กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทาร่าง พ.ร.ป. จานวน ๑๐ ฉบับ*
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีนาร่าง พ.ร.ป. ขึ้นทูลเกล้าฯ
เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย

ข้อความนั้นตกไป

ร่าง พ.ร.ป. ตกไป

ขัดหรือแย้งแต่ไม่ใช่ข้อสาระสาคัญ

ขัดหรือแย้งหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสาคัญ

ประธาน สนช. แจ้งนายกรัฐมนตรีทราบ

ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาร่าง พ.ร.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง พ.ร.ป. แต่ละฉบับ

ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบ

ตรงตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ

แจ้งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง พ.ร.ป.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ จานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระ
ที่เกี่ยวข้องและสมาชิก สนช. และกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญฝ่ายละ ๕ คน พิจารณา
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรี
มีกรณีส่งศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่มีกรณีส่งศาลรัฐธรรมนูญ

ร่าง พ.ร.ป. ตกไป

ไม่ตรงตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ

นายกรัฐมนตรีแจ้งประธาน สนช. ทราบ

นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง พ.ร.ป. จาก สนช.

ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ

ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณา

ไม่ขัดหรือแย้ง หรือตราขึ้นโดยถูกต้อง

เห็นว่าร่าง พ.ร.ป. มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
สมาชิก สนช. จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของ สนช. เสนอความเห็นต่อประธาน สนช.

พิจารณาแล้วเสร็จ
ภายในเวลาดังกล่าว

พิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ภายในเวลาดังกล่าว

ไม่ถึง ๒ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ สนช.

เห็นชอบ

เกิน ๒ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ สนช.

ไม่เห็นชอบ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หมายเหตุ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๑-๙๐ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐)
* ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๐ ฉบับ ดังต่อไปนี้
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
๕. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
๖. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๗. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
๘. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๙. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๐. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

จัดทำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย สำนักกฎหมำย สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบททั่วไป ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กี่ยวข้อง

ร่าง พ.ร.ป.

รัฐสภา

วาระที่ ๓ ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของรัฐสภา

พิจารณา ๓ วาระ

ส.ส. จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
นายกรัฐมนตรีนาร่าง พ.ร.ป. ขึ้นทูลเกล้าฯ
เมื่อพระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

ไม่ขัดหรือแย้งหรือ
ตราขึน้ โดยถูกต้อง
ประธานสภาแล้วแต่กรณี
แจ้งนายกรัฐมนตรีทราบ

ร่าง พ.ร.ป. ตกไป

ข้อความนั้นตกไป

ขัดหรือแย้งหรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้อง
และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสาคัญ

ขัดหรือแย้งแต่ไม่ใช่
ข้อสาระสาคัญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ

ให้รัฐสภาส่งร่าง พ.ร.ป. ไปยังศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นภายใน
๑๕ วันนับแต่วันที่ให้ความเห็นชอบ
ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับร่าง พ.ร.ป.

นายกรัฐมนตรีแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานวุฒิสภาทราบ

เห็นว่าร่าง พ.ร.ป. มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
ส.ส. ส.ว. หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภาเสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี
มีกรณีส่งศาลรัฐธรรมนูญ

นายกรัฐมนตรี

พิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

ทักท้วง
ไม่มีกรณีส่ง
ศาลรัฐธรรมนูญ

นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วันนับแต่วนั ที่ได้รับร่าง พ.ร.ป. จากรัฐสภา

ไม่ทักท้วง

๑. มีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
๒. ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถกู ต้อง
ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญได้
รัฐสภาพิจารณาข้อทักท้วงให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่ได้รับความเห็น

หมายเหตุ “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
และดาเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้า นและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน
และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน...” (มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
จัดทำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย สำนักกฎหมำย สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

