คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

นายอภิวัฒน์ สุดสาว
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง
๗. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
๘. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๙. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๐. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

บทน�ำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน
๒๕๖๐ ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐ ของประเทศไทย (ไม่รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้มีหลักการส�ำคัญในการก�ำหนดกลไกเพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครอง
ประเทศขึน้ ใหม่ดว้ ยการจัดโครงสร้างของหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ การสร้าง
ดุลยภาพระหว่างฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตกิ บั ฝ่ายบริหารให้เหมาะสม การก�ำหนดให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอืน่
ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรม
และมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสม การรับรอง
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
โดยถือหลักว่า “การมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การจ�ำกัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น” แต่การใช้สิทธิ
เสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม การก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน
เช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริต
และประพฤติมชิ อบทีเ่ ข้มงวด เด็ดขาด เพือ่ มิให้ผบู้ ริหารทีป่ ราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
เข้ามามีอ�ำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ และการก�ำหนดมาตรการป้องกัน
และบริหารจัดการวิกฤตการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การก�ำหนดกรอบในการพัฒนา
ประเทศ ตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติซงึ่ ผูเ้ ข้ามาบริหารประเทศแต่ละคณะจะได้กำ� หนด
นโยบายและวิธดี ำ� เนินการทีเ่ หมาะสมต่อไป ทัง้ ยังสร้างกลไกในการปฏิรปู ประเทศในด้านต่าง ๆ ภายใต้
กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์และลักษณะของสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
อันจะท�ำให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนเกิดความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มี.ค. - เม.ย. ๖๐
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

ในการด�ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อนั เป็นหลักการส�ำคัญของรัฐธรรมนูญดังกล่าวมานัน้
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกฎหมาย
ในการก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในทางปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ความชั ด เจนในแต่ ล ะเรื่ อ ง
ส�ำหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และเนือ่ งจากเป็นหลักการใหม่จงึ ได้กำ� หนดให้มกี ระบวนการ
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันกับกระบวนการตราพระราชบัญญัติทั่วไป ต่อมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก�ำหนดกระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไว้โดยเฉพาะแยกต่างหากจากกระบวนการตราพระราชบัญญัติทั่วไป ทั้งนี้
เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีแ่ ตกต่างจากพระราชบัญญัติ
ทัว่ ไป และเมือ่ มีการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก็ยงั คงหลักการ
ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ซึง่ มีสาระส�ำคัญทีแ่ ตกต่างไปจากกระบวนการตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญในอดีตทีผ่ า่ นมา
ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่ามีสาระส�ำคัญทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างไร คอลัมน์ คมความคิด
เข็มทิศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอเรือ่ ง “กระบวนการตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ดังนี้
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐๑ ได้บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญจ�ำนวน ๑๐ ฉบับ คือ (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ (๔) พระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๖) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๗) พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง (๑๐) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ส�ำหรับกระบวนการตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ นัน้ แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังต่อไปนี้
๑. กระบวนการตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาล
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๗ ได้บัญญัติกระบวนการ
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระส�ำคัญคือ ให้ “คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ”
ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โปรดดูมาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๒๖๗.

๑
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นองค์กรผูจ้ ดั ท�ำร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
โดยจะต้องจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับแต่วนั ประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
แต่ละฉบับ ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด
ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดแล้วเสร็จ
ให้สง่ ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง และ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง หรือ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ให้แจ้งให้ประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติทราบภายใน ๑๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ และให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตงั้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่งมีจ�ำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระ
ทีเ่ กีย่ วข้อง และสมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึง่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
มอบหมายฝ่ายละ ๕ คน เพื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายใน ๑๕ วันนับแต่วัน
ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ความเห็นชอบ ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกิน
๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถึง ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวน
สมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ให้ถอื ว่าสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติให้ความเห็นชอบ
ตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอและให้นายกรัฐมนตรีน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับ
เป็นกฎหมายได้ต่อไป
ข้อสังเกต ในกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาลในมาตรา
๒๖๗ วรรคห้า นั้น มิได้บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ให้ศาลฎีกาซึง่ เป็นศาลทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
คดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณาว่าตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่
ในการนี้ เพือ่ ให้ทราบถึงกระบวนการตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาล
ทัง้ ระบบ ขอให้พจิ ารณาจากแผนภูมกิ ระบวนการตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาล
ดังต่อไป
￼
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ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ไม่ตรงตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ
แจ้งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง พ.ร.ป.

ตรงตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณา

พิจารณาแล้วเสร็จ
ภายในเวลาดังกล่าว

สภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๑๑ คน
ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระ
ที่เกี่ยวข้องและสมาชิก สนช. และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายละ ๕ คน พิจารณาภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ให้ถือว่าสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติเห็นชอบ

พิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ภายในเวลาดังกล่าว

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

จัดทำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย สำนักกฎหมำย สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

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

ร่าง พ.ร.ป. ตกไป

เกิน ๒ ใน ๓ ของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ สนช.

