คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
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ารยืนยันรางพระราชบัญญัติ
ฐ

บทนํา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๑ บัญญัตใิ หภายใน ๑๕ วัน นับแตวนั ประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภา
เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก ตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา๑
ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป ซึ่ง ณ วันที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม
รัฐสภาดังกลาวมีรางพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร
และวุฒสิ ภา ยังมิไดใหความเห็นชอบ รวมเปนจํานวนทัง้ สิน้ ๒๐ ฉบับ๒ ในการนี้ คณะรัฐมนตรี ไดมหี นังสือ
กราบเรียน ประธานรัฐสภา เรื่อง การรองขอตอรัฐสภาเพื่อใหพิจารณารางพระราชบัญญัติที่รัฐสภา
ยังมิไดใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย๓ ซึ่งเปนบทบัญญัติ
ที่ใหอํานาจแกคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป ในการยืนยันรางกฎหมายที่รัฐสภา
ยังมิไดใหความเห็นชอบภายใน ๖๐ วัน นับแตวนั เรียกประชุมรัฐสภาครัง้ แรกภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
(ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
พระราชกฤษฎี ก าเรี ย กประชุ ม รั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๓ ก หน า ๑
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒.
๒
หนังสือสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ปฏิบตั หิ นาทีส่ าํ นักงานเลขาธิการสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ ดวนทีส่ ดุ ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๑๙๘๘
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒.
๓
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๓๙๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีไดยืนยัน
รางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบ จํานวน ๔ ฉบับ คือ ๑) รางพระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
๒) รางประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ๓) รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รางฉบับที่ ๑-๓
อยูระหวางการพิจารณาในวาระที่ ๒ (ชั้นกรรมาธิการ)) และ ๔) รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการทําให
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว รอการพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓).
๑
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การยืนยันรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ตอมาปรากฏวาคณะรัฐมนตรีไดมหี นังสือกราบเรียน ประธานรัฐสภา เรือ่ ง ขอถอนรางพระราชบัญญัติ
ทีร่ อ งขอตอรัฐสภาเพือ่ ใหพจิ ารณารางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบ ตามมาตรา ๑๔๗
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จํานวน ๔ ฉบับ๔ เพื่อนํากลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
จึงมีประเด็นอันควรพิจารณาศึกษาวาการขอถอนรางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวนั้น
มาจากเหตุผลประการใด หากจะตัง้ สมมติฐานวาการเปลีย่ นผานจากสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติซงึ่ เปนสภาเดีย่ ว
มาสูสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งเปนสภาคู อาจนําไปสูประเด็นปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการยืนยันรางกฎหมายของคณะรัฐมนตรีหรือไม เนือ่ งจากหากรัฐสภามีมติเห็นชอบใหพจิ ารณา
รางกฎหมายตอไปตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะถือวารางกฎหมายนั้น
คางการพิจารณาของสภาใด และจะดําเนินกระบวนการพิจารณาตอไปอยางไร และการทีส่ ภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ
สิน้ สุดลงตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ จะถือวาเปนกรณีทอี่ ายุของของสภาผูแ ทนราษฎรสิน้ สุดลง
หรือมีการยุบสภาผูแ ทนราษฎรตามความในมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึง่ ทีจ่ ะทําใหคณะรัฐมนตรีทตี่ งั้ ขึน้ ใหม
ภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไปมีอาํ นาจยืนยันรางกฎหมายทีส่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติยงั มิไดใหความเห็นชอบ
ไดหรือไม เพียงใด
สําหรับประเด็นปญหาดังกลาว คงจะตองพิจารณาศึกษาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
เกีย่ วกับการยืนยันรางกฎหมายที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวามีหลักการสําคัญ
และมีความมุงหมายประการใด และในอดีตที่ผานมามีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืนยันรางกฎหมาย
ที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบอยางไร โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางการยืนยันรางกฎหมาย
ที่ ค  า งการพิ จ ารณาของสภาผู  แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภากั บ ร า งกฎหมายที่ ค  า งการพิ จ ารณาของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการใชอํานาจ
ของคณะรัฐมนตรีในการยืนยันรางกฎหมายทีร่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบ ซึง่ ถือเปนหลักการสําคัญ
ประการหนึง่ ของกระบวนการตรากฎหมายตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ คอลัมนคมความคิด
เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “การยืนยันรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได
ใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี” ดังนี้
๑. หลั ก การสํ า คั ญ และความมุ  ง หมายของการยื น ยั น ร า งกฎหมายที่ รั ฐ สภายั ง มิ ไ ด
ใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
สําหรับการยืนยันรางกฎหมายทีร่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบไมวา จะเปนรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เปนหลักการที่มี
การบัญญัตเิ ปนครัง้ แรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
และหลักการดังกลาวนี้ไดมีการบัญญัติไวในทํานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง โดยมีเนื้อหาตามตารางเปรียบเทียบ ดังตอไปนี้
๔

