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บทนํา

ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๒๑ บญัญตัใิหภายใน ๑๕ วนั นบัแตวนัประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภา
เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก ตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา๑

ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป ซึ่ง ณ วันที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม
รัฐสภาดังกลาวมีรางพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งทําหนาท่ีรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร 
และวฒุสิภา ยงัมไิดใหความเหน็ชอบ รวมเปนจํานวนทัง้สิน้ ๒๐ ฉบบั๒  ในการน้ี คณะรฐัมนตร ีไดมหีนงัสอื
กราบเรียน ประธานรัฐสภา เรื่อง การรองขอตอรัฐสภาเพ่ือใหพิจารณารางพระราชบัญญัติที่รัฐสภา
ยังมิไดใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย๓ ซึ่งเปนบทบัญญัติ
ที่ใหอํานาจแกคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป ในการยืนยันรางกฎหมายที่รัฐสภา
ยงัมไิดใหความเหน็ชอบภายใน ๖๐ วนั นบัแตวนัเรยีกประชมุรฐัสภาครัง้แรกภายหลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไป 
(ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนท่ี ๖๓ ก หนา ๑ 
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒.   

๒หนงัสอืสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหินาทีส่าํนกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิดวนทีส่ดุ ที ่สว(สนช) ๐๐๐๗/๑๙๘๘
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 

๓หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๓๙๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีไดยืนยัน
รางพระราชบัญญตัทิีร่ฐัสภายงัมไิดใหความเห็นชอบ จาํนวน ๔ ฉบบั คอื ๑) รางพระราชบัญญตัใิหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด 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). 
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ารยืนยันร�างพระราชบัญญัติ
ฐ ฐ
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การยืนยันร�างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได�ให�ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

๙๘จุ ล นิิ ติ

ตอมาปรากฏวาคณะรฐัมนตรไีดมหีนังสอืกราบเรยีน ประธานรฐัสภา เรือ่ง ขอถอนรางพระราชบญัญตัิ
ทีร่องขอตอรฐัสภาเพ่ือใหพจิารณารางพระราชบัญญตัทิีร่ฐัสภายงัมไิดใหความเห็นชอบ ตามมาตรา ๑๔๗ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จํานวน ๔ ฉบับ๔ เพ่ือนํากลับไปพิจารณาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง 
จึงมีประเด็นอันควรพิจารณาศึกษาวาการขอถอนรางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวนั้น 
มาจากเหตผุลประการใด หากจะตัง้สมมตฐิานวาการเปลีย่นผานจากสภานติบิญัญตัแิหงชาตซิึง่เปนสภาเดีย่ว
มาสูสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งเปนสภาคู อาจนําไปสูประเด็นปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการยนืยนัรางกฎหมายของคณะรฐัมนตรหีรอืไม เน่ืองจากหากรฐัสภามมีตเิหน็ชอบใหพจิารณา
รางกฎหมายตอไปตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะถือวารางกฎหมายนั้น
คางการพจิารณาของสภาใด และจะดาํเนนิกระบวนการพจิารณาตอไปอยางไร และการทีส่ภานติบิญัญตัแิหงชาติ
สิน้สุดลงตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ จะถอืวาเปนกรณทีีอ่ายขุองของสภาผูแทนราษฎรสิน้สดุลง
หรอืมกีารยบุสภาผูแทนราษฎรตามความในมาตรา ๑๔๗ วรรคหน่ึง ทีจ่ะทาํใหคณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ขึน้ใหม
ภายหลงัการเลือกตัง้ทัว่ไปมอีาํนาจยนืยนัรางกฎหมายท่ีสภานิตบิญัญตัแิหงชาตยิงัมไิดใหความเหน็ชอบ
ไดหรือไม เพียงใด 

