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๑. บทนำ
	 ในการร่างรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรของนานาอารยประเทศนั้น	 ผู้ร่างรัฐธรรมนูญย่อม 
ไม่สามารถที่จะบัญญัติเนื้อหาให้มีหลักการครอบคลุมในทุก	ๆ 	 เรื่องได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมด 
โดยไม่มีช่องว่าง	ทั้งนี้เพราะหากจะนำสาระและรายละเอียดของทุกเรื่องนำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แล้วก็จะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้น	 ๆ	 มีเนื้อหาสาระที่ยืดยาวมาก	 และอาจเกิดปัญหาในการบังคับ 
ใช้ซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมา	 ดังนั้น	 การจะร่างรัฐธรรมนูญ 
ให้มีเนื้อหากระชับ	 ชัดเจน	 ไม่ฟุ่มเฟือยนั้น	 ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจะบัญญัติเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ 
ในบางเรื่องไว้เพียงหลักการเท่านั้น	 ในส่วนของรายละเอียดจะให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติสามารถ 
ที่จะตรากฎหมายขยายรายละเอียดให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	จึงเป็นที่มา 
ของกฎหมายพิเศษประเภทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญมากกว่ากฎหมาย 
ทั่วไป	ในที่นี้คือ	“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”	ซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกกฎหมายประเภทนี้
ว่า	“Organic	Law”	หรือในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า	“Lois	Organigues”	
	 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้เปน็กฎหมายทีร่ฐัธรรมนญูกำหนดใหม้ขีึน้เพือ่ชว่ยขยาย 
บทบัญญัติในเรื่องต่าง	ๆ 	ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น	 
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นได้มีบัญญัติไว้ในสารบบกฎหมายของประเทศไทย 
เป็นครั้งแรกโดยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 และต่อมา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ยังคงหลักการให้มีพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญ	 แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญบางประการ	 กล่าวคือ	 ตามรัฐธรรมนูญฯ	ฉบับ
ปัจจุบันในมาตรา	 ๑๓๘	 ได้กำหนดให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรวม	 ๙	 ฉบับ	 และ						
บทเฉพาะกาลมาตรา	 ๓๐๒	 ได้กำหนดให้ดำเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
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เพื่ออนุวัติการให้สอดคล้องกับหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
๒๕๕๐	 ภายใน	 ๑	 ปี	 นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	 (๒๔	 สิงหาคม	 ๒๕๕๐)	 หรือนับตั้งแต่วัน 
ที่มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งปัจจุบัน 
(ข้อมูล	ณ	 	 สิงหาคม	 ๒๕๕๒)	 มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจำนวน	 ๕	 ฉบับ	 ที่ยังอยู่ใน 
ขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ	คือ	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามต	ิพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู	พระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 และพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
	 บทความนีจ้งึใครข่อนำเสนอเกีย่วกบักรณศีกึษาปญัหาทางปฏบิตัใินการเสนอรา่งพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน	 ทั้งนี้	 โดยมีปัญหาข้อพิจารณาว่าจะต้องส่งให้นายกรัฐมนตรี 
รับรองหรือไม่	ดังนี้

๒. ปัญหาการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน
	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้บัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการ 
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด	 ๖	 ส่วนที่ 	 ๖	 แยกต่างหากจากการ 
ตราพระราชบัญญัติซึ่ งบัญญัติ ไว้ ในหมวด	 ๖	 ส่วนที่ 	 ๗	 แต่ ไม่ ได้บัญญัติ เรื่ องการเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงินเอาไว้ว่ามีหลักเกณฑ์การเสนออย่างไร	 
ต่างกับกรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินซึ่งบัญญัติไว้โดยชัดเจนในมาตรา	 ๑๔๒	 
วรรคสอง๑	เพียงแต่มาตรา	๑๔๐	วรรคสอง	บัญญัติให้นำบทบัญญัติในหมวด	๖	ส่วนที่	๗ การตรา 
พระราชบัญญัติ	 มาใช้บังคับกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม	 
จึงมีปัญหาในทางปฏิบัติว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน	 ซึ่งสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา	รวมทัง้ทีศ่าลรฐัธรรมนญู	ศาลฎกีา	
หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอนั้นจะต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองด้วยหรือไม่	 
	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน	 ต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองหรือ 
ไม่นั้น	 ที่ผ่านมาได้เกิดเป็นปัญหาขึ้นแล้วในทางปฏิบัติจึงขอนำเสนอกรณีศึกษาการเสนอร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรวม	๒	ฉบับ	คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	.... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... โดยขอสรุปข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเสนอร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ	ตามลำดับดังต่อไปนี้๒

 ๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๔๒	วรรคสอง
	 “ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม	(๒)	(๓)	หรือ	(๔)	เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อ 
มีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี”
 ๒วัชราพร	ยอดม่ิง,	กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐,	วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,พ.ศ.	๒๕๕๑,	หน้า	๒๕๐	–	๒๕๓.
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 ๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....	 เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ได้เสนอร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 (ฉบับที่…)	พ.ศ.	 .... 
ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว	 เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 จึงส่งให้ 
นายกรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อรับรองต่อไป
	 	 ในขณะเดียวกันทางคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้มี 
ความคิดเห็นคัดค้านในเรื่องนี้ว่า การที่ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรได้พิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....	 
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๔๓	 
ซึ่งจะต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี	 หากนายกรัฐมนตรี 
ไม่พิจารณาให้คำรับรองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง 
พระราชบญัญตั	ิประธานสภาผูแ้ทนราษฎรจะแจง้ใหผู้เ้สนอทราบ	
ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	 ๒๕๕๑	
ข้อ	 ๑๑๑๓	นั้นน่าจะขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ด้วยเหตุผล	๒	ประการ	คือ
  ประการแรก ในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้นำบทบัญญัติ 
ในหมวด	 ๖	 ส่วนที่	 ๗	 การตราพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม	 จะเห็นได้ว่าการนำบทบัญญัติในหมวด	 ๖	 ส่วนที่	 ๗	 การตรา 
พระราชบัญญัติมาบังคับใช้ดังกล่าว	 รัฐธรรมนูญได้กำหนดแต่เฉพาะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ไม่สามารถอนุโลมกระบวนการตราพระราชบัญญัติในขั้นตอนปกติ	 
มาใช้บังคับกับการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้ทั้งหมด หากรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ 
ที่จะให้นำกระบวนการตราพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบ 
รฐัธรรมนญูทัง้หมด รฐัธรรมนญูกไ็มจ่ำเปน็ตอ้งกำหนดบทบญัญตัใินสว่นทีว่า่ดว้ยการตราพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญแยกไว้ต่างหากจากการตราพระราชบัญญัติ

๑๑๕

 ๓ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๑๑
	 “ในกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอตามมาตรา	๑๔๒	(๒)	(๓)	และ	(๔)	ของรัฐธรรมนูญ 
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	ให้ประธานสภาแจ้งให้ผู้เสนอทราบ	หากผู้เสนอไม่คัดค้านความเห็นของประธานสภาภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันส่งคำแจ้ง	ให้ถือว่าไม่มีกรณีเป็นที่สงสัยตามมาตรา	๑๔๓	ของรัฐธรรมนูญ	ก็ให้ประธานสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้คำรับรอง
	 เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งแล้ว	หากไม่พิจารณาให้คำรับรองภายในสามสิบวันนับแต่วัน 
ที่ได้รับให้ประธานสภาแจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้เสนอทราบ
	 หากผู้เสนอแจ้งคัดค้านตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาและประธานคณะกรรมาธิการ 
สามัญทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย”.



ปัญหาทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒๑๑๖ ๑๑๗

  ประการที่สอง	 เนื่องจากข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ข้อ	 ๑๐๕	
ได้กำหนดให้นำความในหมวด	 ๖	 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาใช้โดยอนุโลม	 
โดยกำหนดข้อยกเว้นไว้ในข้อ	 ๑๑๑	 ข้อ	 ๑๑๒	 ข้อ	 ๑๑๔	 วรรคสอง	 และข้อ	 ๑๑๕	 ซึ่งข้อ	 ๑๑๑	 
เป็นบทบัญญัติหรือข้อบังคับในเรื่องการเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 
ดังนั้นเมื่อข้อ	 ๑๐๕	 ได้กำหนดข้อยกเว้นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ไว้โดยเฉพาะแล้ว	 จึงไม่สามารถนำการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน 
มาใช้ได้	 ดังนั้น	การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น	รัฐธรรมนูญ 
และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้บัญญัติให้การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญจะต้องกระทำแยกต่างหากจากการเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี 
เพื่อให้คำรับรองนั้น	จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
	 	 เมือ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรไดร้บัความเหน็จากคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	แลว้	ประธานสภา 
ผู้แทนราษฎรจึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภา 
ผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะในการประชุม 
ร่วมกันครั้งที่	 ๓/๒๕๕๑	 วันอังคารที่	 ๑๖	 กันยายน	 ๒๕๕๑	 โดยที่ประชุมมีมติให้ประธานสภา 
ผู้แทนราษฎรเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญมาตรา	๒๑๔	เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป	
	 ๒.๒	ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....	 ที่เสนอ 
โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 

เมื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รั ฐ ธรรมนูญว่ าด้ วยการตรวจ เ งิ นแผ่ นดิ น 	 พ .ศ . 	 . . . .	

ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย 
การเงิน	 เนื่องจากมีเนื้อหาบางมาตราเป็นการโอนงบ 
ประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน	 จึงต้องส่งให้นายกรัฐมนตรี 

พิจารณาเพื่อรับรองต่อไป
	 	 	 ต่อมาทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้มีความ 

คิดเห็นคัดค้านในเรื่องนี้ว่า	 ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น	 ต้องดำเนินการตามมาตรา	 ๑๓๙	 ของ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ที่บัญญัติให้ประธานองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้เองโดยไม่ต้องนำบทบัญญัติ 
ในหมวดที่	 ๖	 ส่วนที่	 ๗	 เรื่องการตราพระราชบัญญัติทั่วไปมาบังคับใช้แต่อย่างใด	 ซึ่งแตกต่างกับ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ตามมาตรา	 ๑๔๐	ที่บัญญัติให้นำบทบัญญัติ 



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

หมวด	 ๖	 ส่วนที่	 ๗	 ในมาตรา	 ๑๔๖	 จนถึงมาตรา	 ๑๕๓	 เรื่องการตราพระราชบัญญัติทั่วไป 
มาบงัคบัใช	้ดงันัน้ในการเสนอรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ	พ.ศ.	....	 
หากให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คำรับรองตามมาตรา	 ๑๔๒	 วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญ	อาจขัดต่อ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐
	 	 เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับความเห็นจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว	ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรจึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะในการประชุม 
รว่มกนัครัง้ที	่๓/๒๕๕๑	วนัองัคารที	่๑๖	กนัยายน	๒๕๕๑	โดยทีป่ระชมุมมีตใิหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
มาตรา	๒๑๔	เพือ่เปน็แนวทางการปฏบิตัติอ่ไป	เชน่เดยีวกนักบัรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....	ที่เสนอโดยคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	
	 	 ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที	่ ๔๐/๒๕๕๑	 ลงวันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	
๒๕๕๑	 โดยวินิจฉัยว่า	 การที่ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะ 
กรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะมีมติ	 ว่าการใช้อำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ในการวนิจิฉยัวา่รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทัง้สองฉบบัตามคำรอ้งเปน็รา่งพระราชบญัญตัิ 
เกี่ยวด้วยการเงินต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรอง	 และความเห็นขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
มีความเห็นแตกต่างกับการวินิจฉัยของสภาผู้แทนราษฎร	 ถือเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ 
ระหวา่งรฐัสภากบัองคก์รตามรฐัธรรมนญู	ตามรฐัธรรมนญูมาตรา	๒๑๔๔		และใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไปนั้น	 ที่ประชุมร่วมกันดังกล่าวไม่ได้พิจารณาว่า 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวด้วย 
การเงิน	ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมแต่อย่างใด	 กรณีจึงยังไม่มีการใช้อำนาจในการวินิจฉัย 
ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตาม 
รัฐธรรมนูญมาตรา	๑๔๓	วรรคสอง	อันจะเป็นการใช้อำนาจในนามของรัฐสภาที่จะไปขัดแย้งกับ 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นได้	 กรณีจึงยังไม่ได้มีปัญหาขัดแย้ง	 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา 
กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น	 คำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่เป็นไปตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๔	ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้	อาศัยเหตุผลดังที่ได้ 
วินิจฉัยไว้	ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
	 	 ดังนั้น	 จึงมีปัญหาว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวด้วยการเงินต้องเสนอ 
ให้นายกรัฐมนตรีรับรองหรือไม่	 อันเป็นปัญหาในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ	 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 
ได้มีความเห็นแบ่งเป็น	๒	ฝ่าย๕	คือ

๑๑๖ ๑๑๗

 ๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๔
	 “ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่ 
สององค์กรขึ้นไป	ให้ประธานรัฐสภา	นายกรัฐมนตรี	หรือองค์กรนั้น	เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย” 
 ๕เพิ่งอ้าง,	น.๒๕๓	-	๒๕๖
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ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

