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บทน�ำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น
ได้มีการบัญญัติหลักการใหม่ ๆ และมีความส�ำคัญไว้ในกระบวนการตราพระราชบัญญัติของประเทศ
ก็คือหลักการตามมาตรา ๗๗ ที่ก�ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�ำเป็น และยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรค
ต่อการด�ำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�ำเนินการ
ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน�ำมาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย
เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�ำเป็น พึงก�ำหนด
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายให้ชดั เจน และพึงก�ำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงโดยในการตรากฎหมาย
ที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลนั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้
รวมทัง้ ต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ดว้ ย และกฎหมายต้องมีผลใช้บงั คับ
เป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง กระบวนการตราพระราชบั ญ ญั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คอลัมน์ คมความคิด เข็มทิศ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอเรือ่ ง “กระบวนการตราพระราชบัญญัตติ ามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
		
ระยะเริ่มแรก กระบวนการตราพระราชบัญญัติ (ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ)
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติว่า
“ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทีต่ งั้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท�ำหน้าที่
รัฐสภา สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒสิ ภาต่อไป...” ดังนัน้ ในระหว่างทีย่ งั ไม่มสี ภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา
ในระบบสภาคู่ (Bicameral Legislature) ร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดย
ค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นสภาเดี่ยว (Unicameral Legislature)
โดยกระบวนการตราพระราชบัญญัตใิ นระหว่างทีส่ ภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติทำ� หน้าทีร่ ฐั สภา สภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
๑.		กระบวนการก่อนการตราพระราชบัญญัติ
				รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ในการจัดให้มกี ฎหมายว่า
“รัฐพึงจัดให้มกี ฎหมายเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีห่ มดความจ�ำเป็นหรือ
ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวติ หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชกั ช้า
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง วิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน�ำมาประกอบ
การพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน” ซึ่งถือเป็นหลักการใหม่ในการตรากฎหมาย
ของประเทศไทยทีไ่ ม่เคยมีการบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน ในการนี้ หน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าที่
และอ�ำนาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมายทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ได้จัดท�ำแนวทาง
การจัดท�ำ การเสนอ และการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้
			 ๑.๑		แนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของฝ่ายบริหาร
									ส�ำหรับฝ่ายบริหารนั้น ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ร่วมกันจัดท�ำแนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการ
ตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ให้เป็นไปตามบทบัญญัตมิ าตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และ “มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙” (เรื่องนโยบายการปฏิรูปในส่วนที่เกี่ยวกับ
ฝ่ายบริหาร) โดยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และมีมติ ดังนี้
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									๑. เห็นชอบแนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทีส่ ำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรว่ มกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจัดท�ำขึ้น และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
									๒. เห็ น ชอบหลั ก เกณฑ์ ใ นการตรวจสอบความจ�ำ เป็ น ในการตราพระราชบั ญ ญั ติ
(Checklist) ทีส่ ำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรว่ มกับส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงขึน้ เพือ่ ให้
เป็นไปตามแนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่องนโยบายการปฏิรูป
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับฝ่ายบริหาร) โดยให้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
ท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
			 ๑.๒		แนวทางการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของฝ่ายนิติบัญญัติ
									ส�ำหรับในกรณีของฝ่ายนิติบัญญัตินั้น ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบแนวทางการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
									๑) แนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗
(ในชั้นเสนอร่างพระราชบัญญัติ)
		 									 ๑.๑) ที่ประชุมเห็นควรมอบหมายให้ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตรวจสอบร่างกฎหมายให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท�ำ
และการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ หากพบว่ายังมีการด�ำเนินการไม่ครบถ้วนให้งดเว้นการรับ
ร่างกฎหมายฉบับนั้นไว้ก่อน
			 													 กรณีที่หน่วยงานหรือผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ยืนยันว่าได้ด�ำเนินการ
ครบถ้วนแล้ว ให้หน่วยงานหรือผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ท�ำหนังสือรับรองชี้แจงต่อประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้บรรจุวาระ ในการนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาจน�ำเข้าหารือ
ในคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ว ่ า สมควรจะด� ำ เนิ น การพิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างไร
		 								 ๑.๒) ให้แจ้งคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (ปนช.) เพือ่ ทราบถึง
ข้อปฏิบัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเรื่องนี้ เพื่อช่วยด�ำเนินการตรวจสอบว่าร่างพระราชบัญญัติ
ที่จะเสนอต่อสภาเป็นไปตามหลักการของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือไม่
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