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๓๕๓๐๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒.

จุ ล นิิ ติ

97-105-MAC6.indd 98

๙๘

3/12/20 4:24 PM

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการยืนยันรางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป ๒๕๔๐, ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐
รัฐธรรมนู ญ แหง ราชอาณาจั กรไทย รัฐธรรมนู ญ แหง ราชอาณาจั กรไทย รัฐธรรมนู ญ แหง ราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
พุทธศักราช ๒๕๕๐
พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๗๘ ในกรณี ท่ีอ ายุ ข องสภา
ผู แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลงหรื อ มี ก ารยุ บ สภา
ผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
หรือบรรดารางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีพ่ ระมหากษัตริย
ไมทรงเห็นชอบดวย หรือเมือ่ พนเกาสิบวันแลว
มิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป

มาตรา ๑๕๓ ในกรณี ที่ อ ายุ ข องสภา
ผู แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลงหรื อ มี ก ารยุ บ สภา
ผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
หรือบรรดารางพระราชบัญญัตทิ พ่ ี ระมหากษัตริย
ไมทรงเห็นชอบดวย หรือเมือ่ พนเกาสิบวันแลว
มิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป

ในกรณี ที่ อ ายุ ข องสภาผู  แ ทนราษฎร
สิ้ น สุ ด ลงหรื อ มี ก ารยุ บ สภาผู  แ ทนราษฎร
ภายหลังการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
อันเปนการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทน
ราษฎร หรือวุฒสิ ภา แลวแตกรณี จะพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติม หรือรางพระราช
บัญญัติห รื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
ตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีทตี่ งั้ ขึน้ ใหมภายหลัง
การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปร อ งขอภายในหกสิ บ วั น
นั บ แต วั น เรี ย กประชุ ม รั ฐ สภาครั้ ง แรก
หลั ง การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป และรั ฐ สภามี ม ติ
เห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรา งรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม รางพระราชบัญญัติ หรือราง
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น
เปนอันตกไป
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติม
รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ต อ ไปตามวรรคสอง
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับการประชุม
รัฐสภา

ในกรณี ที่ อ ายุ ข องสภาผู  แ ทนราษฎร
สิน้ สุดลงหรือมีการยุบสภาผูแ ทนราษฎร ภายหลัง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปน
การเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร
หรื อ วุ ฒิ ส ภา แล ว แต ก รณี จะพิ จ ารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติม หรือรางพระราช
บัญญัตทิ รี่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได
ถ า คณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม ภ ายหลั ง
การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปร อ งขอภายในหกสิ บ วั น
นั บ แต วั น เรี ย กประชุ ม รั ฐ สภาครั้ ง แรก
หลั ง การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป และรั ฐ สภามี ม ติ
เห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรา งรัฐธรรมนูญ
แก ไขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น
เปนอันตกไป

