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บับที่แล้ว ได้ทิ้งท้ายให้ท่านผู้อ่านติดตามบทบัญญัต ิ
ในส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง ในส่วนที่เกี่ยวกับ 

พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูและพระราชบญัญตั ิและ 
หน้าที่และอ�านาจของสภาทั้งสองเกี่ยวกับการตรากฎหมาย
และการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นการ
น�าเสนอต่อจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๗  
รัฐสภา ส่วนท่ี ๔ บทท่ีใช้แก่สภาท้ังสอง อนัเก่ียวกับความเป็น 
ผู้แทนปวงชนชาวไทย การปฏิญาณตน ประธานและรอง
ประธานสภา องค์ประชุมและการลงมติ การเรียกประชุม
รฐัสภาครัง้แรกและการก�าหนดสมัยประชุม รฐัพธิเีปิดประชมุ
รัฐสภา การร้องขอให้เรียกประชุมสมัยวิสามัญ เอกสิทธิ์ 
โดยเด็ดขาด ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา การประชุม
วฒุสิภาในระหว่างทีย่งัไม่มีสภาผู้แทนราษฎร การประชมุของ
สภาย่อมเป็นการเปิดเผย การตราข้อบังคับการประชุม และ 
คณะกรรมาธิการ ดังนี้

๔.๑๔ พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู มจี�านวน 
๑๐ ฉบับ ดังนี้

 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง

 (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

 (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา ๑๓๐) 

๔.๑๕ การเสนอร่างพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู  
โดยผู้มีสิทธิ ดังต่อไปนี้

 (๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของ 
ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง

 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนไม่น้อย 
กว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของ 
สภาผู้แทนราษฎร

๔.๑๖ วิธีการเสนอและการพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 (๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูให้เสนอต่อรฐัสภา และให้รฐัสภาประชมุร่วมกนัเพ่ือ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลา ๑๘๐ วนั โดยการออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีส่าม  
ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของรัฐสภา ถ้าท่ีประชุมร่วมกันของ 
รฐัสภาพจิารณาไม่แล้วเสรจ็ภายในก�าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถอืว่า 
รัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา ๑๓๑

ฉ
ตอนที่ ๒ 

22 สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๗ รัฐสภา  

(ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง)”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑



 (๒) ภายใน ๑๕ วันนับแต ่วันที่รัฐสภา 
ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
ไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง 
เพือ่ให้ความเหน็ ในกรณีทีศ่าลฎกีา ศาลรฐัธรรมนูญ หรอืองค์กร
อสิระทีเ่กีย่วข้อง ไม่มข้ีอทกัท้วงภายใน ๑๐ วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบั
ร่างดังกล่าว ให้รัฐสภาด�าเนินการต่อไป

 (๓) ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือ 
แย้งต่อรัฐธรรมนญู หรอืท�าให้ไม่สามารถปฏบิติัหน้าทีใ่ห้ถกูต้อง 
ตามบทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอความเหน็ไปยงัรฐัสภา 
และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในการนี้ ให้รัฐสภา 
มอี�านาจแก้ไขเพิม่เตมิตามข้อเสนอของศาลฎกีา ศาลรฐัธรรมนญู 
หรือองค์กรอิสระตามที่เห็นสมควรได้ และเมื่อด�าเนินการ 
เสร็จแล้ว ให้รัฐสภาด�าเนินการต่อไป

 ทั้งน้ี การเสนอและการพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น นอกจากที่บัญญัติไว้ดังกล่าว
ข้างต้นให้กระท�าเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑๓๒)  

๔.๑๗ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
 ร ่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู ้แทน

ราษฎรก่อน โดยผู้มีสิทธิเสนอ มีดังนี้ 
 (๑) คณะรัฐมนตรี
 (๒) สมาชิ กสภาผู ้ แทนราษฎรจ� านวน 

ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
 (๓) ผู ้มีสิทธิ เลือกต้ังจ�านวนไม ่น ้อยกว ่า 

๑๐,๐๐๐ คน เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ  ทั้งนี้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

 ในกรณทีีร่่างพระราชบญัญัติซึง่มผีูเ้สนอตาม (๒) 
หรือ (๓) เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได ้
ก็ต่อเมื่อมีค�ารับรองของนายกรัฐมนตรี (มาตรา ๑๓๓)

๔.๑๘ ความหมายและการวนิจิฉยัร่างพระราชบญัญัติ 
เกี่ยวด้วยการเงิน 

 ความหมายของร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงนิน้ัน หมายถงึร่างพระราชบญัญติัว่าด้วยเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ 
ดังต่อไปนี้

 (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร

 (๒) การจัดสรร รบั รกัษา หรอืจ่ายเงนิแผ่นดนิ 
หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน

 (๓) การกูเ้งนิ การค�า้ประกนั การใช้เงนิกู ้หรือ
การด�าเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ

 (๔) เงินตรา
 โดยการวินิจฉัยกรณีที่ เป ็นที่สงสัยว ่าร ่าง 

พระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
หรือไม่นั้น ให้เป็นอ�านาจของท่ีประชุมร่วมกันของประธาน
สภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของ 
สภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย โดยให้ประธานสภา 
ผู ้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรณี 
ตามวรรคสองภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีมีกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ 
มติของท่ีประชุมร่วมกันให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๓๔)

๔.๑๙ การด�าเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ท่ีสภาผู้แทนราษฎรแก้ไขเพ่ิมเติมจนท�าให้มีลักษณะเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