สําหรับประเด็นปญหาดังกลาว คงจะตองพิจารณาศึกษาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
เกีย่วกบัการยืนยันรางกฎหมายที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวามีหลักการสําคัญ
และมีความมุงหมายประการใด และในอดีตที่ผานมามีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืนยันรางกฎหมาย
ที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบอยางไร โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางการยืนยันรางกฎหมาย
ที่ค างการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภากับรางกฎหมายท่ีคางการพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการสรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับการใชอํานาจ
ของคณะรัฐมนตรีในการยืนยนัรางกฎหมายท่ีรฐัสภายังมไิดใหความเห็นชอบ ซึง่ถอืเปนหลักการสําคญั
ประการหน่ึงของกระบวนการตรากฎหมายตามบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญ ดงัน้ัน คอลัมนคมความคิด 
เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “การยืนยันรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได
ใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี” ดังนี้

๑. หลักการสําคัญและความมุ งหมายของการยืนยันรางกฎหมายที่รัฐสภายังมิได
ใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

สาํหรบัการยนืยนัรางกฎหมายทีร่ฐัสภายงัมไิดใหความเหน็ชอบไมวาจะเปนรางรัฐธรรมนญู
แกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เปนหลักการท่ีมี
การบญัญตัเิปนครัง้แรกตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง 
และหลักการดังกลาวน้ีไดมีการบัญญัติไวในทํานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง และรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง โดยมีเนื้อหาตามตารางเปรียบเทียบ ดังตอไปนี้

๔หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๓๕๓๐๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒.  
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ตารางเปรยีบเทยีบบทบญัญตัเิกีย่วกบัการยนืยันรางพระราชบญัญตัท่ีิรฐัสภายังมไิดใหความเหน็ชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป ๒๕๔๐, ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐

รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช ๒๕๖๐

มาตรา ๑๗๘ ในกรณีท่ีอายุของสภา

ผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภา

ผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม

หรือบรรดารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีพระมหากษัตริย

ไมทรงเห็นชอบดวย หรือเม่ือพนเกาสิบวันแลว

มิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป

ในกรณีที่อายุของสภาผู แทนราษฎร

สิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู แทนราษฎร 
ภายหลงัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร

อันเปนการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทน
ราษฎร หรอืวฒุสิภา แลวแตกรณี จะพิจารณา

รางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิ หรอืรางพระราช
บัญญัติหรือร างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
ตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีทีต่ัง้ขึน้ใหมภายหลัง

การเลือกต้ังทั่วไปรองขอภายในหกสิบวัน
นับแต  วั น เรี ยกประชุมรั ฐสภาครั้ งแรก

หลังการเลือกต้ังทั่วไป และรัฐสภามีมติ
เห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอ

ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรางรฐัธรรมนญู
แกไขเพ่ิมเติม รางพระราชบัญญัติ หรือราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เปนอันตกไป

การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม
รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญตอไปตามวรรคสอง 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับการประชุม

รัฐสภา

มาตรา ๑๕๓ ในกรณีที่อายุของสภา

ผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา

ผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม 

หรือบรรดารางพระราชบัญญัติท่ีพระมหากษัตริย

ไมทรงเห็นชอบดวย หรือเม่ือพนเกาสิบวันแลว

มิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป

ในกรณีที่อายุของสภาผู แทนราษฎร

สิน้สดุลงหรือมกีารยุบสภาผูแทนราษฎร ภายหลัง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปน

การเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา แล วแต กรณี จะพิจารณา

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม หรอืรางพระราช
บญัญตัทิีร่ฐัสภายงัมไิดใหความเหน็ชอบตอไปได

ถ  าคณะรั ฐมนตรีที่ ตั้ งขึ้ น ใหม ภายหลั ง
การเลือกตั้งทั่วไปรองขอภายในหกสิบวัน

นับแต  วั น เรี ยกประชุมรั ฐสภาครั้ งแรก
หลังการเลือกต้ังทั่ ว ไป  และรัฐสภามีมติ

เหน็ชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอ
ภายในกาํหนดเวลาดงักลาว ใหรางรัฐธรรมนญู

แกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัตินั้น
เปนอันตกไป

    

การพจิารณารางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิ
หรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามวรรคสอง 

ให  เป นไปตามขอบังคับการประชุมสภา

ผูแทนราษฎร วฒุสิภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี

มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่อายุของสภา

ผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา

ผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม

หรือรางพระราชบัญญัติที่ รัฐสภายังมิได

ใหความเห็นชอบ หรือท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบ

แลวแตพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย 

หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทาน

คืนมา ใหเปนอันตกไป 

บรรดารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม

หรือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดให
ค ว าม เห็ นชอบที่ ต ก ไปตามวรรคหนึ่ ง 

ถ  าคณะรั ฐมนตรีที่ ตั้ งขึ้ น ใหม ภายหลั ง
การเลอืกตัง้ทั่วไปรองขอตอรัฐสภาเพ่ือให

รัฐสภา สภาผู แทนราษฎร หรือวุฒิสภา 
แลวแตกรณี พิจารณาตอไป ถารัฐสภา

เหน็ชอบดวย ก็ใหรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี พิจารณาตอไปได 

แตคณะรัฐมนตรีตองรองขอภายในหกสิบวัน
นบัแตวนัเรยีกประชุมรฐัสภาคร้ังแรกภายหลัง

การเลือกตั้งทั่วไป

๑.๑ หลักการสําคัญของการยืนยันรางพระราชบญัญตัทิี่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๗ ไดกําหนด
หลักการสําคัญเกี่ยวกับการยืนยันรางพระราชบญัญตัทิี่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบไว ดังนี้
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การยืนยันร�างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได�ให�ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

๑๐๐จุ ล นิิ ติ

(๑) รางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิหรอืรางพระราชบัญญตัทิีร่ฐัสภายงัมไิดใหความเห็นชอบ 
หรือที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวแตพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย หรือเมื่อพน ๙๐ วันแลว
มิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป (มาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง)

(๒) รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมหรือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดให
ความเห็นชอบทีต่กไปตาม (๑) ถาคณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ขึน้ใหมภายหลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไปรองขอตอรฐัสภา
เพือ่ใหรฐัสภา  สภาผูแทนราษฎร หรอืวฒุสิภา แลวแตกรณ ีพจิารณาตอไป ถารฐัสภาเห็นชอบดวยกใ็หรฐัสภา 
สภาผูแทนราษฎร หรอืวฒุสิภา แลวแตกรณ ีพจิารณาตอไปได แตคณะรฐัมนตรตีองรองขอภายใน ๖๐ วนั 
นบัแตวนัเรยีกประชมุรฐัสภาครัง้แรกภายหลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไป แตในกรณขีองรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิ
หรอืรางพระราชบัญญตัทิีร่ฐัสภาใหความเห็นชอบแลวแตพระมหากษัตรยิไมทรงเห็นชอบดวย หรอืเม่ือพน 
๙๐ วนั แลวมไิดพระราชทานคืนมา ใหเปนอนัตกไป คณะรฐัมนตรจีะรองขอใหมกีารพจิารณาตอไปไมได 
(มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง)

๑.๒ ความมุงหมายของการยืนยันรางพระราชบัญญตัทิี่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี

กอนมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
รางพระราชบญัญตัทิีร่ฐัสภายงัมไิดใหความเหน็ชอบ หรอืทีร่ฐัสภาใหความเหน็ชอบแลวแตพระมหากษตัรยิ
ไมทรงเหน็ชอบดวย หรือเมื่อพน ๙๐ วันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไปโดยปริยาย 
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกต้ังทัว่ไปจะรองขอตอรฐัสภา เพือ่ใหรฐัสภา สภาผูแทนราษฎร 
หรอืวฒุสิภา แลวแตกรณ ีพจิารณาตอไปไมได ทัง้นี ้ เน่ืองจากกฎหมายถอืเปนเครือ่งมอืสาํคญัในการบรหิาร
ราชการแผนดนิใหบรรลุเปาหมายในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลในแตละสมัย ดงันัน้ เมือ่อายุของ
สภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ซึ่งทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง 
ในทางปฏิบตัริัฐบาลใหมที่เขามาบริหารราชการแผนดินจะไมสนับสนุนรางพระราชบัญญัติที่รัฐบาลเดิม
ไดเสนอตอรฐัสภา แตจะเลอืกแนวทางการเสนอรางพระราชบัญญัติใหมเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา 