มาตรา ๑๔๗ ในกรณี ที่ อ ายุ ข องสภา
ผู แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลงหรื อ มี ก ารยุ บ สภา
ผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
หรื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ รั ฐ สภายั ง มิ ไ ด
ใหความเห็นชอบ หรือทีร่ ฐั สภาใหความเห็นชอบ
แลวแตพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย
หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทาน
คืนมา ใหเปนอันตกไป
บรรดารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
หรือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดให
ความเห็ น ชอบที่ ต กไปตามวรรคหนึ่ ง
ถ า คณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม ภ ายหลั ง
การเลือกตัง้ ทั่ ว ไปร อ งขอต อ รั ฐ สภาเพื่ อ ให
รั ฐ สภา สภาผู  แ ทนราษฎร หรื อ วุ ฒิ ส ภา
แล ว แต ก รณี พิ จ ารณาต อ ไป ถ า รั ฐ สภา
เห็นชอบดวย ก็ ใ ห รั ฐ สภา สภาผู  แ ทนราษฎร
หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี พิจารณาตอไปได
แตคณะรัฐมนตรีตองรองขอภายในหกสิบวัน
นับแตวนั เรียกประชุมรัฐสภาครัง้ แรกภายหลัง
การเลือกตั้งทั่วไป

การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติม
หรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามวรรคสอง
ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา
ผูแ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี

๑.๑ หลักการสําคัญของการยืนยันรางพระราชบัญญัตทิ ี่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๗ ไดกําหนด
หลักการสําคัญเกี่ยวกับการยืนยันรางพระราชบัญญัตทิ ี่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบไว ดังนี้

๙๙
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การยืนยันรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

(๑) รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมหรือรางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบ
หรือที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวแตพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย หรือเมื่อพน ๙๐ วันแลว
มิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป (มาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง)
(๒) ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ รั ฐ สภายั ง มิ ไ ด ใ ห
ความเห็นชอบทีต่ กไปตาม (๑) ถาคณะรัฐมนตรีทตี่ งั้ ขึน้ ใหมภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไปรองขอตอรัฐสภา
เพือ่ ใหรฐั สภา สภาผูแ ทนราษฎร หรือวุฒสิ ภา แลวแตกรณี พิจารณาตอไป ถารัฐสภาเห็นชอบดวยก็ใหรฐั สภา
สภาผูแ ทนราษฎร หรือวุฒสิ ภา แลวแตกรณี พิจารณาตอไปได แตคณะรัฐมนตรีตอ งรองขอภายใน ๖๐ วัน
นับแตวนั เรียกประชุมรัฐสภาครัง้ แรกภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไป แตในกรณีของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติม
หรือรางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภาใหความเห็นชอบแลวแตพระมหากษัตริยไ มทรงเห็นชอบดวย หรือเมือ่ พน
๙๐ วัน แลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป คณะรัฐมนตรีจะรองขอใหมกี ารพิจารณาตอไปไมได
(มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง)
๑.๒ ความมุงหมายของการยืนยันรางพระราชบัญญัตทิ ี่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
กอนมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
รางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบ หรือทีร่ ฐั สภาใหความเห็นชอบแลวแตพระมหากษัตริย
ไมทรงเห็นชอบดวย หรือเมื่อพน ๙๐ วันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไปโดยปริยาย
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไปจะรองขอตอรัฐสภา เพือ่ ใหรฐั สภา สภาผูแ ทนราษฎร
หรือวุฒสิ ภา แลวแตกรณี พิจารณาตอไปไมได ทัง้ นี้ เนือ่ งจากกฎหมายถือเปนเครือ่ งมือสําคัญในการบริหาร
ราชการแผนดินใหบรรลุเปาหมายในการขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐบาลในแตละสมัย ดังนัน้ เมือ่ อายุของ
สภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ซึ่งทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง
ในทางปฏิบตั ริ ัฐบาลใหมที่เขามาบริหารราชการแผนดินจะไมสนับสนุนรางพระราชบัญญัติที่รัฐบาลเดิม
ไดเสนอตอรัฐสภา แตจะเลือกแนวทางการเสนอรางพระราชบัญญัติใหมเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา
ตอมาเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ไดมกี ารบัญญัตหิ ลักการใหมวา ในกรณีทอี่ ายุของสภาผูแ ทนราษฎรสิน้ สุดลงหรือมีการยุบสภาผูแ ทนราษฎร
รางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบนัน้ ถาคณะรัฐมนตรีทตี่ งั้ ขึน้ ใหมภายหลังการเลือกตัง้
ทั่วไปรองขอตอรัฐสภาภายใน ๖๐ วัน นับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป
และรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบ ใหรฐั สภา สภาผูแ ทนราษฎร หรือวุฒสิ ภา แลวแตกรณี พิจารณาตอไปได
ทั้งนี้ เพือ่ ใหกระบวนการพิจารณากฎหมายรวดเร็วทันการณขนึ้ ไมคงั่ คางมากดังในอดีต และไมตอ งเริม่
เสนอใหมอันทําใหสิ้นเปลืองทั้งเวลาและเงินงบประมาณของประเทศ๕

