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นิติธรรมกับกระบวนการนติิบัญญัต ิ

 

บทนํา 

  อริสโตเติล ปราชญเมธีชาวตะวันตก กลาวไววา “มนุษยเปนสัตวสังคม” และ

เม่ือมีสังคมเกิดขึ้น การติดตอสื่อสาร การสมาคมเพื่อสนอง ความตองการซ่ึงกันและกันก็เกิดขึ้น

ตามมา ดังนั้น ในแตละสังคม จึงมีความจําเปนที่จะตองมีกฎเกณฑหรือกติกาตาง ๆ ทั้งที่ 

ไมเปนลายลักษณอักษร เชน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  หรือศีลธรรม และที่มีปรากฏ 

เปนลายลักษณอักษร เชน คัมภีรทางศาสนา กฎหมาย หรือ ขอบังคับ เปนตน เพื่อเปน

เครื่องมือในการควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมใหเปนไปในทํานองเดียว กัน  

มีระเบียบแบบแผนอยางเดียวกัน และเพื่อธํารงรักษาไวซ่ึงความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี

ของสังคมสวนรวม ดังภาษิตละตินที่วา “ที่ไหนมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย” (Ubi societas, ibi 

jus)๑ กลาวคือ เม่ือมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคมหรือเปนหมูคณะในลักษณะที่ถาวรจะตองมี

กฎเกณฑ ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมนั้น ๆ เพื่อใหมนุษยสามารถอยูดวยกันไดอยางปกติสุข และ

มนุษยในสังคมนั้นตองรูกฎหมาย และจะอางวาความไมรูกฎหมายเพื่อใหตนไมตองรับผิดไมได  

  การที่กฎหมายซ่ึงจะใชเปนกฎเกณฑทางสังคมนั้น มีทั้งระบบที่เรียกวา 

กฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law) และระบบกฎหมายที่เรียกวา กฎหมายจารีตประเพณี 

(Common Law) และจะตองมีนิติวิธีในการจัดทํากฎหมายหรือกระบวนการไดมา โดยประเทศ

ไทยนั้นเปนทราบกันดีวา ใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร ดังนั้น กระบวนการไดมาจึงตอง

ผานองคกรที่เรียกวา “ฝายนิติบัญญัติ” ซ่ึงเปนองคกรที่ประกอบดวยผูแทนของพลเมือง 

ในสังคม ที่จะตองเขามาดําเนินการกําหนดกฎเกณฑเพื่อใชในสังคมตอไป 

  รัฐธรรมนูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ จึงไดกําหนด

หลักการสําคัญไววา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข

ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และการ

ปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ 

ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” อันถือไดวา เปนแมบทในการปฏิบัติหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ

และองคกรอ่ืนๆ  

  อยางไรก็ตาม ภาพลักษณขององคกรฝายนิติบัญญัติที่ผานมา โดยเฉพาะในยุค

ที่มีการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงมีการบัญญัติ

หลักการเก่ียว “หลักนิติธรรม” ไวอยางชัดแจง มีภาพลักษณที่สะทอนใหเห็นวา การปฏิบัติ

                                                
๑ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (http://th.wikipedia.org) สืบคนเม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗. 



 ๒

หนาที่ของฝายนิติบัญญัติของไทยยังมีปญหาในแงของการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ทําใหเกิด

ภาวะวิกฤติในเชิงการศรัทธาตอกระบวนการนิติบัญญัติของไทยเปนอันมาก ดังนั้น จึงจําเปนที่

จะตองศึกษาและทําความเขาใจ ตลอดจนทบทวน วิเคราะห ถึงการปฏิบัติหนาที่ของฝายนิติ

บัญญัติวาเปนไปตามหลักนิติธรรมหรือไม ประการใด ทั้งนี้ เพื่อใหภาพลักษณขององคกรฝายนิติ

บัญญัติซ่ึงเปนองคกรหลักในการจัดทํากติกาใหแกสังคมเปนองคกรที่นาเชื่อถือและเปนที่พึ่งของ

สังคมได 

 

ความหมายของหลักนิติธรรม (Rule of Law) 

 องคการสหประชาชาติ ไดใหความหมายของหลักนิติธรรม หมายถึง หลักการ

ในการปกครอง (principle of governance) ซ่ึงแตละบุคคล สถาบัน องคกร หนวยงาน 

รวมทั้งรัฐตาง ๆ ซ่ึงอยูภายใตการปกครองนั้น มีความตระหนักรู และมีจิตสานึกในความ

รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ (law) ที่ไดรวมกันสราง และตางยอมรับ

วา เปนกฎที่ไดบัญญัติขึ้นโดยความยุติธรรม มิใชเปนไปตามอาเภอใจของใครคนใดคนหนึ่ง 

ตลอดจนมีผลบังคับใชตอทุกคน และทุกองคกรอยางเทาเทียม เสมอภาค และเปนธรรม รวมทั้ง

มีความสอดคลองกับหลักการ และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนอันเปนสากล๒ 