ไม่ถึง ๒ ใน ๓ ของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ สนช.

ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ

นายกรัฐมนตรีนาขึน้ ทูลเกล้าฯ

พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทาร่าง พ.ร.ป.
จานวน ๑๐ ฉบับ* ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน
นับแต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ

กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๒. กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบททั่วไป
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บญั ญัตกิ ระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
			 ๒.๑ บุคคลผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คือ
(๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ
ที่เกี่ยวข้อง
								(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
			๒.๒ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
								การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภา และให้รัฐสภา
ประชุมร่วมกันเพือ่ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๘๐ วัน
โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่ าม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
สมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องรัฐสภา ถ้าทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก�ำหนด
เวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามร่างที่เสนอ
และภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ทีร่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ให้รฐั สภา
ส่งร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้ความเห็น ในกรณีทศี่ าลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้องไม่มขี อ้ ทักท้วงภายใน
๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาให้นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีต้องรอไว้ ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญจากรัฐสภา ถ้าไม่มกี รณีการส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรีนำ� ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วันนับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าว
								ในกรณีทศี่ าลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท�ำให้
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถกู ต้องตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภา และ
ให้รฐั สภาประชุมร่วมกันเพือ่ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นดังกล่าว
ในการนี้ ให้รัฐสภามีอ�ำนาจแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ
ตามทีเ่ ห็นสมควรได้ และเมือ่ ด�ำเนินการเสร็จแล้ว ให้รฐั สภาส่งร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาให้นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีต้องรอไว้ ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีการส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรี
น�ำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วันนับแต่วัน
พ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าว
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

			๒.๓ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
								รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๘ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติทั่วไป โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
								(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มี จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า ๑ ใน ๑๐ ของจ� ำ นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู ่ ข องทั้ ง สองสภาเห็ น ว่ า
ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
								(๒) หากนายกรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วมี ข ้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบ
โดยไม่ชักช้า
							 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
								เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบททั่วไป
ทัง้ ระบบ ขอให้พจิ ารณาจากแผนภูมกิ ระบวนการตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามบททัว่ ไป
ดังต่อไปนี้

￼
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นายกรัฐมนตรีแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานวุฒิสภาทราบ

ขัดหรือแย้งแต่ไม่ใช่
ข้อสาระสาคัญ

ขัดหรือแย้งหรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้อง
และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสาคัญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ข้อความนั้นตกไป

มี.ค. - เม.ย. ๖๐

จุลนิติ

ไม่มีกรณีส่ง
ศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐสภาพิจารณาข้อทักท้วงให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่ได้รับความเห็น

๑. มีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
๒. ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถกู ต้อง
ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญได้

ทักท้วง

ไม่ทักท้วง

ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับร่าง พ.ร.ป.

ให้รัฐสภาส่งร่าง พ.ร.ป. ไปยังศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นภายใน
๑๕ วันนับแต่วันที่ให้ความเห็นชอบ

พิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

วาระที่ ๓ ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของรัฐสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ

นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วันนับแต่วนั ที่ได้รับร่าง พ.ร.ป. จากรัฐสภา

นายกรัฐมนตรี

พิจารณา ๓ วาระ

หมายเหตุ “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
และดาเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้น ต่อประชาชน
และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน...” (มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
จัดทำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย สำนักกฎหมำย สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

มีกรณีส่งศาลรัฐธรรมนูญ

ส.ส. ส.ว. หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภาเสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี

เห็นว่าร่าง พ.ร.ป. มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ

ประธานสภาแล้วแต่กรณี
แจ้งนายกรัฐมนตรีทราบ

ไม่ขัดหรือแย้งหรือ
ตราขึน้ โดยถูกต้อง

รัฐสภา

นายกรัฐมนตรีนาร่าง พ.ร.ป. ขึ้นทูลเกล้าฯ

ร่าง พ.ร.ป.

ร่าง พ.ร.ป. ตกไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

ส.ส. จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กี่ยวข้อง

กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบททั่วไป ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

บทสรุป
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law) ถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ
ที่ จ ะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด� ำ เนิ น การปฏิ รู ป ประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ แ ละเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายที่มีความส�ำคัญในการ
น�ำพาประเทศกลับสู่วิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีจุดเริ่มต้นจากการจัดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อท�ำหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติ
และมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรีเพื่อท�ำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน
มีองค์กรอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกัน ตรวจสอบ
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล เข้ามามีอ�ำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ และ
มีวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ส�ำหรับเพื่อใช้ในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองโดยเฉพาะ ซึง่ หลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทัง้ ๑๐ ฉบับนัน้
ล้วนแล้วแต่เป็นหลักการส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศให้เกิดความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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