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “๔ ป รัฐธรรมนูญ : ปญหาและอุปสรรคตอการปฏิรูปการเมือง”, สถาบันพระปกเกลา, หนา ๕๗.
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืนยันรางพระราชบัญญัตทิ ี่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
นับตัง้ แตมกี ารบัญญัตหิ ลักการเกีย่ วกับการยืนยันรางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภายังมิไดใหความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเปนครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เปนตนมา ประเทศไทยมีทงั้ รัฐสภาทีม่ าจากการเลือกตัง้ และรัฐสภาทีม่ าจากการแตงตัง้ ดังนัน้ การศึกษา
เกี่ยวกับการยืนยันรางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงตองศึกษา
เปรียบเทียบระหวางการยืนยันรางพระราชบัญญัตทิ คี่ า งการพิจารณาของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา
กับรางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติวามีแนวทางปฏิบัติอยางไร
๒.๑ การยืนยันรางพระราชบัญญัตทิ คี่ า งการพิจารณาของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา
สํ า หรั บ การยื น ยั น ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ค  า งการพิ จ ารณาของสภาผู  แ ทนราษฎร
และวุฒิสภาของคณะรัฐมนตรีนั้น ปรากฏวานับตั้งแตมีการบัญญัติหลักการดังกลาวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คณะรัฐมนตรีไดยืนยันรางพระราชบัญญัติเพื่อใหรัฐสภา
ใหความเห็นชอบ จํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๒.๑.๑ คณะรัฐมนตรีชุดนายทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติยนื ยันรางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบ
จํานวน ๒๗ ฉบับ เพื่อใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และในคราวประชุมรวมกันของรัฐสภา ครัง้ ที่ ๗ (สมัยสามัญ
ทัว่ ไป) วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ รัฐสภาไดพจิ ารณารางพระราชบัญญัติ จํานวน ๒๖ ฉบับ เนือ่ งจาก
คณะรัฐมนตรีไดขอถอนรางพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไป
โดยไดอภิปรายแสดงความเห็นและขอเสนอแนะรวมกันไปในคราวเดียวกัน และลงมติใหความเห็นชอบ
ใหพจิ ารณารางพระราชบัญญัตทิ งั้ ๒๖ ฉบับตอไป ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
๒.๑.๒ คณะรัฐมนตรีชุดนายทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติยนื ยันรางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบ
จํานวน ๔๑ ฉบับ เพือ่ ใหรฐั สภาพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยในคราวประชุมรวมกันของรัฐสภา ครัง้ ที่ ๖ (สมัยสามัญ
ทัว่ ไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ สมาชิกรัฐสภาไดอภิปรายแสดงความเห็นและขอเสนอแนะ
รวมกันทั้งหมด แตในการลงมติ ไดลงมติแยกเปน ๒ กรณี กลาวคือ กรณีแรก พิจารณาลงมติ
ใหความเห็นชอบรวมกัน จํานวน ๓๖ ฉบับ กรณีทสี่ อง ลงมติใหความเห็นชอบทีละฉบับ จํานวน ๕ ฉบับ
ซึ่งปรากฏวารัฐสภาไดพิจารณาใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติทั้ง ๔๑ ฉบับตอไป
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
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การยืนยันรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