 ธานินทร กรัยวิเชียร องคมนตรี ไดใหความหมายของหลักนิติธรรม หมายถึง 

หลักการพื้นฐานแหงกฎหมายที่สาคัญในระบอบประชาธิปไตยที่เทิดทูนศักดิ์ศรีแหงความเปน

มนุษยและยอมรับนับถือสิทธิแหงมนุษยชนทุกแงทุกมุม รัฐตองใหความอารักขาคุมครอง

มนุษยชนใหพนจากลัทธิทรราชย หากมีขอพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น ไมวาระหวางรัฐกับเอกชน หรือ

เอกชนกับเอกชน ศาลยอมมีอํานาจอิสระในการตัดสินขอพิพาทนั้นโดยเด็ดขาดและโดยยุติธรรม 

ตามกฎหมายของบานเมืองที่ถูกตองและเปนธรรม๓ 

 กิตติพงษ กิตยารักษ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดใหความหมายของหลักนิติ

ธรรม ในสังคมที่ปกครองโดยระบอบโดยประชาธิปไตยหลักนิติธรรม เปนหลักการพื้นฐานที่

สาคัญที่สุดในการบริหารบานเมือง สังคมที่ยึดถือหลักนิติธรรมคือสังคมที่ปกครองโดยหลัก

กฎหมาย หรือสังคมที่กฎหมายเปนใหญ อันแตกตางจากระบอบอัตตาธิปไตยที่ทุกสิ่งทุกอยาง

เปนไปตามใจของผูมีอํานาจ หรืออนาธิปไตยที่ทุกสิ่งทุกอยางขึ้นอยูกับอาเภอใจของแตละคน 

หลักนิติธรรมจึงมีความหมายเปน ๒ นัย กลาวคือ กฎหมายตองมีความเปนธรรม คือ ตองมี

ความชัดเจน แนนอนและตองสามารถจัดสรรสิทธิประโยชนของบุคคลอยางเปนธรรม 

                                                
๒ที่มา : http://www.oja.go.th สืบคนเม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗. 
๓ธานินทร กรัยวิเชียร,หลักนิติธรรม,สํานักงานคณะกรรมการพลเรือน ,๒๕๕๒. 
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นอกจากนี้กฎหมายจะตองบังคับใชอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ ประชาชน

ในสังคมไมวายากดีมีจน จะตองอยูภายใตบงคับของกฎหมายเดียวกันอยางเสมอภาค 

 กําชัย จงจักรพันธ กรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ 

ไดใหความหมายของหลักนิติธรรม หมายถึง หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย ที่กฎหมาย 

อันหมายความรวมถึง การบัญญัติกฎหมาย การใชการตีความกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม จะตองไมฝาฝนหรือขัดแยงตอหลักนิติธรรม หรือหลักพื้นฐานแหง

กฎหมาย หลักนิติธรรมหรือหลักพื้นฐานแหงกฎหมายจะถูกลวงละเมิดมิได หากกฎหมายหรือ

กระบวนการยุติธรรมขัดหรือแยงตอหลักนิติธรรม ผลก็คือจะใชบังคับไมได หรือ กลาวอีกนัย

หนึ่ง หลักนิติธรรม คือหลักที่อยูเหนือกฎหมายทั้งปวง อยูเหนือแมกระทั่งรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมี

องคประกอบหรือสาระสาคัญคือ  

 ๑. กฎหมายตองใชบังคับเปนการทั่วไป  

 ๒. กฎหมายจะบัญญัติใหการกระทําใดเปนความผิดอาญาและมีโทษยอนหลัง 

หรือมีโทษยอนหลังหนักกวาเดิมไมได  

 ๓. ในคดีอาญาใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจาเลยบริสุทธิ์อยูจนกวาศาล

จะมีคําพิพากษาเด็ดดขาดวามีความผิด  

 ๔. หลักความเปนอิสระและเปนกลางในการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการ  

 ๕. รัฐและเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจและตองใชอํานาจตามที่กฎหมายใหไว

เทานั้น  

 ๖. กฎหมายตองไมยกเวนความผิดใหแกการกระทําของบุคคลหรือคณะบุคคล 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไวลวงหนาโดยเฉพาะ  

 กลาวโดยสรุป หลักนิติธรรม หรือ Rule of Law จึงหมายถึง หลักการใน 

การปกครองรัฐหรือปกครองประเทศดวยกฎหมายที่เปนธรรม ตามหลักการแบงแยกอํานาจ 

หลักการมีกฎหมายที่ดี  และหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง  

โดยที่กระบวนการยุติธรรมเปนสาระสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใตหลัก

นิติธรรม ตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมาย (Due Process of Law) 

 

หลักนิติธรรมกับประเทศไทย 

  สําหรับประเทศไทยนั้น ได มีการบัญญัติถึงการนําหลักนิติธรรมมาใชใน 

การปกครองประเทศในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓  

ความวา 
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  “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัต ริย  ผูทรง 

เปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญนี้  

  การปฏิบัติหนาท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองคกรตาม

รัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม”  

  จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ดังกลาวจึงเปนเสมือนเครื่องเตือนใจแกผูที่มี