ตอมาเม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ไดมกีารบญัญตัหิลักการใหมวาในกรณีทีอ่ายุของสภาผูแทนราษฎรส้ินสดุลงหรือมกีารยุบสภาผูแทนราษฎร 
รางพระราชบญัญตัทิีร่ฐัสภายงัมิไดใหความเหน็ชอบน้ัน ถาคณะรัฐมนตรทีีต่ัง้ขึน้ใหมภายหลงัการเลอืกตัง้
ทั่วไปรองขอตอรัฐสภาภายใน ๖๐ วัน นับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป
และรฐัสภามมีตใิหความเห็นชอบ ใหรฐัสภา สภาผูแทนราษฎร หรอืวุฒสิภา แลวแตกรณ ีพจิารณาตอไปได 
ทั้งนี้ เพือ่ใหกระบวนการพิจารณากฎหมายรวดเร็วทนัการณขึน้ ไมคัง่คางมากดังในอดีต และไมตองเริม่
เสนอใหมอันทําใหสิ้นเปลืองทั้งเวลาและเงินงบประมาณของประเทศ๕

๕บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “๔ ป รัฐธรรมนูญ : ปญหาและอุปสรรคตอการปฏิรูปการเมือง”, สถาบันพระปกเกลา, หนา ๕๗. 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๑๐๑

๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืนยันรางพระราชบญัญตัทิี่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
นบัตัง้แตมกีารบัญญตัหิลกัการเก่ียวกับการยืนยนัรางพระราชบัญญตัทิีร่ฐัสภายังมไิดใหความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเปนครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
เปนตนมา ประเทศไทยมีทัง้รฐัสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังและรัฐสภาท่ีมาจากการแตงตัง้ ดงันัน้ การศึกษา
เกี่ยวกับการยนืยันรางพระราชบญัญตัทิีร่ฐัสภายงัมไิดใหความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีจงึตองศกึษา
เปรยีบเทยีบระหวางการยนืยนัรางพระราชบญัญตัทิีค่างการพจิารณาของสภาผูแทนราษฎรและวฒิุสภา
กบัรางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติวามีแนวทางปฏิบัติอยางไร

๒.๑ การยนืยนัรางพระราชบญัญัติท่ีคางการพจิารณาของสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา
สําหรับการยืนยันรางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภาผู แทนราษฎร

และวุฒิสภาของคณะรัฐมนตรีนั้น ปรากฏวานับตั้งแตมีการบัญญัติหลักการดังกลาวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คณะรัฐมนตรีไดยืนยันรางพระราชบัญญัติเพื่อใหรัฐสภา
ใหความเห็นชอบ จํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้

๒.๑.๑  คณะรัฐมนตรีชุดนายทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี
คณะรฐัมนตรีไดมมีตยินืยนัรางพระราชบัญญตัทิีร่ฐัสภายังมไิดใหความเห็นชอบ 

จํานวน ๒๗ ฉบับ เพื่อใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และในคราวประชุมรวมกนัของรฐัสภา ครัง้ที ่๗ (สมยัสามญั
ทัว่ไป) วันพธุที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ รฐัสภาไดพจิารณารางพระราชบญัญตั ิจาํนวน ๒๖ ฉบบั เนือ่งจาก
คณะรัฐมนตรีไดขอถอนรางพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไป 
โดยไดอภิปรายแสดงความเหน็และขอเสนอแนะรวมกนัไปในคราวเดยีวกัน และลงมตใิหความเหน็ชอบ
ใหพจิารณารางพระราชบัญญติัทัง้ ๒๖ ฉบบัตอไป ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง 