๒.๑.๓ คณะรัฐมนตรีชุดนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ค  า งการพิ จ ารณาของ
รัฐสภา และเห็นควรใหรองขอตอรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง จํานวน ๒๔ ฉบับ โดยในคราวประชุม
รวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทรที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สมาชิกรัฐสภา
ไดอภิปรายแสดงความเห็นและใหขอ เสนอแนะรางพระราชบัญญัตทิ คี่ ณะรัฐมนตรีรอ งขอจํานวน ๒๔ ฉบับ
รวมกันไปในคราวเดียวกัน และลงมติใหความเห็นชอบใหพจิ ารณารางพระราชบัญญัติ จํานวน ๒๔ ฉบับ
ตอไป ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง
๒.๒ การยืนยันรางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
สําหรับในกรณีการยืนยันรางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห ง ชาติ นั้ น นั บ ตั้ ง แต มี ก ารบั ญ ญั ติ ห ลั ก การดั ง กล า วตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ปรากฏวามีสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน ๒ ชุด ดังนี้
๒.๒.๑ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙
โดยที่มาตรา ๒๙๓ แหงบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดใหสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติทาํ หนาทีร่ ฐั สภา สภาผูแ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา
จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนครัง้ แรกตามมาตรา ๑๒๗ และเมือ่ มีการประชุมรัฐสภาเปนครัง้ แรกแลว
แตยงั ไมมวี ฒ
ุ สิ ภา ใหสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติทาํ หนาทีว่ ฒ
ุ สิ ภาตอไปจนกวาจะมีวฒ
ุ สิ ภาตามรัฐธรรมนูญนี้
พรอมทั้งกําหนดใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๓ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ดวยโดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหในกรณีอายุของ
สภาผูแ ทนราษฎรสิน้ สุดลงหรือมีการยุบสภาผูแ ทนราษฎรคณะรัฐมนตรีทตี่ งั้ ขึน้ ใหมภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
มีสิทธิรองขอตอรัฐสภาภายใน ๖๐ วันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป
เพื่ อ ให รั ฐ สภา สภาผู  แ ทนราษฎร หรื อ วุ ฒิ ส ภา แล ว แต ก รณี พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ
หรื อ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไป หากรัฐสภา
มีมติเห็นชอบดวยกับคํารองของคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ณ วันที่มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗
คื อ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ นั้น มีรางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาอยูในวาระตาง ๆ
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติจาํ นวนรวมทัง้ สิน้ ๖๘ ฉบับ ในการนี้ เลขาธิการวุฒสิ ภา ไดมหี นังสือสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ดวนที่สุด ที่ สว ๐๐๐๗/๕๔๑ เรื่อง รางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมือ่ วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ลงมติเห็นชอบแนวทาง
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับรางพระราชบัญญัตทิ คี่ า งการพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ตามทีส่ าํ นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยใหรฐั มนตรีเจาสังกัดเรงรัดการพิจารณารางพระราชบัญญัตทิ อี่ ยูใ นความรับผิดชอบ
จุ ล นิิ ติ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ซึ่งคางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (ซึ่งทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา
ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ใ นขณะนั้ น ) แล ว แจ ง ไปยั ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าภายใน
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ และใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจงใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีทราบภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ เพือ่ นําเสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎร
(ปสส.) พิจารณา กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป๖
อย า งไรก็ ต าม ไม ป รากฏว า คณะรั ฐ มนตรี ชุ ด ที่ มี น ายสมั ค ร สุ น ทรเวช
เปนนายกรัฐมนตรี ได ร  อ งขอต อ รั ฐ สภาภายใน ๖๐ วั น นั บ แต วั น เรี ย กประชุ ม รั ฐ สภาครั้ ง แรก
หลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไป เพือ่ ใหรฐั สภา สภาผูแ ทนราษฎร หรือวุฒสิ ภา แลวแตกรณี พิจารณารางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไป แตประการใด
๒.๒.๒ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗
สํ า หรั บ การยื น ยั น ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ยั ง มิ ไ ด ใ ห
ความเห็นชอบนั้น เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๓/๑๗๓๒๘ เรื่อง ขอขอมูลเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแหงชาติยังมิไดให
ความเห็นชอบ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เนื่องจากไดมีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรอันเปนการเลือกตัง้ ทัว่ ไป ตามพระราชกฤษฎีกาใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
เปนการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แลว และมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ หภายใน ๑๕ วัน นับแตวนั ประกาศผลการเลือกตัง้ ใหเรียกประชุมรัฐสภา
เพือ่ ใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครัง้ แรก ประกอบกับมาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ หสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติและสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติสนิ้ สุดลงในวันกอนวันเรียกประชุม
รัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป ดังนั้น จึงมีความจําเปนเรงดวนในการขอขอมูลเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัตทิ สี่ ภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติยงั มิไดใหความเห็นชอบเพือ่ นํามาเปนขอมูลเสนอคณะรัฐมนตรี
ชุดใหมตอไป โดยใหแจงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ในการนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดมีหนังสือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๑๙๘๘
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตทิ สี่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติยงั มิไดใหความเห็นชอบ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความวา ณ วันทีม่ ปี ระกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
มีรา งพระราชบัญญัตทิ สี่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติยงั มิไดใหความเห็นชอบ รวมเปนจํานวนทัง้ สิน้ ๒๐ ฉบับ
ตอมานายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๓๙๖๕ ลงวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กราบเรียน ประธานรัฐสภา เรื่อง การรองขอตอรัฐสภาเพื่อใหพิจารณา
รางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ร) ๔๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ
ที่คางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑.
๖
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การยืนยันรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