									๒) แนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอก่อนวันบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยังอยู่ในขั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
		 									 ๒.๑) ทีป่ ระชุมเห็นควรให้ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ ในข้อ ๑)
												 ๒.๒) กรณีที่พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่เป็นไปตามแนวทาง และหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ให้ส�ำนักงานมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อพิจารณาด�ำเนินการให้ถูกต้อง
ตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ ดังกล่าวต่อไป
																 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการอาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไป
พลางก่อนก็ได้ และเมื่อได้รับข้อมูลการด�ำเนินการตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ จากส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องกลับมาครบถ้วนแล้ว ก็ให้คณะกรรมาธิการน�ำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง
												 ๒.๓) ร่างพระราชบัญญัตินี้เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วให้น�ำเข้า
คณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ อี่ ยูใ่ นวงงานของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติเพือ่ พิจารณาด้วย
									๓) การตรวจสอบเอกสารร่างพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา
											 ๓.๑) กรณีร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
																 (๑) บันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ
																 (๒) ร่างพระราชบัญญัติ
																 (๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
																 (๔) ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ (ถ้ามี)
																 (๕) เอกสารการด�ำเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
																	 (๕.๑) การวิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์
ผลกระทบ (Checklist)
																	 (๕.๒) การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
																	 (๕.๓) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ
																 (๖) เอกสารอื่น ๆ ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น
ร่างพระราชบัญญัตเิ วนคืนอสังหาริมทรัพย์ตอ้ งมีบญ
ั ชีรายชือ่ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ และแผนที่
ท้ายพระราชบัญญัติด้วย
												 ๓.๒) กรณีร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ
																 (๑) รายชื่อสมาชิกผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติจ�ำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
ตามมาตรา ๑๓๓ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
															 (๒) บันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ
															 (๓) ร่างพระราชบัญญัติ
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															 (๔) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
															 (๕) ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ (ถ้ามี)
															 (๖) เอกสารการด�ำเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
																 (๖.๑) การวิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์
ผลกระทบ (Checklist)
																 (๖.๒) การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
																 (๖.๓) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ
												 ๓.๓) กรณีร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ
															 (๑) รายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ หมืน่ คน ตามมาตรา ๑๓๓
(๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
															 (๒) บันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ
															 (๓) ร่างพระราชบัญญัติ
															 (๔) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
															 (๕) ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ (ถ้ามี)
															 (๖) เอกสารการด�ำเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
																 (๖.๑) การวิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์
ผลกระทบ (Checklist)
																 (๖.๒) การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
																 (๖.๓) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ
									หมายเหตุ : หากหน่วยงานใดไม่ด�ำเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ให้สำ� นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ปฏิบตั หิ น้าทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องด�ำเนินการดังกล่าว แต่หากหน่วยงานเจ้าของเรื่องยืนยันว่า
ได้ดำ� เนินการดังกล่าวแล้ว ให้นำ� ความกราบเรียนประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยว่า
เป็นการด�ำเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วหรือไม่
๒.		ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ
				รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๓ บัญญัติให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ
				๑)		คณะรัฐมนตรี
				๒)		สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
				๓)		ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
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				ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอ
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค�ำรับรองของนายกรัฐมนตรี
			 ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับ
อันเกีย่ วกับภาษีหรืออากร (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณ
รายจ่ายของแผ่นดิน (๓) การกูเ้ งิน การค�ำ้ ประกัน การใช้เงินกู้ หรือการด�ำเนินการทีผ่ กู พันทรัพย์สนิ
ของรัฐ หรือ (๔) เงินตรา
๓.		การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
				การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้กระท�ำเป็น ๓ วาระ ตามล�ำดับ ดังนี้
				วาระทีห่ นึง่ เป็นการพิจารณาลงมติวา่ จะรับหลักการหรือไม่รบั หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตนิ นั้
หากสภาลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับใดให้พิจารณาต่อไปในวาระที่สอง หากมีมติ
ไม่รับหลักการให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นตกไป
				เพือ่ ประโยชน์แก่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สภาจะให้คณะกรรมาธิการพิจารณาก่อน
รับหลักการก็ได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึง
คณะกรรมาธิการ ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการท�ำนองเดียวกัน
หลายฉบับรวมกัน สภาจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับ
หรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ และเมื่อสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว ให้สภาลงมติว่าจะใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง
			 วาระทีส่ อง เป็นการพิจารณาในเนือ้ หาของร่างพระราชบัญญัติ โดยแบ่งเป็น ๒ ขัน้ ตอน ดังนี้
				ขั้นตอนแรก การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ
			๑)		คณะกรรมาธิการสามัญประจ�ำสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยปกติการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตจิ ะกระท�ำโดยคณะกรรมาธิการทีส่ ภาตัง้ โดยสภาจะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ
สามัญประจ�ำสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้
				๒)		คณะกรรมาธิการเต็มสภา การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภานัน้ จะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่
สมาชิกเสนอญัตติโดยมีผรู้ บั รองไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ คน และทีป่ ระชุมสภาอนุมตั ิ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้ถือว่าสมาชิกทุกคนในที่ประชุมสภาประกอบกันเป็นกรรมาธิการ และ
ประธานสภามีฐานะเป็นประธานคณะกรรมาธิการ ซึง่ การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา เป็นทัง้ การ
พิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ และการพิจารณาของสภาในวาระที่สองเรียงล�ำดับมาตรารวมกันไป
				เมือ่ คณะกรรมาธิการได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัตเิ สร็จแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตนิ นั้
โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพิม่ เติม พร้อมทัง้ รายงานต่อประธานสภา รายงานนัน้ อย่างน้อยต้องระบุวา่
ได้มหี รือไม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมในมาตราใดบ้าง และถ้ามีการแปรญัตติ มติของคณะกรรมาธิการเกีย่ วด้วย
ค�ำแปรญัตตินั้นเป็นประการใด หรือมีการสงวนค�ำแปรญัตติของผู้แปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็น
ของกรรมาธิการ ก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกต ให้บันทึกข้อ
สังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