๒.๑.๒  คณะรัฐมนตรีชุดนายทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีไดมมีตยินืยนัรางพระราชบัญญตัทิีร่ฐัสภายังมไิดใหความเห็นชอบ

จาํนวน ๔๑ ฉบบั เพือ่ใหรฐัสภาพจิารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ โดยในคราวประชมุรวมกนัของรฐัสภา ครัง้ที ่๖ (สมยัสามญั
ทัว่ไป) วนัพฤหสับดีที ่๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ สมาชิกรฐัสภาไดอภิปรายแสดงความเห็นและขอเสนอแนะ
รวมกันท้ังหมด แตในการลงมติ ไดลงมติแยกเปน ๒ กรณี กลาวคือ กรณีแรก พิจารณาลงมติ
ใหความเห็นชอบรวมกัน จาํนวน ๓๖ ฉบบั กรณทีีส่อง ลงมตใิหความเห็นชอบทลีะฉบบั จาํนวน ๕ ฉบบั 
ซึ่งปรากฏวารัฐสภาไดพิจารณาใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติท้ัง ๔๑ ฉบับตอไป 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
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การยืนยันร�างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได�ให�ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

๑๐๒จุ ล นิิ ติ

๒.๑.๓  คณะรัฐมนตรีชุดนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีได พิจารณารางพระราชบัญญัติที่ค างการพิจารณาของ

รัฐสภา และเห็นควรใหรองขอตอรัฐสภาเพ่ือใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง จาํนวน ๒๔ ฉบบั โดยในคราวประชุม
รวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทรที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สมาชิกรัฐสภา
ไดอภปิรายแสดงความเห็นและใหขอเสนอแนะรางพระราชบัญญตัทิีค่ณะรัฐมนตรีรองขอจํานวน ๒๔ ฉบบั 
รวมกันไปในคราวเดียวกัน และลงมติใหความเห็นชอบใหพจิารณารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๒๔ ฉบบั
ตอไป ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง        

๒.๒ การยืนยันรางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
สําหรับในกรณีการยืนยันรางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ

แหงชาตินั้น นับต้ังแตมีการบัญญัติหลักการดังกลาวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ปรากฏวามีสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน ๒ ชุด ดังนี้

๒.๒.๑ สภานติบิญัญตัแิหงชาต ิตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙

โดยท่ีมาตรา ๒๙๓ แหงบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๕๐ กาํหนดใหสภานิตบิญัญตัแิหงชาติทาํหนาท่ีรฐัสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒสิภา 
จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนคร้ังแรกตามมาตรา ๑๒๗ และเม่ือมกีารประชุมรัฐสภาเปนคร้ังแรกแลว
แตยงัไมมวีฒุสิภา ใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตทิาํหนาทีว่ฒุสิภาตอไปจนกวาจะมวีฒุสิภาตามรฐัธรรมนญูนี้ 
พรอมทั้งกําหนดใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๓ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ดวยโดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหในกรณีอายุของ
สภาผูแทนราษฎรส้ินสดุลงหรือมกีารยุบสภาผูแทนราษฎรคณะรัฐมนตรีทีต่ัง้ขึน้ใหมภายหลังการเลือกต้ังทัว่ไป
มีสิทธิรองขอตอรัฐสภาภายใน ๖๐ วันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกหลังการเลือกต้ังทั่วไป 
เพื่อใหรัฐสภา สภาผู แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี พิจารณารางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไป หากรัฐสภา
มีมติเห็นชอบดวยกับคํารองของคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ณ วันที่มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ 
คือ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ นั้น มีรางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาอยูในวาระตาง ๆ 
ของสภานติบิญัญตัแิหงชาตจิาํนวนรวมทัง้สิน้ ๖๘ ฉบบั ในการนี ้เลขาธกิารวฒุสิภา ไดมหีนังสอืสาํนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ดวนที่สุด ที่ สว ๐๐๐๗/๕๔๑ เรื่อง รางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป

คณะรฐัมนตรไีดประชมุปรกึษาเมือ่วันที ่๘ กมุภาพนัธ ๒๕๕๑ ลงมตเิหน็ชอบแนวทาง
ปฏบิตัเิกีย่วกบัรางพระราชบญัญตัทิีค่างการพจิารณาของสภานติบิญัญตัแิหงชาติ ตามทีส่าํนกัเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยใหรฐัมนตรีเจาสงักัดเรงรัดการพิจารณารางพระราชบัญญตัทิีอ่ยูในความรับผิดชอบ 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๑๐๓

ซึ่งคางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (ซึ่งทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติในขณะน้ัน) แลวแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภายใน
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ และใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจงใหสํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรทีราบภายในวนัท่ี ๓ มนีาคม ๒๕๕๑ เพือ่นาํเสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร 
(ปสส.) พิจารณา กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป๖

อย างไรก็ตาม ไม ปรากฏว าคณะรัฐมนตรี ชุดท่ีมีนายสมัคร สุนทรเวช 
เปนนายกรัฐมนตรี ไดร องขอตอรัฐสภาภายใน ๖๐ วันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก
หลงัการเลือกตัง้ทัว่ไป เพือ่ใหรฐัสภา สภาผูแทนราษฎร หรอืวฒุสิภา แลวแตกรณี พจิารณารางพระราชบัญญตัิ
หรอืรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไป แตประการใด            

๒.๒.๒ สภานติบิญัญตัแิหงชาต ิตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

สําหรับการยืนยันรางพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแหงชาติยังมิได ให
ความเห็นชอบนั้น เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๓/๑๗๓๒๘ เรื่อง ขอขอมูลเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแหงชาติยังมิไดให
ความเห็นชอบ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เนื่องจากไดมีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกต้ังทัว่ไป ตามพระราชกฤษฎีกาใหมกีารเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แลว และมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บญัญตัใิหภายใน ๑๕ วนั นบัแตวนัประกาศผลการเลอืกต้ัง ใหเรยีกประชุมรฐัสภา
เพือ่ใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครัง้แรก ประกอบกับมาตรา ๒๖๓ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
บญัญตัใิหสภานติบิญัญตัแิหงชาตแิละสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตสิิน้สดุลงในวนักอนวนัเรยีกประชุม
รัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป ดังนั้น จึงมีความจําเปนเรงดวนในการขอขอมูลเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญตัทิีส่ภานิตบิญัญตัแิหงชาติยงัมไิดใหความเห็นชอบเพ่ือนาํมาเปนขอมลูเสนอคณะรัฐมนตรี
ชุดใหมตอไป โดยใหแจงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายในวนัที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดมีหนังสือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดวนท่ีสุด ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๑๙๘๘ 
เรือ่ง รางพระราชบญัญัตทิีส่ภานติบิญัญตัแิหงชาตยิงัมไิดใหความเหน็ชอบ ลงวนัที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ถงึเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีความวา ณ วนัทีม่ปีระกาศพระราชกฤษฎีกาเรยีกประชมุรฐัสภา (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
มรีางพระราชบัญญตัทิีส่ภานติบิญัญตัแิหงชาติยงัมไิดใหความเห็นชอบ รวมเปนจํานวนท้ังสิน้ ๒๐ ฉบบั 
ตอมานายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๓๙๖๕ ลงวันที่ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กราบเรียน ประธานรัฐสภา เร่ือง การรองขอตอรัฐสภาเพื่อใหพิจารณา
รางพระราชบัญญตัทิีร่ฐัสภายงัมิไดใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

๖หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ร) ๔๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ
ที่คางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. 
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การยืนยันร�างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได�ให�ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