กรณทีีร่่างพระราชบญัญตัใิดทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอและในช้ันรับหลักการไม่เป็น 
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน แต่สภาผู้แทนราษฎร
ได้แก้ไขเพิ่มเติมและประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นเองหรือ 
มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทกัท้วงต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
ว่าการแก้ไขเพิม่เตมินัน้ท�าให้มลีกัษณะเป็นร่างพระราชบญัญตัิ
เกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งระงับการ
พจิารณาไว้ก่อน เพือ่ด�าเนนิการต่อไปตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสอง  
วรรคสาม และวรรคสี่ กล่าวคือ เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัย 
ร่างพระราชบญัญตัว่ิาเป็นร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วด้วยการเงนิ 
หรอืไม่ และในกรณท่ีีท่ีประชุมร่วมกันวนิจิฉยัว่า การแก้ไขเพิม่เตมิ 
ท�าให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู ้แทนราษฎรส่งร ่าง 
พระราชบญัญตันิัน้ไปให้นายกรฐัมนตรรีบัรอง ถ้านายกรฐัมนตรี 
ไม่ให้ค�ารับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรด�าเนินการแก้ไขเพื่อมิให ้
ร่างพระราชบญัญตันิัน้เป็นร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วด้วยการเงนิ  
(มาตรา ๑๓๕)

๔.๒๐ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
 เมื่ อสภาผู ้ แทนราษฎรได ้พิ จารณาร ่ า ง 

พระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎร
เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาต้องพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน แต่ถ้า
ร่างพระราชบญัญตันิัน้เป็นร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วด้วยการเงนิ
ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน  ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้
ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน ๓๐ วัน  
ก�าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เร่ิม 
นบัแต่วนัทีร่่างพระราชบญัญตันิัน้มาถงึวฒุสิภา และระยะเวลา
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ดังกล่าว ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๙ และถ้าวุฒิสภาพิจารณา
ร่างพระราชบญัญตัไิม่เสรจ็ภายในก�าหนดเวลาให้ถอืว่าวฒุสิภา
ได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น

 ใ นกรณี ที่ ส ภ าผู ้ แ ทนร าษฎร เ สนอร ่ า ง 
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภา ให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้วุฒิสภาทราบและให้ถือเป็นเด็ดขาด  
หากมิได้แจ้ง ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติน้ันไม่เป็นร่าง 
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

๔.๒๑ การด�าเนินการภายหลังวุฒิสภาพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว 

 เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
เสร็จแล้ว ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

 (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู ้แทนราษฎร  
ให้ด�าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑

 (๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราช
บัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร

 (๓) ถ้าแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ส่งร่างพระราชบญัญตัิ
ตามที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทน
ราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ด�าเนินการต่อไป 
ตามมาตรา ๘๑ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็น
หรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ�านวนเท่ากันตามที่ 
สภาผูแ้ทนราษฎรก�าหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธกิารร่วมกนั
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการ
ร่วมกนัรายงานและเสนอร่างพระราชบญัญัติทีค่ณะกรรมาธกิาร
ร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาท้ังสองต่าง 
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
ได้พิจารณาแล้ว ให้ด�าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ถ้าสภาใด 
สภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณา 
ร่างพระราชบญัญัตนิัน้แล้วหรอืไม่ ให้ยบัยัง้ร่างพระราชบญัญตัิ
นั้นไว้ก่อน โดยการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องม ี
กรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ 
จ�านวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให ้
น�าความในมาตรา ๑๕๗ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม และถ้าวฒุสิภา 
ไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายใน
ก�าหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๖ ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความ 
เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้ด�าเนินการตาม 
มาตรา ๘๑ ต่อไป

๔.๒๒ การด�า เนินการกรณีวุฒิสภายับ ย้ังร ่ าง 
พระราชบัญญัติ

 สภาผู ้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ ขึ้นพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้น 
๑๘๐ วันนับแต่

 (๑) วันท่ีวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
คืนไปยังสภาผู ้แทนราษฎรส�าหรับกรณีการยับยั้ งตาม 
มาตรา ๑๓๗ (๒)

 (๒) วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย 
ส�าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๓)

 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างที่ผ่าน 
การพจิารณาจากสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืร่างทีค่ณะกรรมาธกิาร
ร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่า
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
และให้ด�าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑

 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๓ วรรคสี่ ระยะเวลา 
๑๘๐ วัน ให้ลดเหลือ ๑๐ วัน ในกรณีร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ต้องยับยั้งไว้นั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
(มาตรา ๑๓๘)

๔.๒๓ การเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการ
อย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราช
บัญญัติที่ต้องยับยั้ง

 ในระหว่างท่ีมีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติใด
ตามมาตรา ๑๓๗ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จะเสนอร่างพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอย่างเดียวกันหรือ 
คล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว ้
มิได้ และในกรณีท่ีสภาผู ้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่า 
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้นเป็นร่าง 
พระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ 
หลักการของร่างพระราชบัญญัติท่ีต้องยับยั้งไว้ ให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติ 
ดงักล่าวให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั ถ้าศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉัยว่า 
เป็นร่างพระราชบญัญตัทิีม่หีลกัการอย่างเดยีวกนัหรอืคล้ายกนั 
กับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่าง 
พระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป

๔.๒๔ การจ่ายเงินแผ่นดิน
 การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระท�าได้เฉพาะที่ได้

อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอน 
งบประมาณ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็น 
รีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ต้องตั้งงบประมาณ 
รายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ 
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณถดัไป  
(มาตรา ๑๔๐) 

โปรดติดตามตอนต่อไป
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