		 		ขั้นตอนที่สอง การพิจารณาเรียงล�ำดับมาตรา
				ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณา
เริม่ ต้นด้วยชือ่ ร่าง ค�ำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล�ำดับมาตรา และให้สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค�ำ
หรื อ ข้ อ ความที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารมี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ส่ ว นกรณี ที่ มี ก ารสงวนค� ำ แปรญั ต ติ ห รื อ
การสงวนความเห็นให้อภิปรายได้เฉพาะผู้แปรญัตติที่ได้สงวนค�ำแปรญัตติหรือกรรมาธิการที่ได้สงวน
ความเห็นไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
				การพิจารณาเรียงตามล�ำดับมาตรา ให้สภาพิจารณาและลงมติเรียงตามล�ำดับมาตรา
ทีละมาตราจนจบร่าง เว้นแต่ประธานสภาเห็นสมควรหรือสมาชิกร้องขอ จะพิจารณาเรียงตามล�ำดับ
มาตราจนจบร่างไปก่อน แล้วจึงย้อนกลับไปลงมติทลี ะมาตราในภายหลังก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ประธานสภา
อาจก�ำหนดให้ลงมติในมาตราใดหรือในประเด็นใดก่อนก็ได้ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ เี่ ป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม ให้พิจารณาเรียงตามล�ำดับมาตราที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมด้วย
				เมื่อได้พิจารณาจนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งและในการ
พิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค�ำได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้นอกจาก
เนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ อย่างไรก็ตามหากปรากฏว่าเนื้อความในร่างนั้นมีความผิดพลาด
หรือมีความจ�ำเป็นอันสมควรอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่างนั้น ให้ประธานสภาหารือ
ที่ประชุมสภาว่าสมควรพิจารณาทบทวนหรือไม่ หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ก็ให้ทบทวนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความ
ในร่างนั้นได้
				วาระที่สาม การลงมติ
				การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สาม ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าสมควรประกาศใช้
เป็นกฎหมายหรือไม่ ซึง่ การพิจารณาในวาระนีจ้ ะไม่มกี ารอภิปราย ถ้าสภาลงมติในวาระทีส่ ามว่าสมควร
ประกาศใช้เป็นกฎหมายให้เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยัง
นายกรัฐมนตรี เพื่อด�ำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ แต่ในกรณีที่สภาลงมติว่าไม่สมควรประกาศ
ร่างพระราชบัญญัติใช้เป็นกฎหมาย ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
				ในกรณีที่ปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติที่สภาให้ความเห็นชอบในวาระที่สามว่าสมควร
ประกาศใช้เป็นกฎหมายมีความผิดพลาด และสมควรได้รบั การพิจารณาทบทวนอีกครัง้ ประธานสภา
อาจขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ให้น�ำร่างพระราชบัญญัตินั้น
กลับมาทบทวนได้อีกครั้งหนึ่ง หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ก็ให้ด�ำเนินการได้ ทั้งนี้ ต้องก่อนนายกรัฐมนตรีน�ำขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย การขอปรึกษาหรือญัตตินั้น ต้องระบุ
ประเด็นและเหตุผลที่จะขอน�ำกลับมาทบทวนให้ชัดเจน การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท�ำได้
เท่าที่จ�ำเป็น และให้กระท�ำในที่ประชุมสภาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา
๔.		การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
				รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตติ ามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๘ โดยมีสาระส�ำคัญ
ดังนี้
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

				ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
				(๑) หากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�ำนวน
สมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูเ่ ห็นว่าร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ แล้วให้ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติสง่ ความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และ
แจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
				(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้สง่ ความเห็นเช่นว่านัน้ ไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า
		 ในระหว่างการพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธยมิได้ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�ำคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น
เป็นอันตกไป ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แต่ขอ้ ความทีข่ ดั หรือแย้งนัน้ ไม่เป็นสาระส�ำคัญ ให้ขอ้ ความทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ เป็นอันตกไป
และให้นายกรัฐมนตรีนำ� ขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย และ
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
๕.		การน�ำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าฯ
				ร่างพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี
รอไว้ ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถ้าไม่มีกรณีการส่ง
ความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามมาตรา ๑๔๘ ให้นำ� ขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วัน
นับแต่วันพ้นก�ำหนดดังกล่าว
				ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายัง
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ หรือเมือ่ พ้น ๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติจะต้อง
ปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี
น�ำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรง
ลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน ให้นายกรัฐมนตรีน�ำพระราชบัญญัตินั้นประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใช้บงั คับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึง่ ว่าพระมหากษัตริยไ์ ด้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
				ในการนี้ เพือ่ ให้ทราบถึงกระบวนการตราพระราชบัญญัตติ ามบทเฉพาะกาลทัง้ ระบบ ขอให้
พิจารณาจาก “แผนภูมแิ สดงกระบวนการตราพระราชบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติท�ำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาล)” โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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วาระที่ ๑

สภานิติบัญญัติแหงชาติ

ไมรับหลักการ

รับหลักการใหพิจารณาตอไป
วาระที่ ๒

ตกไป

สงใหคณะกรรมาธิการสามัญ
หรือวิสามัญหรือกรรมาธิการ
เต็มสภาพิจารณา

พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย
และพระราชทานคืนมายัง
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
หรือเมื่อพน ๙๐ วัน
แลวมิไดพระราชทานคืนมา

สภานิติบัญญัติแหงชาติปรึกษาราง
พระราชบัญญัติ หากยืนยันตามเดิม
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู

ไมไดรับความเห็นชอบ

วาระที่ ๓

ไดรับความเห็นชอบ

นายกรัฐมนตรีรอไว ๕ วัน
กอนนําขึ้นทูลเกลาฯ
ภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่
พนกําหนดเวลาดังกลาว

พระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใชบังคับเปนกฎหมายได

หมายเหตุ : ๑. “กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับ ฟ ง
ความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน...” (มาตรา ๗๗ วรรคสอง)
๒. กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย บุคคลดังตอไปนี้สามารถเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบวารางพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหความเห็นชอบมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
(๑) สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูเสนอความเห็นตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยและแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
(๒) นายกรัฐมนตรี และแจงใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบโดยไมชักชา
* รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี
จัดทําโดย : กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา
๑๐,๐๐๐ คน เขาชื่อเสนอ
(เฉพาะหมวด ๓ หรือหมวด ๕)*

รางพระราชบัญญัติ

กรณีพระมหากษัตริย
มิไดทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน
ใหนายกรัฐมนตรีนํา
พระราชบัญญัตินั้นประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับ
เปนกฎหมายเสมือนหนึ่งวา
พระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธยแลว

				

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ
จํานวนไมนอยกวา ๒๐ คน*

คณะรัฐมนตรี

กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(ในระหวางที่สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาล)

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

(๔๕)