๑๐๔จุ ล นิิ ติ

จํานวนรวมทั้งสิ้น ๔ ฉบับ ซึ่งไดรองขอภายใน ๖๐ วัน นับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกภายหลัง
การเลือกต้ังท่ัวไป (ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ตอมาปรากฏวาคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๓๕๓๐๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ กราบเรียน ประธาน
รฐัสภา เรือ่ง ขอถอนรางพระราชบัญญตัทิีร่องขอตอรฐัสภาเพ่ือใหพจิารณารางพระราชบัญญตัทิีร่ฐัสภา
ยังมิไดใหความเห็นชอบ ตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จํานวน ๔ ฉบับ 
เพื่อนํากลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

การท่ีคณะรัฐมนตรีขอถอนรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
กลับไป จึงมีประเด็นที่นาสนใจวา เหตุใดคณะรัฐมนตรีจึงขอถอนรางพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับกลับไป 
ทั้งนี้ หากพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๔๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งเปนบทบญัญตัทิีใ่หอาํนาจคณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ขึน้ใหมภายหลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไป มอีาํนาจในการยนืยนั
รางพระราชบญัญตัทิีร่ฐัสภายงัมไิดใหความเห็นชอบ แตเฉพาะกรณทีีอ่ายขุองสภาผูแทนราษฎรสิน้สดุลง
หรอืมกีารยบุสภาผูแทนราษฎร ดงันัน้ การทีส่ภานติบิญัญตัแิหงชาตสิิน้สดุลงจะถอืวาเปนกรณทีีอ่ายขุอง
สภาผูแทนราษฎรสิน้สดุลงหรอืมกีารยบุสภาผูแทนราษฎรหรือไม ประกอบกับบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ 
มิไดบัญญัติใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๗ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย
โดยอนโุลม ซึง่แตกตางกบักรณทีีเ่คยบญัญตัไิวในมาตรา ๒๙๓ วรรคหา๗ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ นอกจากนี ้หากรฐัสภามมีติเหน็ชอบใหพจิารณารางพระราชบญัญตัทิีส่ภานติบิญัญตัิ
แหงชาต ิ(ซึง่ทาํหนาทีร่ฐัสภา สภาผูแทนราษฎร และวฒุสิภา) ยงัมไิดใหความเหน็ชอบตามทีค่ณะรัฐมนตรี
รองขอ กจ็ะทําใหเกดิปญหาในทางปฏิบตัวิาจะเร่ิมพจิารณาตอไปในสภาใด จงึนาจะเปนเหตุผลประการหน่ึง
ที่ทําใหรัฐบาลขอถอนรางพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแหงชาติยังมิไดใหความเห็นชอบกลับไป 
และหากเปนรางพระราชบัญญัติที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล การเสนอรางพระราชบัญญัติ
เขามาใหม นาจะเปนชองทางทีป่ลอดภยัและปองกนัปญหาขอโตแยงในเร่ืองการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกระบวนการเสนอกฎหมายของรัฐบาล

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากแนวทางปฏิบัติในอดีตที่ผานมา คณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งข้ึนใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปจะยืนยันเฉพาะรางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรหรอืวุฒสิภาซึง่เปนสภาตามรฐัธรรมนญูฉบบัถาวรเทาน้ัน แตจะไมยนืยนัรางพระราชบญัญตัิ
ที่คางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งเปนสภาที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว               

๗รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๓ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๙๓ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ทาํหนาทีร่ฐัสภา สภาผูแทนราษฎร และวฒุสิภาตามบทบัญญตัแิหงรัฐธรรมนญูนีจ้นกวาจะมกีารประชุมรฐัสภาเปนคร้ังแรกตามมาตรา ๑๒๗
     ฯลฯ   ฯลฯ
  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๓ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแหงชาติดวยโดยอนุโลม”
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๑๐๕