  ความเห็นฝ่ายแรก	 มีความเห็นว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
เกีย่วดว้ยการเงนิจะเสนอไดต้อ่เมือ่มคีำรบัรองของนายกรฐัมนตรี	โดยมเีหตผุลสนบัสนนุความเหน็	ดงันี ้
	 	 ๑)	 การที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้การเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินต้องส่งให้นายก 
รัฐมนตรีรบัรองนั้น	เนือ่งจากโดยหลกัการของกฎหมายการคลังถือว่ากฎหมายใด	ๆ 	ทีเ่กี่ยวด้วยการเงิน	
ฝ่ายบริหารจะต้องรับรู้	 เพื่อให้ฝ่ายบริหารในฐานะผู้จัดเก็บรายได้	และบริหารจัดการงบประมาณ 
ได้รับทราบว่าจะต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนเท่าใด	 เพื่อการใด	 ฝ่ายบริหารจะได้วางแผนในการ 
จัดหารายได้เข้าสู่รัฐให้เพียงพอกับความต้องการในการใช้งบประมาณนั้น	ๆ 	เพื่อสนับสนุนให้การ 
ดำเนนิการตามกฎหมายทีต่ราขึน้เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ	บรรลตุามวตัถปุระสงคใ์นการตรากฎหมาย 
และเป็นการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวินัยทางการเงินการคลัง	 ดังนั้นการให้ 
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารรับรองเป็นการแสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารได้รับทราบและ 
พร้อมในการจัดสรรงบประมาณ
	 	 ๒)	 การกำหนดให้นำบทบัญญัติในหมวด	 ๖	 ส่วนที่	 ๗	 เรื่องการตราพระราชบัญญัติมาใช้ 
กับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น	คำว่า	“การพิจารณา”	น่าจะหมายความ 
รวมถงึขัน้ตอนในการเสนอกฎหมายดว้ย	เพราะในกระบวนการตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
มิได้กำหนดบทบัญญัติในเรื่องการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน 
ไว้โดยเฉพาะ
  ความเห็นฝ่ายที่สอง	 มีความเห็นว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
เกี่ยวด้วยการเงินเสนอได้โดยไม่ต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี	โดยมีเหตุผลสนับสนุนความเห็น	
ดังต่อไปนี้
	 	 ๑)	 เพื่อความเป็นอิสระในด้านงบประมาณขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	เพราะว่า 
องค์กรอิสระบางองค์กร	 เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารจึงต้องสร้างมาตรการห้าม 
ฝ่ายบริหารเข้ามาก้าวก่ายหรือแทรกแซงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 ดังนั้นจึงไม่ควรนำร่าง 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูเกีย่วดว้ยการเงนิเสนอใหน้ายกรฐัมนตรรีบัรอง	เพราะจะดเูหมอืน
กับเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
	 	 ๒)	 ในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๔๐	 วรรคสองได้กำหนดให้ 
นำบทบัญญัติในหมวด	 ๖	 ส่วนที่	 ๗	 การตราพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับการพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลมนั้น	 หมายความว่าการให้นำบทบัญญัติ 
ในหมวด	 ๖	 ส่วนที่	 ๗	 การตราพระราชบัญญัติมาบังคับใช้	 รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้นำแต่เฉพาะ 
ขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญ	 โดยมิได้กำหนดให้มีการนำขั้นตอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับขั้นตอน 
และวิธีการในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
	 	 ๓)	ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๐๕	ได้กำหนดให้นำความใน 
หมวด	 ๖	 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาใช้โดยอนุโลม	 โดยกำหนดข้อยกเว้นไว้ 
ในข้อ	๑๑๑	ข้อ	๑๑๒	ข้อ	๑๑๔	วรรคสอง	และข้อ	๑๑๕	ซึ่งข้อ	๑๑๑	เป็นข้อบังคับในเรื่องการเสนอ 
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และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 จึงเป็นการยกเว้นไม่ต้องพิจารณาว่าร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่
	 	 ๔)	 เป็นเหตุผลของเงื่อนเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ในบทเฉพาะกาล	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๓๐๒	 
ที่กำหนดให้ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ดำเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญภายใน	 ๑	 ปี	 นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	(	๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๐	)	หรือนับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้ง 
ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 และกำหนดให้สภาผู้แทน 
ราษฎรพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	 ๑๒๐	 วัน	 นับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญ	 และวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้ว เสร็จภายใน๙๐	 วัน	 นับตั้ งแต่วันที่ ได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น	 ซึ่งถือว่าเป็นกำหนดเวลาที่สั้นมาก	จึงไม่ควร 
ไปเสียเวลาในการรอให้นายกรัฐมนตรีรับรองหรือไม่	 ดังนั้น	จึงไม่ควรกำหนดให้ต้องพิจารณา 
ว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่	 เช่นเดียวกับหลักการที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 ๓๒๓	 ที่กำหนดไว้ชัดเจน 
ว่ากระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 มิต้องนำการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเงนิมาใช	้เพือ่เปน็การประหยดัเวลาในการรา่งกฎหมาย	เพราะในรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	 
พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 กำหนดระยะเวลาในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้เพียง	 
๒๔๐	วัน	เท่านั้น
	 	 สำหรับผู้เขียนมีความเห็นว่า	 ปัญหาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วย 
