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รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสติ กรุงเทพ 10300 โทร. 0 2244 2072
เรื่อง
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ผู้เรียบเรียง นายแดนชัย ไชวิเศษ นิติกรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สานักวิชาการ
ออกอากาศ ตุลาคม 2561
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญจานวน 10 ฉบั บ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญให้ ตราขึ้น
เพื่อขยายความของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมทั้งรูปแบบและวิธีการที่จะต้อง
ด าเนิ น การในเรื่ อ งนั้ น ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ไว้ โ ดยเฉพาะ ส่ ว นผู้ มี สิ ท ธิ เสนอได้ แ ก่ คณะรั ฐ มนตรี
โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร และให้เสนอต่อรัฐสภา
และให้รัฐ สภาประชุมร่วมกัน เพื่อพิจ ารณาให้แล้ว เสร็จภายในเวลา 180 วัน ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา 180 วัน ให้ ถือว่ารัฐสภาให้ ความเห็นชอบตามร่างพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหกระทาเป็นสามวาระ คือ การออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการให้ถือเอาเสียงข้างมาก การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณา
เรียงลาดับมาตราให้ถือเอาเสียงข้างมาก และการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ
ด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐ สภา และภายใน 15 วันนับแต่วันที่รัฐสภา
ให้ ความเห็ นชอบหรื อให้ ถื อว่ารั ฐสภาให้ความเห็ นชอบร่างพระราชบั ญญั ติ ประกอบรัฐธรรมนู ญ ให้ รัฐสภาส่ ง
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ความเห็น ถ้าไม่มีข้อทักท้วงภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภา
ดาเนินการต่อไป ถ้ามีความเห็นว่ามีข้อ ความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ให้ ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภาภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รั บ ความเห็ น ดังกล่ าว ในการนี้ ให้ รัฐ สภามี อานาจแก้ ไขเพิ่ ม เติม ตามข้อ เสนอของศาลฎี ก า
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระตามที่เห็นสมควรได้ และเมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว ให้รัฐสภาดาเนินการต่อไป
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เมื่ อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบของรั ฐสภาแล้ ว
ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ 5 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากรัฐสภาเพื่อให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีข้อความ
ขัดหรื อแย้ งต่อรั ฐ ธรรมนู ญ หรือ ตราขึ้น โดยไม่ ถูก ต้องตามบทบัญ ญั ติ แห่ งรัฐ ธรรมนู ญ ให้ เสนอความเห็ น
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิ สภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภา
ที่ ได้ รั บ ความเห็ น ดั งกล่ า วส่ ง ความเห็ น นั้ น ไปยั งศาลรัฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย หรื อ นายกรั ฐ มนตรี เห็ น ว่ า
ร่างพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐ ธรรมนู ญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อ ง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรี
นาร่างพระราชบั ญญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ นั้นขึ้นทูล เกล้าทูล กระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ ทรงลง
พระปรมาภิ ไธยภายใน 20 วั น นั บ แต่ วั น พ้ น ก าหนดเวลาที่ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี ร อไว้ หรื อ นั บ แต่ วั น ที่ ศ าล
รัฐธรรมนูญอ่านคาวินิจฉัย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
ส่วนเหตุที่ทาให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตกไปทั้งฉบับนั้น ได้แก่ 1) รัฐสภาลงมติ
ในวาระที่ ห นึ่งไมรั บ หลั ก การ 2) รัฐ สภาลงมติในวาระที่ ส ามไมเห็ น ชอบด้ว ยรางพระราชบัญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ 3) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น มีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญและข้อความดังกล่าวเป็นสาระสาคัญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
4) รัฐสภามีมติยืนยันตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา 5) เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นรัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบและคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้ง
ทั่ ว ไปมิ ได้ ร้ อ งขอต่ อ รั ฐ สภาภายใน 60 วัน นั บ แต่ วัน เรีย กประชุ ม รัฐ สภาครั้งแรก 6) ร่างพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้น 90 วัน
แล้วมิได้พระราชทานคืนมา
นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญนั้น
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐ ธรรมนูญและข้อความดังกล่าวไม่เป็น สาระสาคัญ ให้ข้อความเฉพาะที่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็น อัน ตกไป
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