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บับทีแ่ล้ว ในส่วนท่ี ๔ บททีใ่ช้แก่สภาทัง้สอง ได้น�าเสนอ
เกีย่วกบัพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู การเสนอ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วิธีการเสนอ 
และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ ความหมายและการวินิจฉัย
ร่างพระราชบัญญตัเิก่ียวด้วยการเงนิ การด�าเนนิการเกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู ้แทนราษฎรแก้ไขเพิ่มเติม 
จนท�าให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
การพิจารณาร่างพระราชบญัญัตขิองวฒุสิภา การด�าเนนิการ 
ภายหลังวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว  
การด�าเนินการกรณีวุฒิสภายับยั้งร ่างพระราชบัญญัติ  
การเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้ง 
และการจ่ายเงนิแผ่นดนิ ส�าหรบัฉบบันี ้จะน�าเสนอส่วนทีเ่ป็น
เนื้อหาส่วนสุดท้ายของส่วนที่ ๔ ของหมวด ๗ รัฐสภา ดังนี้ 

๔.๒๕ พระราชบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
งบประมาณ 

 “งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดนิ” ให้ท�าเป็น  
“พระราชบัญญัติ” ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนัน้ 
ไปพลางก่อน โดยรัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับ 
การปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และ
องค์กรอยัการ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมายว่าด้วย 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ ในกรณีที่เห็นว่างบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่รัฐสภา  
ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการจะยื่นค�าขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได้

๔.๒๖ การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ

 ส�าหรบัการเสนอร่างพระราชบญัญตังิบประมาณ 
รายจ ่ายประจ�าป ีงบประมาณต้องแสดงแหล่งที่มาและ 
ประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนพัฒนาต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

๔.๒๗ การพิจารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

 (๑) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
สภาผูแ้ทนราษฎรจะต้องพจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑๐๕ วนั
นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 

 (๒) ถ้าสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาร่างพระราช
บัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า 
สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้
เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา

 (๓) ในการพจิารณาของวฒิุสภา วฒิุสภาจะต้อง 
ให้ความเหน็ชอบหรอืไม่ให้ความเหน็ชอบภายใน ๒๐ วนันบัแต่ 
วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติม 
ใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบ 
กับร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีท่ีวุฒิสภา
ให้ความเห็นชอบให้ด�าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑

 (๔) ถ้าวฒุสิภาไม่เหน็ชอบด้วยกบัร่างพระราช
บัญญัติดังกล่าว ให้น�าความในมาตรา ๑๓๘ วรรคสองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม โดยให้สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่
ได้ทันที
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“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๗ รัฐสภา  

(ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง)”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑



 โดยระยะเวลาดังกล่าวมิให้นับรวมระยะเวลา 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม

๔.๒๘ หลักเกณฑ์และข้อห้ามในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

 ในการพจิารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 
รายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจ�านวนในรายการมิได้ แต่อาจ
แปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตาม 
ข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู้
 (๓) เงินที่ก�าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
 ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา  

หรือคณะกรรมาธิการ การเสนอการแปรญัตติ หรือการ 
กระท�าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท�ามิได้

 ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา มีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท�าท่ีฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามมาตรา ๑๔๔๒ วรรคสอง ให้เสนอความเห็นต่อ
ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่พจิารณา และศาลรฐัธรรมนูญต้องพจิารณา
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็น 
ดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท�า 

ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง ให้การเสนอ  
การแปรญตัต ิหรือการกระท�าดงักล่าวเป็นอันสิน้ผล ถ้าผูก้ระท�าการ 
ดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  
ให้ผูก้ระท�าการนัน้สิน้สดุสมาชิกภาพนบัแต่วนัท่ีศาลรฐัธรรมนญู
มีค�าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  
แต ่ในกรณี ท่ีคณะรัฐมนตรี เป ็นผู ้กระท�าการหรืออนุมัติ 
ให้กระท�าการ หรือรู้ว่ามีการกระท�าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่ง 
ยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้นจากต�าแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ 
ได้ว่าตนมิได้อยู่ในท่ีประชุมในขณะท่ีมีมติ และให้ผู้กระท�าการ 
ดังกล ่าวต ้องรับผิดชดใช ้ เงินนั้นคืนพร ้อมด ้วยดอกเบี้ย  
โดยการเงินคืนให้กระท�าได ้ภายใน ๒๐ ปีนับแต่วันที่ม ี
การจัดสรรงบประมาณนั้น

 เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดจัดท�าโครงการหรืออนุมัติ 
หรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการด�าเนินการอันเป็น 
การฝ่าฝืนบทบญัญตัติามมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึง่หรอืวรรคสอง  
ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือแจ้งให้ 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตทิราบ
ให้พ้นจากความรับผิด ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ได้รับแจ้งแล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนินการสอบสวน
เป็นทางลับโดยพลัน หากเห็นว่ากรณีมีมูลให้เสนอความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อด�าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๔๔ 
วรรคสาม และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ หรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับผู้แจ้งมิได้

๒ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๔๔ บญัญตัว่ิา 
 “มาตรา ๑๔๔ ในการพจิารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ  

และร่างพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจ่าย สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจะแปรญตัตเิปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขเพิม่เตมิรายการหรอืจ�านวนในรายการ
มไิด้ แต่อาจแปรญตัตใินทางลดหรอืตดัทอนรายจ่ายซึง่มใิช่รายจ่ายตามข้อผกูพนัอย่างใดอย่างหนึง่ ดงัต่อไปนี้

 (๑) เงินส่งใช้ต้นเงนิกู้
 (๒) ดอกเบีย้เงนิกู้
 (๓) เงินทีก่�าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
 ในการพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา หรอืคณะกรรมาธกิาร การเสนอ การแปรญตัต ิหรอืการกระท�าด้วยประการใด ๆ ทีม่ผีลให้ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืกรรมาธกิาร มส่ีวนไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท�ามไิด้
 ในกรณทีีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภา มจี�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องแต่ละสภา  

เหน็ว่ามกีารกระท�าทีฝ่่าฝืนบทบญัญตัติามวรรคสอง ให้เสนอความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนญูเพือ่พจิารณา และศาลรฐัธรรมนญูต้องพจิารณาวนิจิฉยั 
ให้แล้วเสรจ็ภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัความเหน็ดงักล่าว ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่ามกีารกระท�าทีฝ่่าฝืนบทบญัญตัติามวรรคสอง  
ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�าดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล ถ้าผู้กระท�าการดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  
ให้ผู้กระท�าการนั้นส้ินสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู้นั้น แต่ในกรณีท่ี 
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท�าการหรืออนุมัติให้กระท�าการ หรือรู้ว่ามีการกระท�าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต�าแหน่ง 
ทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของรัฐมนตรีที่พ้นจากต�าแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน ์
ได้ว่าตนมไิด้อยูใ่นทีป่ระชมุในขณะทีม่มีต ิและให้ผูก้ระท�าการดงักล่าวต้องรบัผดิชดใช้เงนินัน้คนืพร้อมด้วยดอกเบีย้

 เจ้าหน้าทีข่องรฐัผูใ้ดจดัท�าโครงการหรอือนมุตัหิรอืจดัสรรเงนิงบประมาณโดยรูว่้ามกีารด�าเนนิการอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญตัติามวรรคหนึง่ 
หรอืวรรคสอง ถ้าได้บนัทกึข้อโต้แย้งไว้เป็นหนงัสอืหรอืมหีนงัสอืแจ้งให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตทิราบ ให้พ้นจาก 
ความรบัผิดการเรยีกเงนิคนืตามวรรคสามหรอืวรรคสี ่ให้กระท�าได้ภายในยีส่บิปีนบัแต่วนัทีม่กีารจดัสรรงบประมาณนัน้

 ในกรณทีีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตไิด้รบัแจ้งตามวรรคสี ่ ให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
แห่งชาตดิ�าเนนิการสอบสวนเป็นทางลบัโดยพลนั หากเหน็ว่ากรณมีมีลู ให้เสนอความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนญูเพือ่ด�าเนนิการต่อไปตามวรรคสาม  
และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลรัฐธรรมนูญ หรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูล 
เกีย่วกบัผู้แจ้งมไิด้”
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๔.๒๙ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากสภาแล้ว 

 ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีต้องด�าเนินการ
ตามมาตรา ๑๔๘ ให้น�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน 
๒๐ วันนับแต่วันพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าว

๔.๓๐ รั ฐสภาปรึ กษาร ่ า งพระราชบัญญั ติ ที่ 
พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย และพระราชทานคืนมา 
ยังรัฐสภา หรือเมื่อพ้น ๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา

ร ่างพระราชบัญญัติ ใด พระมหากษัตริย ์ ไม ่ทรง 
เห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้น  
๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษา 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิม
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน�าร่าง 
พระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง 
เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทาน 
คืนมาภายใน ๓๐ วัน ให้นายกรัฐมนตรีน�าพระราชบัญญัตินั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือน
หนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว

๔.๓๑ ร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิหรอืร่างพระราช
บัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ

 ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
หรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ หรือ 
ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรง 
เห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้น ๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา  
ให้เป็นอันตกไป และบรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบที่ตกไป 
ดงักล่าว ถ้าคณะรฐัมนตรทีีต้ั่งขึน้ใหม่ภายหลงัการเลอืกตัง้ท่ัวไป
ร้องขอต่อรฐัสภาเพือ่ให้รฐัสภา สภาผูแ้ทนราษฎร หรอืวฒุสิภา 
แล้วแต่กรณ ีพจิารณาต่อไป ถ้ารฐัสภาเหน็ชอบด้วยกใ็ห้รฐัสภา 
สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปได้  
แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายใน ๖๐ วันนับแต่วันเรียก
ประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป

๔.๓๒ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
 ก่อนทีน่ายกรฐัมนตรจีะน�าร่างพระราชบัญญตัใิด 

ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง 
พระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑

 (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วฒุสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สองสภารวมกนัมจี�านวนไม่น้อยกว่า  
๑ ใน ๑๐ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  
เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้
ประธานแห่งสภาท่ีได้รบัความเหน็ดงักล่าวส่งความเหน็นัน้ไปยงั 
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ
โดยไม่ชักช้า

 (๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราช
บัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ 
ตรา ข้ึนโดยไม ่ ถูกต ้องตามบทบัญญัติแห ่งรัฐธรรมนูญ  
ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  
และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
ทราบโดยไม่ชักช้า

  ในระหว ่างการพิจารณาวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�าร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ 
ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้

  ทั้งนี้ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
  ๑. ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัด

หรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู หรอืตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบญัญตัิ
แห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�าคัญให้ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป

  ๒. ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัด
หรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู แต่มใิช่กรณตีามมาตรา ๑๔๘ วรรคสาม  
ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และ
ให้นายกรัฐมนตรีด�าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑

๔.๓๓ ร่างข้อบังคับการประชุมสภา
 ให้น�าความในมาตรา ๑๔๘ (ตามข้อ ๔.๓๑)  

มาใช้บังคับแก่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร  
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุม
รัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี 
ให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนน�าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ด้วยโดยอนุโลม

๔.๓๔ การตั้งกระทู้ถาม
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

มีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ตามข้อบังคับ 
การประชุมแห่งสภานั้น ๆ ซ่ึงอย่างน้อยต้องก�าหนดให้มีการ 
ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วย และ
รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่า 
เรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชน์ส�าคัญของแผ่นดิน

๔.๓๕ สิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ

 (๑) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่า  
๑ ใน ๕ ของจ� านวนสมาชิกทั้ งหมดเท ่ าที่ มีอยู ่ ของ 
สภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย 
ท่ัวไปเพื่อลงมติไม ่ไว ้วางใจรัฐมนตรีเป ็นรายบุคคลหรือ 
ทั้งคณะ
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 (๒) เมื่อได้มีการเสนอญัตติจะมีการยุบสภา 
ผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติ หรือการลงมตินั้น 
ไม่ได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

 (๓) เม่ือการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่
ด้วยมติ ให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไปให้สภาผู้แทน
ราษฎรลงมตไิว้วางใจหรอืไม่ไว้วางใจ การลงมติในกรณเีช่นว่านี้ 
มิให้กระท�าในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง

 (๔) มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่า
ก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน
ราษฎร

 (๕) รัฐมนตรีคนใดพ้นจากต�าแหน่งเดิมแต่ยัง 
คงเป็นรัฐมนตรีในต�าแหน่งอื่นภายหลังจากวันที่สมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรเข้าชือ่หรอืพ้นจากต�าแหน่งเดิมไม่เกนิ ๙๐ วนั 
ก่อนวนัทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเข้าชือ่ดงักล่าว แต่ยงัคงเป็น
รัฐมนตรีในต�าแหน่งอืน่ ให้รฐัมนตรคีนนัน้ยงัคงต้องถกูอภปิราย
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อไป

๔.๓๖ สิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไป
เพ่ือซักถามข้อเทจ็จรงิหรอืเสนอแนะปัญหาต่อคณะรฐัมนตรี 
โดยไม่มีการลงมติก็ได้

 (๑) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่า  
๑ ใน ๑๐ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของสภา 
ผูแ้ทนราษฎร จะเข้าชือ่กนัเพือ่เสนอญตัติขอเปิดอภปิรายทัว่ไป
เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี 
โดยไม่มีการลงมติก็ได้

 (๒) สมาชิกวฒุสิภาจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓  
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อ 
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส�าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ 
แผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ

 (๓) การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตาม
มาตรา ๑๕๑๓ มาตรา ๑๕๒๔ หรือมาตรา ๑๕๓๕ แล้วแต่กรณี 
ให้กระท�าได้ปีละหนึ่งครั้ง และไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปราย
ทั่วไปตามมาตรา ๑๕๑ ที่สิ้นสุดลงด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระ
เปิดอภิปรายนั้นไป

 (๔) ในกรณีท่ีมีปัญหาส�าคัญเก่ียวกับความ
มั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่จะปรึกษา
หารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผู้น�าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการ
เปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธาน
รัฐสภาต้องเนินการให้มีการประชุมภายใน ๑๕ วันนับแต่วัน
ท่ีได้รับการแจ้ง แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาท่ีอภิปรายมิได้  
โดยการประชุมดังกล่าวให้ประชุมลับ และคณะรัฐมนตร ี
มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย

ฉบบัหน้า โปรดติดตามในส่วนของบทวเิคราะห์เกีย่วกบั 
หมวด ๗ รฐัสภา ซึง่เป็นการวเิคราะห์เนือ้หาสาระของหมวดนี ้
ในทัศนะของผู้เขียนต่อไป 

๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๑ บัญญัติว่า 
  “มาตรา ๑๕๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  

มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
  เมือ่ได้มกีารเสนอญตัตติามวรรคหนึง่แล้ว จะมกีารยบุสภาผูแ้ทนราษฎรมไิด้ เว้นแต่จะมกีารถอนญตัตหิรอืการลงมตนิัน้ไม่ได้คะแนนเสยีง

ตามวรรคสี่
  เมือ่การอภปิรายทัว่ไปสิน้สดุลงโดยมใิช่ด้วยมต ิให้ผ่านระเบยีบวาระเปิดอภปิรายนัน้ไปให้สภาผูแ้ทนราษฎรลงมตไิว้วางใจหรอืไม่ไว้วางใจ 

การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระท�าในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง
  มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
  รัฐมนตรีคนใดพ้นจากต�าแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในต�าแหน่งอื่นภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง 

หรอืพ้นจากต�าแหน่งเดมิไม่เกนิเก้าสบิวนัก่อนวนัทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเข้าชือ่ตามวรรคหนึง่ แต่ยงัคงเป็นรฐัมนตรใีนต�าแหน่งอืน่ ให้รฐัมนตรี
คนนั้นยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อไป”

๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๒ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๑๕๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  

จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติก็ได้”
๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๓ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๑๕๓ สมาชกิวฒุสิภาจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องวฒุสิภา มสีทิธเิข้าชือ่ขอเปิดอภปิราย

ทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส�าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ”

21กันยายน ๒๕๖๑
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