
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 

หมายเหตุ : ๑. “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง 
   ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน...” (มาตรา ๗๗ วรรคสอง) 
 ๒.  ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย บุคคลดังต่อไปนี้สามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบว่าร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติ 
   แห่งชาตใิห้ความเห็นชอบมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
    (๑) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เสนอความเห็นต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
     เพื่อวินิจฉัยและแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 
   (๒) นายกรัฐมนตรี และแจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 
      * ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 
 

กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

(ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา) 

วาระที่ ๑ 
วาระที่ ๒ วาระที่ ๓ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติปรึกษารา่ง
พระราชบัญญัติ หากยืนยันตามเดิม
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ ๒ ใน ๓ 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่

ไม่ได้รับความเห็นชอบ 

ได้รับความเห็นชอบ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใช้บังคับเป็นกฎหมายได ้

พระมหากษัตริย์ทรงลง 
พระปรมาภิไธย 

นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วัน 
ก่อนน าขึ้นทูลเกลา้ฯ  

ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่
พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 

กรณีพระมหากษัตริย ์
มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธย 

พระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน  
ให้นายกรัฐมนตรีน า

พระราชบัญญัตินั้นประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับ 
เป็นกฎหมายเสมือนหนึ่งวา่

พระมหากษัตริย์ทรงลง 
พระปรมาภิไธยแลว้ 

คณะรัฐมนตรี 

สมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ
จ านวนไม่น้อยกวา่ ๒๐ คน* 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐ คน เข้าชื่อเสนอ 

(เฉพาะหมวด ๓ หรือหมวด ๕)* 

ร่างพระราชบัญญัต ิ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

รับหลักการใหพ้ิจารณาต่อไป
ต่อไป 

ไม่รับหลักการ ตกไป 

ส่งให้คณะกรรมาธิการสามัญ
หรือวิสามัญหรือกรรมาธิการ

เต็มสภาพิจารณา 

พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย
และพระราชทานคืนมายัง 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

หรือเมื่อพ้น ๙๐ วัน  
แล้วมิได้พระราชทานคืนมา 
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รัฐสภาปรกึษาร่างพระราชบัญญัตินัน้ใหม ่
หากยืนยันตามเดิมดว้ยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวน 
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของทั้งสองสภา 

พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย 
และพระราชทานคนืมายังรฐัสภาหรอื 

เมื่อพ้น ๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา 

สภาผู้แทนราษฎรยืนยันด้วยคะแนนเสียง 
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
เท่าทีม่ีอยู่ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากรฐัสภา 

 
 - รอ ๑๘๐ วัน ถึงจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ 
 - หรอืรอ ๑๐ วนั ในกรณีร่างฯ เกี่ยวด้วยการเงนิ 
   ถึงยกขึ้นพิจารณาใหม่ได ้

ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนสภาผู้แทนราษฎร 

กรณีพระมหากษัตริย์มิไดท้รงลง 
พระปรมาภิไธย พระราชทาน 

คืนมาภายใน ๓๐ วนั ให้นายกรัฐมนตร ี
น าพระราชบัญญัตินัน้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมาย 
เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ 

ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

ส่งให้คณะกรรมาธิการสามัญ 
หรือวิสามัญหรือกรรมาธิการ 
เตม็สภาพิจารณาและวุฒิสภา
พิจารณาเรียงล าดับมาตรา 

ร่างพระราชบัญญัต ิ

สภาผู้แทนราษฎร 

ไม่รับหลักการ 
รับหลักการ 

พิจารณาตอ่ไป 

วาระที่ ๒ 

ส่งให้คณะกรรมาธกิารสามัญหรือวิสามัญ
หรือกรรมาธกิารเต็มสภาพจิารณา 
และสภาพิจารณาเรียงล าดับมาตรา 

วาระที่ ๓ 

ผู้มีสิทธเิลือกตั้งจ านวนไม่นอ้ยกว่า 
๑๐,๐๐๐ คน เข้าชือ่เสนอ 

(เฉพาะหมวด ๓ หรือหมวด ๕)* 

คณะรฐัมนตร ี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จ านวนไม่นอ้ยกว่า ๒๐ คน* 

 

ไม่เห็นชอบ 
ให้ยับย้ังไว้ 

แก้ไขเพิม่เตมิ 

เห็นชอบ 

ส่งร่างพระราชบัญญัต ิ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมไปยัง 
สภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ 

ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 

สภาผู้แทนราษฎรเห็นเป็น 
กรณอีื่นให้ตั้งคณะกรรมาธกิาร 

ร่วมกันพจิารณาเสรจ็แล้ว 
ส่งให้สภาทั้งสองพจิารณา 

ทั้งสองสภา 
เห็นชอบดว้ย 

สภาใดสภาหนึ่ง 
ไม่ให้ความ 
เห็นชอบให้ 
ยับย้ังไว้ 

 

นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วัน 
ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน 

๒๐ วัน นับแต่วันที่ 
พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 

พระมหากษัตริย์ทรงลง 
พระปรมาภิไธย 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

 

หมายเหตุ : ๑.  “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้น  
   ต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน...” (มาตรา ๗๗ วรรคสอง) 
 ๒. ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าฯ เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย บุคคลดังต่อไปนี้สามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบว่าร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความขัดหรือแย้ง 
   ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
   (๑) ส.ส. หรือ ส.ว. หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  
   เพื่อส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 
   (๒) นายกรัฐมนตรี และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 
                * ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 
 

กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามหมวด ๗ รัฐสภา ส่วนที่ ๔ บทท่ีใช้แก่สภาทั้งสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

วาระที่ ๓ ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 
 

ตกไป 

วุฒิสภา 

วาระที่ ๑ 

รับไว้พิจารณา 
ให้พิจารณาต่อไป 

ไม่เห็นชอบดว้ยกับ
สภาผู้แทนราษฎร 

ให้ยับย้ังไว้ 
 วาระที่ ๒ 

จัดท ำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

วาระที่ ๑ 




