรัฐสภามีมติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบให้ ตั ้ง บุค คลซึ ่ง เป็น หรื อ มิไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก ของแต่ ล ะสภามี จ ำนวนเท่า กั น ตามที ่
คณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเป็น “คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา”เพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงานและ
เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบด้วย
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา
๑๕๐ ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ ให้รา่ ง
พระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ นั ้น
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ลำดับศักดิ์ทางกฎหมายระหว่าง “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”
กับ “พระราชบัญญัติ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เป็นอันตกไป ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๕๑๖ ประกอบข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐๕๑๗ และข้อ ๑๓๒๑๘
๓.๕.๒ กรณีร่างพระราชบัญญัติ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ทัว่ ไปซึง่ มิใช่ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี
ระบุ ไ ว้ใ นนโยบายที ่แ ถลงต่อ รัฐ สภาว่า จำเป็ น
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย มาตรา ๑๗๖ ๑๙ นั้ น
(ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๕)
ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการในวาระ
ที่ ๑ หรือไม่ให้ความเห็นชอบในวาระ ๓ ไม่ว่า
คะแนนเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรทีไ่ ม่รับ
หลักการในวาระที่ ๑ หรือไม่ให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๓ จะมีจำนวนคะแนนเสียงถึถึงกึ่งหนึ่งหรือ
ไม่ถงึ กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่หรือไม่กต็ าม ให้รา่ งพระราชบัญญัติ
นั้นเป็นอันตกไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๕ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ ว่าจำเป็นต่อการ
บริหารราชการแผ่นดิน หากสภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ และคะแนนเสียงทีไ่ ม่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทัง้ หมดเท่าทีม่ ีอยู่ คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อมีมติอีกครั้งหนึ่ง หากรัฐสภา
มีมติให้ความเห็นชอบให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกของแต่ละสภามีจำนวนเท่ากันตามทีค่ ณะรัฐมนตรีเสนอประกอบกัน
เป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงาน
และเสนอร่างพระราชบัญญัติทไี่ ด้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัตินั้นให้ดำเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๑๕๐ ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป”.
๑๗
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๐๕ กำหนดว่า
“การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้กระทำเป็นสามวาระตามลำดับ และให้นำความในหมวด ๖
การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาใช้บังคับโดยอนุโลม ยกเว้นข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๒ ข้อ ๑๑๔ วรรคสอง และข้อ ๑๑๕”.
๑๘
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๓๒ กำหนดว่า
“ในกรณีทสี่ ภาลงมติในวาระทีห่ นึง่ ไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติก็ดี หรือลงมติในวาระทีส่ ามไม่เห็นชอบก็ดี
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป เว้นแต่ร่างพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๔๕ ของรัฐธรรมนูญ”.
๑๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๖ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๗๖ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการดำเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามมาตรา ๗๕ โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ และเมื่อแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาแล้วต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแต่ละปีตามมาตรา ๗๖
ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีทสี่ ำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบ
ต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จำเป็นก็ได้”.
๑๖
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๔. บทสรุป
เมือ่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายขยายหลักการทีบ่ ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะจึงมีความสำคัญและใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญมากกว่าพระราชบัญญัติซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึง่ โดยเฉพาะและไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับหลักการทีบ่ ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเสมอไป
ประกอบกับเมือ่ พิจารณาหลักการตามทีร่ ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ได้บัญญัติถึงหลักการอันเป็นข้อแตกต่างอันมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรผู้มีสิทธิเสนอ
กฎหมาย การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน กระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และกรณีสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการในวาระที่ ๑
หรือไม่ให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๓ ในชั้นนี้จึงสามารถทีจ่ ะสรุปได้ว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นมีสถานะหรือลำดับศักดิ์ทางกฎหมายสูงกว่าพระราชบัญญัติ”
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