จุลนิติ

139

8/19/17 9:46 AM

กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

				ระยะที่สอง กระบวนการตราพระราชบัญญัติ (ตามบททั่วไปของรัฐธรรมนูญ)
				รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บญ
ั ญัตกิ ระบวนการตราพระราชบัญญัตไิ ว้ ดังต่อไปนี้
				๑.		กระบวนการก่อนการตราพระราชบัญญัติ
							ส�ำหรับกระบวนการก่อนการตราพระราชบัญญัติตามบททั่วไปนั้น จะต้องด�ำเนินการ
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีลักษณะท�ำนองเดียวกับ
กระบวนการก่อนการตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาลดังกล่าวมาแล้ว
			 ๒.		บุคคลผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ คือ
		(๑)		 คณะรัฐมนตรี
							(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
							(๓) ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เข้าชือ่ เสนอกฎหมายตามหมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
				๓.		การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
						 ร่างพระราชบัญญัตจิ ะตราขึน้ เป็นกฎหมายได้กแ็ ต่โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของ “รัฐสภา”
โดยรัฐสภาประกอบด้วย “สภาผู้แทนราษฎร” และ “วุฒิสภา” ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติจะมีผล
ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนี้
							๓.๑ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
												 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรแบ่งเป็น ๓ วาระ ดังนี้
												วาระที่หนึ่ง เป็นการพิจารณาลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่ง
ร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีที่สภาลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติใด ให้สภาพิจารณา
ตามล�ำดับต่อไปเป็นวาระที่สอง แต่ถ้าสภาลงมติไม่รับหลักการให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นตกไป
												วาระที่สอง ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ โดยสภาจะให้
คณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผูพ้ จิ ารณาก็ได้ หรือในบางกรณีอาจจะพิจารณา
โดยกรรมาธิการเต็มสภา ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอหรือสมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุมสภาอนุมัติ
												 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้สภา
พิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค�ำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล�ำดับมาตราและให้สมาชิกอภิปรายได้
เฉพาะถ้อยค�ำหรือข้อความทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม หรือผูแ้ ปรญัตติทมี่ กี ารสงวนค�ำแปรญัตติ หรือกรรมาธิการ
ที่มีการสงวนความเห็นไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ทีเ่ ป็นการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเดิมให้พจิ ารณาเรียงล�ำดับมาตราทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมในกฎหมายเดิมด้วย
									 วาระทีส่ าม ให้สภาลงมติในวาระทีส่ ามว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มกี ารอภิปราย
ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่สามไม่เห็นชอบ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
												 เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว
ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

							๓.๒ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
												 วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน แต่ถ้า
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน
ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน ๓๐ วัน ก�ำหนดวัน
ดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา ระยะ
เวลาดังกล่าวนี้ ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าวุฒิสภา
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ
ในร่างพระราชบัญญัตินั้น
												ส�ำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตขิ องวุฒสิ ภาให้กระท�ำเป็น ๓ วาระ ตามล�ำดับ
ดังนี้
											 วาระที่หนึ่ง ให้พิจารณาและลงมติว่าจะรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้พิจารณาหรือ
ไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร
												วาระที่สอง ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง
หรือกรรมาธิการเต็มสภา ตามปกติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระท�ำได้ต่อเมื่อสมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุมสภาอนุมัติ
ในกรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งนั้น วุฒิสภาจะมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการสามัญประจ�ำวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้
												 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ คี่ ณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้วฒ
ุ สิ ภา
พิจารณาเริม่ ต้นด้วยชือ่ ร่าง ค�ำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงล�ำดับมาตรา และให้อภิปรายได้เฉพาะถ้อยค�ำ
หรือข้อความทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม หรือทีผ่ แู้ ปรญัตติสงวนค�ำแปรญัตติ หรือทีก่ รรมาธิการสงวนความเห็นไว้
ทัง้ นี้ เว้นแต่ทปี่ ระชุมวุฒสิ ภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอืน่ เมือ่ ได้พจิ ารณาจนจบร่างแล้ว ให้วฒ
ุ สิ ภาพิจารณา
ทัง้ ร่างเป็นการสรุปอีกครัง้ หนึง่ และในการพิจารณาครัง้ นีส้ มาชิกอาจขอแก้ไขเพิม่ เติมถ้อยค�ำได้ แต่จะขอ
แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้ นอกจากเนื้อความที่ยังเห็นว่าขัดแย้งกันอยู่
												วาระที่สาม การลงมติ
												 เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว
												 (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ด�ำเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑๑
												 (๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้ยบั ยัง้ ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ไว้กอ่ น
และส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๑ บัญญัติว่า
		 “มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยค�ำแนะน�ำ
และยินยอมของรัฐสภา
		
ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว
ให้นายกรัฐมนตรีนำ� ขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย และเมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้”.
๑

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐

131-145-MAC6.indd 141

จุลนิติ

141

8/19/17 9:46 AM

กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

												 (๓) ถ้ า แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ ส ่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ต ามที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม นั้ น ไปยั ง
สภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ด�ำเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๘๑ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ�ำนวน
เท่ า กั น ตามที่ ส ภาผู ้ แ ทนราษฎรก� ำ หนดประกอบเป็ น คณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มกั น เพื่ อ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่
คณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มกั น ได้ พิ จ ารณาแล้ ว ต่ อ สภาทั้ ง สอง ถ้ า สภาทั้ ง สองต่ า งเห็ น ชอบด้ ว ยกั บ
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ด�ำเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑
ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่
ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน
												 ในการนี้ สภาผูแ้ ทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัตทิ ตี่ อ้ งยับยัง้ ไว้ขนึ้ พิจารณาใหม่
ได้เมือ่ พ้น ๑๘๐ วันนับแต่วนั ทีว่ ฒ
ุ สิ ภาส่งร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ คืนไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎรส�ำหรับกรณี
ที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรในกรณีการยับยั้งตามมาตรา๑๓๗ (๒)๒ หรือ ๑๘๐ วัน
นับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ส�ำหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๓)๓
												 ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติยนื ยันร่างทีผ่ า่ นการพิจารณาจากสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือ
ร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาและให้ด�ำเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑
												 ในกรณีรา่ งพระราชบัญญัตทิ ตี่ อ้ งยับยัง้ ไว้นนั้ เป็นร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วยการเงิน
ที่ไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา ๑๘๐ วัน ให้ลดเหลือ ๑๐ วัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๗ (๒) บัญญัติว่า
		 “มาตรา ๑๓๗ เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว
							
ฯลฯ 		
ฯลฯ
		 (๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยัง
สภาผู้แทนราษฎร
							
ฯลฯ 		
ฯลฯ”
๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๗ (๓) บัญญัติว่า
		 “มาตรา ๑๓๗ เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว
							
ฯลฯ 		
ฯลฯ
		 (๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ
ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ด�ำเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก
แห่งสภานัน้ ๆ มีจานวนเท่ากันตามทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรก�ำหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพือ่ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตนิ นั้
และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง
ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ด�ำเนินการต่อไป ตามมาตรา ๘๑
ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไว้ก่อน
							
ฯลฯ 		
ฯลฯ”.
๒
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๔.		การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
				รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๘ ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติไว้ โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
			 ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑
				(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือ แย้งต่อ รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
				(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้สง่ ความเห็นเช่นว่านัน้ ไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและประธานวุฒสิ ภาทราบโดยไม่ชกั ช้า
				ในระหว่างการพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัติ
ดั ง กล่ า วขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธยมิ ไ ด้
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึน้ โดย
ไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�ำคัญให้รา่ งพระราชบัญญัตนิ นั้
เป็นอันตกไป ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แต่มิใช่สาระส�ำคัญ ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรี
ด�ำเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑
๕.		การน�ำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าฯ
				ร่างพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วัน นับแต่
วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีการส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ให้น�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วันนับแต่วันพ้นก�ำหนดดังกล่าว
				ร่างพระราชบัญญัตใิ ด พระมหากษัตริยไ์ ม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา
หรือเมื่อพ้น ๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่
ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน�ำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน
ให้ น ายกรั ฐ มนตรี น� ำ พระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาใช้ บั ง คั บ เป็ น กฎหมายได้
เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
				ในการนี้ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบททั่วไปทั้งระบบ ขอให้
พิจารณาจาก “แผนภูมแิ สดงกระบวนการตราพระราชบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐” โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

วาระที่ ๓

ส่งให้คณะกรรมาธิการสามัญ
หรือวิสามัญหรือกรรมาธิการ
เต็มสภาพิจารณาและวุฒิสภา
พิจารณาเรียงลาดับมาตรา

วาระที่ ๒

รับไว้พิจารณา
ให้พิจารณาต่อไป

วาระที่ ๑

วุฒิสภา

เห็นชอบ

แก้ไขเพิม่ เติม

ไม่เห็นชอบ
ให้ยับยั้งไว้

ไม่เห็นชอบด้วยกับ
สภาผู้แทนราษฎร
ให้ยับยั้งไว้

กรณีพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลง
พระปรมาภิไธย พระราชทาน
คืนมาภายใน ๓๐ วัน ให้นายกรัฐมนตรี
นาพระราชบัญญัตินนั้ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมาย
เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว

ส่งร่างพระราชบัญญัติ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมไปยัง
สภาผู้แทนราษฎร

ทั้งสองสภา
เห็นชอบด้วย

สภาใดสภาหนึ่ง
ไม่ให้ความ
เห็นชอบให้
ยับยั้งไว้

นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วัน
ก่อนนาขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน
๒๐ วัน นับแต่วันที่
พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว

พระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

สภาผู้แทนราษฎรเห็นเป็น
กรณีอื่นให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
ส่งให้สภาทั้งสองพิจารณา
สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ
ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม

ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนสภาผู้แทนราษฎร

- รอ ๑๘๐ วัน ถึงจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้
- หรือรอ ๑๐ วัน ในกรณีร่างฯ เกี่ยวด้วยการเงิน
ถึงยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้

สภาผู้แทนราษฎรยืนยันด้วยคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าทีม่ ีอยู่ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย
และพระราชทานคืนมายังรัฐสภาหรือ
เมื่อพ้น ๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา

รัฐสภาปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินนั้ ใหม่
หากยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอี ยู่ของทั้งสองสภา

หมายเหตุ : ๑. “ก่ อ นการตรากฎหมายทุ ก ฉบั บ รั ฐ พึ ง จั ดให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ดขึ้ น จากกฎหมายอย่ า งรอบด้ า นและเป็ น ระบบ รวมทั้ ง เปิ ดเผยผลการรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น และการวิ เ คราะห์ นั้ น
ต่อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน...” (มาตรา ๗๗ วรรคสอง)
๒. ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนาร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย บุคคลดังต่อไปนี้สามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบว่าร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
(๑) ส.ส. หรือ ส.ว. หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี
เพื่อส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
(๒) นายกรัฐมนตรี และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
จัดทำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย สำนักกฎหมำย สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
* ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคารับรองของนายกรัฐมนตรี

ตกไป

วาระที่ ๓

ส่งให้คณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญ
หรือกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณา
และสภาพิจารณาเรียงลาดับมาตรา

วาระที่ ๒

รับหลักการ
พิจารณาต่อไป

วาระที่ ๑

สภาผู้แทนราษฎร

ร่างพระราชบัญญัติ

ไม่รับหลักการ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่นอ้ ยกว่า
๑๐,๐๐๐ คน เข้าชือ่ เสนอ
(เฉพาะหมวด ๓ หรือหมวด ๕)*

สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ คน*

คณะรัฐมนตรี

กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

บทสรุป
กล่าวโดยสรุป “พระราชบัญญัต”ิ นัน้ เป็นกฎหมายทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงตราขึน้ โดยค�ำแนะน�ำ
และยินยอมของรัฐสภา ซึง่ พระราชบัญญัตนิ นั้ สามารถทีจ่ ะก�ำหนดเนือ้ หาสาระส�ำคัญได้อย่างกว้างขวาง
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” ซึ่งจะตราขึ้นใช้บังคับได้เฉพาะ
เรือ่ งทีร่ ฐั ธรรมนูญได้บญ
ั ญัตหิ ลักการและสาระส�ำคัญเอาไว้เท่านัน้ อย่างไรก็ตามในการตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นใช้บังคับนั้นจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้ และเนื้อหาของพระราชบัญญัติต้องมีผลใช้บังคับ
เป็นการทัว่ ไป และไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง
พระราชบัญญัติจึงเป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด
ในระบบกฎหมายของประเทศไทย
ดังนั้น ในการตราพระราชบัญญัติที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ ก็มิได้หมายความว่า
องค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ใช้บงั คับได้ตามอ�ำเภอใจ แต่จะต้องตราพระราชบัญญัติ
ที่ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการ
จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติกลไกในการ
ตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมาย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ตรวจสอบว่ า
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ ช้อำ� นาจในการตราพระราชบัญญัตทิ กี่ ระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
ตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจรัฐซึ่งถือเป็นหลักการส�ำคัญประการหนึ่งของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งประเทศไทยยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปกครองประเทศมาตลอดระยะเวลา ๘๕ ปี นับแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐

131-145-MAC6.indd 145

จุลนิติ

145

8/19/17 9:56 AM