การเงินจะต้องเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับรองหรือไม่นั้น	 หากจะพิจารณาจากถ้อยคำตามที่บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๔๐	 วรรคสอง	 อย่างเดียว 
คงไม่เพียงพอที่จะหาคำตอบให้กับปัญหาดังกล่าวได้	 แต่ปัญหานี้จะต้องค้นหาคำตอบโดยศึกษา 
เปรียบเทียบจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 ซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับ 
กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 และพระราชบัญญัติไว้รวมกัน	ทั้งในชั้น 
การเสนอรา่ง	และในชัน้การพจิารณารา่ง	โดยเฉพาะการเสนอรา่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญู 
ที่เกี่ยวด้วยการเงิน	 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๖๙	 ว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี	 แต่ร่าง 
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรอง 
ของนายกรัฐมนตรี	 ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญใด	เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม่	
ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญ 
ของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย	 จึงเห็นได้ว่าหลักการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย 
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การเงินที่ต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี	 นำมาใช้กับการเสนอร่างพระราชบัญญัติทั้งร่าง 
พระราชบัญญัติทั่วไปและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
	 	 เมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มีการแบ่งแยก 
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด	๖	 ส่วนที่	 ๖	 ส่วนพระราชบัญญัติ	บัญญัติไว้ 
ในหมวด	๖	สว่นที	่๗	ในสว่นของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้การเสนอรา่งพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๓๙	 ส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา	๑๔๐	โดยในชั้นเสนอร่างตามมาตรา	๑๓๙	ไม่มีบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 แต่ในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการพิจารณา 
ในมาตรา	๑๔๐	วรรคสอง	ให้นำบทบัญญัติในหมวด	๖	ส่วนที่	๗	การตราพระราชบัญญัติมาใช้บังคับ 
กับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม
  ท้ังน้ี	เม่ือพิจารณาจากรายงานการประชุมในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช	 ....	 (๒๕๕๐)	 ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในคราวประชุม	 ครั้งที่	๓๑/๒๕๕๐	 (เป็นพิเศษ)	 
เมื่อวันที่	๒๓	มิถุนายน	๒๕๕๐๖		ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาบทบัญญัติในหมวด	๖	ส่วนที่	๖	และส่วนที่	๗	 
เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและการตราพระราชบัญญัติ	 ปรากฏว่าไม่มี 
การอภิปรายที่เกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 จากการศึกษารายงาน 
การประชุมในชั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้ว	 ไม่ปรากฏว่ามีการอภิปรายเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมตามที ่
บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 ๑๖๙	 ที่ว่า 
รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีเ่ปน็รา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิจะเสนอไดก้ต็อ่เมือ่ 
มคีำรบัรองของนายกรฐัมนตรแีตอ่ยา่งใด	ทัง้	ๆ 	ทีก่ารเปลีย่นแปลงหลกัการทีส่ำคญั	สภารา่งรฐัธรรมนญู 
จะต้องมีเหตุผล	มีการอภิปรายเพื่อให้เป็นหลักฐานไว้ในรายงานการประชุม
	 	 จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้	นา่จะถอืไดว้า่การเสนอรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	 
หากเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 และผู้เสนอมิใช่คณะรัฐมนตรีต้องมีคำรับรองของ 
นายกรัฐมนตรีก่อนเสมอจึงจะเสนอให้สภาพิจารณาได้	แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ 
บงัคบัใชร้ฐัธรรมนญู	หากจะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	
ในอนาคต	ควรจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นปัญหาดังกล่าวด้วย	 โดยขอเสนอให้มีการเพิ่มความ 
ต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา	๑๓๙	
	 	 “ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งมีผู้เสนอตาม	 (๒)	หรือ	 (๓)	 เป็นร่าง 
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี”

๑๒๐ ๑๒๑

 ๖รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ )  
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ (เป็นพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ เล่มที่ ๑๑, หน้า ๒๒๖ -๒๘๙.
 



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

๓. บทสรุป 
	 เมือ่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้เปน็กฎหมายทีเ่ปน็กลไกสำคญัในการอนวุตัหิลกัการ 
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้เป็นหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่สามารถนำไปบังคับใช้ได้ในทาง 
ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจรัฐ	 ดังนั้นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรา	 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญควรตระหนักถึงความสำคัญและไม่ควรใช้เทคนิคในกระบวนการ 
นิติบัญญัติทำให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งนี้เพื่อให้ 
สมดังเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อไป	

๑๒๐ ๑๒๑