จํานวนรวมทั้งสิ้น ๔ ฉบับ ซึ่งไดรองขอภายใน ๖๐ วัน นับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลัง
การเลือกตั้งทั่วไป (ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ตอมาปรากฏวาคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๓๕๓๐๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ กราบเรียน ประธาน
รัฐสภา เรือ่ ง ขอถอนรางพระราชบัญญัตทิ รี่ อ งขอตอรัฐสภาเพือ่ ใหพจิ ารณารางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภา
ยังมิไดใหความเห็นชอบ ตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จํานวน ๔ ฉบับ
เพื่อนํากลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
การที่คณะรัฐมนตรีขอถอนรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
กลับไป จึงมีประเด็นที่นาสนใจวา เหตุใดคณะรัฐมนตรีจึงขอถอนรางพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับกลับไป
ทั้งนี้ หากพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๔๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ซึ่งเปนบทบัญญัตทิ ใี่ หอาํ นาจคณะรัฐมนตรีทตี่ งั้ ขึน้ ใหมภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไป มีอาํ นาจในการยืนยัน
รางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบ แตเฉพาะกรณีทอี่ ายุของสภาผูแ ทนราษฎรสิน้ สุดลง
หรือมีการยุบสภาผูแ ทนราษฎร ดังนัน้ การทีส่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติสนิ้ สุดลงจะถือวาเปนกรณีทอี่ ายุของ
สภาผูแ ทนราษฎรสิน้ สุดลงหรือมีการยุบสภาผูแ ทนราษฎรหรือไม ประกอบกับบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓
มิไดบัญญัติใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๗ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย
โดยอนุโลม ซึง่ แตกตางกับกรณีทเี่ คยบัญญัตไิ วในมาตรา ๒๙๓ วรรคหา๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ นอกจากนี้ หากรัฐสภามีมติเห็นชอบใหพจิ ารณารางพระราชบัญญัตทิ สี่ ภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติ (ซึง่ ทําหนาทีร่ ฐั สภา สภาผูแ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา) ยังมิไดใหความเห็นชอบตามทีค่ ณะรัฐมนตรี
รองขอ ก็จะทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบตั วิ า จะเริม่ พิจารณาตอไปในสภาใด จึงนาจะเปนเหตุผลประการหนึง่
ที่ทําใหรัฐบาลขอถอนรางพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแหงชาติยังมิไดใหความเห็นชอบกลับไป
และหากเปนรางพระราชบัญญัติที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล การเสนอรางพระราชบัญญัติ
เขามาใหม นาจะเปนชองทางทีป่ ลอดภัยและปองกันปญหาขอโตแยงในเรือ่ งการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกระบวนการเสนอกฎหมายของรัฐบาล
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากแนวทางปฏิบัติในอดีตที่ผานมา คณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปจะยืนยันเฉพาะรางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของ
สภาผูแ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาซึง่ เปนสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเทานัน้ แตจะไมยนื ยันรางพระราชบัญญัติ
ที่คางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งเปนสภาที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๓ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๙๓ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ทําหนาทีร่ ฐั สภา สภาผูแ ทนราษฎร และวุฒสิ ภาตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนีจ้ นกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนครัง้ แรกตามมาตรา ๑๒๗
ฯลฯ
ฯลฯ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๓ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแหงชาติดวยโดยอนุโลม”
๗
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