บทสรุป

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๔๗ เปนบทบญัญตัทิีใ่หอาํนาจกบัคณะรฐัมนตรี
ในการยืนยนัรางพระราชบัญญตัทิีร่ฐัสภายังมไิดใหความเห็นชอบ โดยมหีลกัการสําคญัวาหากคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป ประสงคจะยืนยันรางพระราชบัญญัติฉบับใด จะตองเปน
รางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบเทานั้น หากเปนรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภา
ใหความเห็นชอบแลว หรอืเม่ือพนกาํหนด ๙๐ วนัแลวมไิดพระราชทานคืนมา คณะรัฐมนตรีจะใชอาํนาจ
ยนืยนัไมได และคณะรฐัมนตรจีะตองรองขอตอรฐัสภาภายใน ๖๐ วนั นบัแตวนัเรยีกประชมุรฐัสภาคร้ังแรก
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป

จากการศกึษาพบวานบัต้ังแตมกีารบญัญตัหิลกัการใหคณะรฐัมนตรมีอีาํนาจยนืยนัรางพระราชบญัญตัิ
ทีร่ฐัสภายงัมไิดใหความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ปรากฏวา 
มีการยืนยันรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบจํานวน ๓ ครั้ง โดยเปนการยืนยัน
รางพระราชบัญญตัทิีค่างการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒสิภาตามบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญ
ฉบบัถาวรเทานัน้ ในสวนของรางพระราชบญัญตัทิีค่างการพจิารณาของสภานิตบิญัญตัแิหงชาตซิึง่เปนสภา
ทีต่ัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราวนัน้ ปรากฏวาคณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ขึน้ใหมภายหลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไป
มไิดใชอาํนาจในการยืนยนัรางพระราชบัญญตั ิทัง้นี ้ดงัจะเห็นไดจากคณะรัฐมนตรีชดุทีม่นีายสมัคร สนุทรเวช 
เปนนายกรัฐมนตรี มไิดใชอาํนาจในการยืนยนัรางพระราชบัญญตัทิีค่างการพิจารณาของสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ทีต่ัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ถงึแมวาคณะรฐัมนตรี
ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี จะเคยรองขอตอรัฐสภาเพ่ือใหพิจารณา
รางพระราชบัญญัติที่ค างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พทุธศักราช ๒๕๕๗ กต็าม แตตอมาก็ไดขอถอนรางพระราชบัญญตัิ
ทีส่ภานติบิญัญตัแิหงชาตยิงัมไิดใหความเหน็ชอบเพือ่นาํกลบัไปพจิารณาทบทวนอกีครัง้หนึง่ ซึง่ขอเทจ็จรงิ
ดังกลาวนาจะพอแสดงใหเห็นถึงแนวทางปฏิบัติในการยืนยันรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดให
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

อยางไรก็ตาม การที่คณะรัฐมนตรีขอถอนรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
กลบัไปนัน้ มไิดตดัอาํนาจของคณะรฐัมนตรใีนการเสนอรางพระราชบญัญตัทิีข่อถอนกลบัไปเขามาใหม 
หากคณะรฐัมนตรเีหน็วารางพระราชบญัญตัฉิบบัใดทีร่ฐัสภายงัมไิดใหความเหน็ชอบเปนรางพระราชบญัญตัิ
ทีส่อดคลองกบันโยบายในการบรหิารราชการแผนดนิ และเปนประโยชนตอประเทศชาตแิละประชาชน 
คณะรัฐมนตรีก็สามารถเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวกลับมาใหมไดตามชองทางปกติในการเสนอ
รางพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ดังนั้น การยืนยันรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ จึงเปรียบเสมือนเปน
ชองทางดวนในการเสนอกฎหมายของคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อใหเกิด
ความรวดเรว็ ความตอเนือ่ง และประหยดังบประมาณของประเทศชาตใินงานดานนติบิญัญัต ิและเปนการ
สรางภาพลักษณที่ดีในความสัมพันธระหวางรัฐบาลในฐานะฝายบริหาร กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชกิวุฒิสภาในฐานะฝายนติิบญัญตั ิตลอดจนประชาชนซึง่รฐัธรรมนญูไดบญัญตัใิหเขามามสีวนรวม
ในการเสนอกฎหมาย สําหรับเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเปน
หลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  
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