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รายการ ร้ อ ยเรื่ อ ง...เมื อ งไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และคณะทางานด้านข้อมูลรายการร้อยเรื่อง...เมืองไทย
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๘-๒๑
เรื่อง
การเสนอร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
เรียบเรียง นางสาวขวัญชนก วิบูลย์คา นิติกรชานาญการ กลุ่มงานห้องสมุด สานักวิชาการ
ออกอากาศ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
พระราชบัญ ญัติเป็ น กฎหมายรูป แบบหนึ่ง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภาหรือสภาที่ทาหน้าที่นิติบัญญัติในขณะนั้น โดยในการตราพระราชบัญญัติขึ้นใช้บังคับเป็นกฎหมายกับประชาชนนั้น
จะต้องเป็ นไปตามกระบวนการ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่บัญ ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุมสภา
เริ่มจากการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภา การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภา และการนาร่างพระราชบัญญัติ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วนาขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย
ในราชกิจจานุเบกษา
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ คือ การเสนอให้มีกฎหมายเรื่องใหม่ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายเรื่องนั้นใช้บังคับอยู่
หรื อ การเสนอให้ น ากฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ เดิ ม มาปรั บ ปรุ ง ใหม่ แ ละยกเลิ ก กฎหมายเดิ ม โดยการเสนอเป็ น
ร่างพระราชบั ญ ญั ติ ใหม่ ทั้ งฉบั บ รวมถึ งการเสนอให้ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายให้ เหมาะสมขึ้ น โดยการเสนอเป็ น
ร่างพระราชบั ญ ญั ติแก้ไขเพิ่มเติม และการเสนอให้ ยกเลิ กกฎหมาย โดยการเสนอเป็นร่างพระราชบั ญ ญั ติยกเลิ ก
ซึ่ งภายหลั ง จากที่ ค ณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ เข้ ายึ ด และความคุ ม อ านาจการปกครองประเทศเมื่ อ วั น ที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้ มีก ารประกาศใช้รั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบั บ ชั่ วคราว) พุ ทธศั กราช ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ บทบั ญญั ติแห่ งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กาหนดให้ สภานิติบัญ ญัติแห่งชาติทาหน้าที่
สภาผู้ แ ทนราษฎร วุฒิ ส ภา และรั ฐ สภา โดยก าหนดกระบวนการและเงื่อ นไขในการเสนอร่างพระราชบั ญ ญั ติ
เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ไว้ดังนี้
๑. ผู้ มี อ านาจเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑.๑ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวนรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเสนอได้เฉพาะร่างพระราชบัญญัติทั่วไปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอ
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีอาจขอรับไปพิจารณาก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรับหลักการก็ได้
๑.๒ สภาปฏิ รู ปแห่ งชาติ หรื อสภาขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปประเทศ มี สิ ทธิ เสนอร่างพระราชบั ญ ญั ติ ต่ อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ในกรณีที่การพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ และจัดทา แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป
ด้านต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หากเห็นว่ามีกรณีจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ และในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็น
ร่างพระราชบั ญ ญั ติเกี่ย วด้ว ยการเงิน ต้อ งจั ดท าร่างพระราชบั ญ ญั ติเสนอต่อคณะรัฐ มนตรีเพื่ อด าเนิน การต่ อไป
อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรี
อาจขอรับไปพิจารณาก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรับหลักการก็ได้

-๒๑.๓ คณะรัฐมนตรี มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทั้งร่างพระราชบัญญัติ
ทั่ว ไปและร่างพระราชบั ญ ญั ติเกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งเหตุที่ต้องสงวนสิ ทธิในการเสนอร่างพระราชบัญ ญั ติเกี่ยวด้ว ย
การเงินให้เฉพาะคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารนั้น เพราะกฎหมายประเภทนี้มีความสาคัญมาก เมื่อมีผลใช้บังคับ
แล้ ว จะกระทบต่องบประมาณของแผ่ น ดิน หรื อสร้างภาระผู ก พั นต่อ งบประมาณของแผ่ นดิน ทั้ งนี้ ภายหลั งจาก
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและในช่วงก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ผู้มีสิทธิเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๒. ประเภทของร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มี ๒ ประเภท ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติทั่วไปและร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติทั่วไป หมายถึง ร่างพระราชบัญญัติที่มิใช่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายถึง ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด
เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงิน
แผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การกู้เงิน การค้าประกัน หรือการใช้เงินกู้ หรือการดาเนินการ
ที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ หรือเงินตรา
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย
๓. วิธีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ การเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ กาหนดให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีเอกสารต่อไปนี้ ประกอบด้วย
๓.๑ บั น ทึ กหลั กการแห่งร่า งพระราชบั ญ ญั ติ โดยจะต้องแสดงหลั กการของร่างพระราชบัญ ญั ติไว้
โดยสังเขป เพื่อให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าใจถึงความจาเป็นหรือเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัตินั้น
ว่ามีความมุ่งหมายเพื่อการใด และในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ต้องระบุเฉพาะมาตราที่เป็น
หลักที่ต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไว้ในหลักการ โดยมิให้ถือว่ามาตราที่ได้ระบุไว้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักการ
๓.๒ บันทึกเหตุ ผลในการเสนอร่างพระราชบัญ ญั ติ โดยในกรณี ที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิ ก
กฎหมายเดิม อาจจะระบุมาตราที่เป็นหลักที่ต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไว้ในเหตุผลก็ได้ ความมุ่งหมายของ
การมีบันทึกเหตุผลคือ เพื่อแสดงให้สาธารณชนทราบถึงเหตุผลหรือความจาเป็นที่จะต้องมีห รือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ฉบับนั้น ซึ่งเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็จะเป็นเครื่องมือประการหนึ่งในการพิจารณาหรือค้นหา
เจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงการใช้เพื่อประกอบการบังคับใช้หรือตีความกฎหมายด้วย
๓.๓ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ โดยจะต้องแสดงเหตุผลและความจาเป็น
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ และสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
กล่ าวโดยสรุป การเสนอร่างพระราชบัญ ญั ตินั้น เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการตราพระราชบัญ ญั ติที่มี
ความสาคัญ โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเสนอให้มีกฎหมายเพื่อใช้บังคับกับประชาชนของประเทศ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี
สภาปฏิรูปแห่ งชาติหรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภานิติบัญญัติ
โดยคณะรัฐมนตรีเท่านั้นเป็น ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน และในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติของ
สภาปฏิรูป แห่ งชาติห รือสภาขับ เคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นร่างพระราชบัญ ญั ติเกี่ยวด้วยการเงิน จะต้องเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการต่อไป นอกจากนี้ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กาหนดวิธีการในการเสนอร่างพระราชบัญญัติไว้ด้วยว่าต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ รวมถึงบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ ประกอบด้วย
_________________________
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