บทสรุป
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๗ เปนบทบัญญัตทิ ใี่ หอาํ นาจกับคณะรัฐมนตรี
ในการยืนยันรางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบ โดยมีหลักการสําคัญวาหากคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป ประสงคจะยืนยันรางพระราชบัญญัติฉบับใด จะตองเปน
รางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบเทานั้น หากเปนรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภา
ใหความเห็นชอบแลว หรือเมือ่ พนกําหนด ๙๐ วันแลวมิไดพระราชทานคืนมา คณะรัฐมนตรีจะใชอาํ นาจ
ยืนยันไมได และคณะรัฐมนตรีจะตองรองขอตอรัฐสภาภายใน ๖๐ วัน นับแตวนั เรียกประชุมรัฐสภาครัง้ แรก
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
จากการศึกษาพบวานับตัง้ แตมกี ารบัญญัตหิ ลักการใหคณะรัฐมนตรีมอี าํ นาจยืนยันรางพระราชบัญญัติ
ทีร่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ปรากฏวา
มีการยืนยันรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบจํานวน ๓ ครั้ง โดยเปนการยืนยัน
รางพระราชบัญญัตทิ คี่ า งการพิจารณาของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวรเทานัน้ ในสวนของรางพระราชบัญญัตทิ คี่ า งการพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติซงึ่ เปนสภา
ทีต่ งั้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวนัน้ ปรากฏวาคณะรัฐมนตรีทตี่ งั้ ขึน้ ใหมภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
มิไดใชอาํ นาจในการยืนยันรางพระราชบัญญัติ ทัง้ นี้ ดังจะเห็นไดจากคณะรัฐมนตรีชดุ ทีม่ นี ายสมัคร สุนทรเวช
เปนนายกรัฐมนตรี มิไดใชอาํ นาจในการยืนยันรางพระราชบัญญัตทิ คี่ า งการพิจารณาของสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ
ทีต่ งั้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ถึงแมวา คณะรัฐมนตรี
ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี จะเคยรองขอตอรัฐสภาเพื่อใหพิจารณา
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ค  า งการพิ จ ารณาของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ก็ตาม แตตอ มาก็ไดขอถอนรางพระราชบัญญัติ
ทีส่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติยงั มิไดใหความเห็นชอบเพือ่ นํากลับไปพิจารณาทบทวนอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ ขอเท็จจริง
ดังกลาวนาจะพอแสดงใหเห็นถึงแนวทางปฏิบัติในการยืนยันรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดให
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
อยางไรก็ตาม การที่คณะรัฐมนตรีขอถอนรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
กลับไปนัน้ มิไดตดั อํานาจของคณะรัฐมนตรีในการเสนอรางพระราชบัญญัตทิ ขี่ อถอนกลับไปเขามาใหม
หากคณะรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัตฉิ บับใดทีร่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบเปนรางพระราชบัญญัติ
ทีส่ อดคลองกับนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน และเปนประโยชนตอ ประเทศชาติและประชาชน
คณะรัฐมนตรีก็สามารถเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวกลับมาใหมไดตามชองทางปกติในการเสนอ
รางพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ดังนั้น การยืนยันรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ จึงเปรียบเสมือนเปน
ชองทางดวนในการเสนอกฎหมายของคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อใหเกิด
ความรวดเร็ว ความตอเนือ่ ง และประหยัดงบประมาณของประเทศชาติในงานดานนิตบิ ญ
ั ญัติ และเปนการ
สรางภาพลักษณที่ดีในความสัมพันธระหวางรัฐบาลในฐานะฝายบริหาร กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒสิ ภาในฐานะฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ ตลอดจนประชาชนซึง่ รัฐธรรมนูญไดบญ
ั ญัตใิ หเขามามีสว นรวม
ในการเสนอกฎหมาย สําหรับเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเปน
หลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
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