หนาที่ในการบริหารประเทศวาหลักการสําคัญที่จะใชในการบริหารประเทศที่ดี ก็คือ การยึด

กฎหมายเปนสําคัญ เพราะกฎหมายจะมีคุณคาและมีประโยชนก็แตเฉพาะในรัฐที่มีการปกครอง

ในรูปแบบเสรีประชาธิปไตยและเคารพหลักนิติธรรม เนื่องจากรัฐในรูปแบบดังกลาวจะยึดถือวา 

“อํานาจสูงสุดในการปกครองอยูท่ีประชาชน” โดยประชาชนจะไดรับหลักประกันสิทธิเสรีภาพ

วา รัฐบาลจะไมลวงล้ําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนสิทธิเสรีภาพ อีกทั้งประชาชน 

ทุกคนมีความเสมอภาค และไดรับความคุมครองทางกฎหมายอยางเทาเทียมกันตาม 

หลักนิติธรรม 

  นอกจากนี้ หากมีขอพิพาทหรือปญหาขัดแยงเกิดขึ้นประการใด ประชาชน 

ก็มีสิทธิที่ จะนําคดี เข าสูศาล เพื่อใหศาล เปนผู ชี้ ขาด  ซ่ึง ก็ตองทําตามหลักนิติธรรม  

และผลคําพิพากษาของศาลก็ผูกพันคูกรณีทั้งสองฝาย โดยหลักการดังกลาวแตกตางจากการ

ปกครองในระบอบเผด็จการอันเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองอยูในมือคนเพียงคนเดียวหรือ

เพียงกลุมเดียว เนื่องจากรัฐบาลภายใตการปกครองในระบอบเผด็จการนั้นไมตองรับผิดชอบตอ

ผูใด และสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ไมไดรับการคุมครองอยางเทาเทียมเสมอภาค ทําใหสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลถูกละเมิดไดโดยงาย ซ่ึงแตกตางจากการปกครองประเทศโดยยึดหลัก 

นิติธรรมอยางสิ้นเชิง  

  ดวยเหตุนี้ หลักนิติธรรมจึงเปรียบเสมือนเสาหลักที่ค้ําจุนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย เพราะระบอบประชาธิปไตย คือ การใหหลักประกันแกสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน และยกสถานะของประชาชนจาก “ผูอยูใตการปกครอง (subject)” มาเปน 

“พลเมือง (citizen)” ผูทรงไวซ่ึงสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงแมแตในวิสัยทัศนของศาลรัฐธรรมนูญ  

ก็ยังกําหนดวา “ศาลรัฐธรรมนูญเปนหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”   
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หลักการสําคัญของหลักนิติธรรม   

  จากการศึกษาความเห็นทางกฎหมายของนักกฎหมายของตางประเทศและไทย 

สรุปไดวาหลักนิติธรรม หรือ The Rule of Law มีหลักการสําคัญ ดังนี ้

   ๑) สิทธิเสรีภาพเปนเรื่องแดนอิสระของมนุษยที่กฎหมายจะเขาไปแทรกแซง

ไมได    

  ๒) ประชาชนอยูภายใตกฎหมายเดียวกันอยางเสมอภาค และไดรับ 

การคุมครองจากกฎหมายอยางทัดเทียมกัน 

   ๓) ฝายบริหารตองบริหารภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย และตองเคารพและ

ปฏิบัติตามกฎหมาย 

  ๔) การปกครองประชาชนตองยึดกฎหมายเปนใหญ ทั้งนี้ กฎหมายนั้นจะตอง

เปนกฎหมายที่ยุติธรรม 

   ๕) ศาลเปนสถาบันที่พึ่งสุดทายของประชาชน  

   ๖) ยึดหลักความเปนอิสระของตุลาการ  

  ๗) สงเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางบริสุทธิ์และยุติธรรม 

ปราศจากการแทรกแซงของฝายบริหารหรือกลุมอิทธิพลเพื่อใหไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่

แทจริงของประชาชน 

   ๘) สงเสริมและสนับสนุนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย 

   ๙) สงเสริมและคุมครองหลักแหงการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

   ๑๐) สงเสริมและพัฒนากฎหมายเพื่อสรางความสงบสุขใหแกประชาชนและ

สังคมสวนรวม 

  ๑๑) ไมมีบุคคลใดอยูเหนือกฎหมาย 

 

อํานาจนิติบัญญัติ (Legislative Power)  

  ตามทฤษฎีหรือหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตยนั้น โดยทั่วไปจะแบงอํานาจ

อธิปไตยออกเปนอํานาจหลัก ตามหนาที่ได ๓ สวน หรือ ๓ อํานาจ๔ คือ  

  ๑.อํานาจนิติบัญญัติ (Legislative Power) คือ อํานาจในการออกกฎหมายเปน

กติกาในการอยูรวมกันของพลเมืองในประเทศ  

  ๒.อํานาจบริหาร (Executive Power) คือ อํานาจการบริหารของนักการเมือง 

ที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาเปนขาราชการประจํา  

                                                
๔ โกวิท วงศสุรวัฒน ,อํานาจดุลพินิจ,http://www.matichon.co.th สืบคนเม่ือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗. 
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  ๓.อํานาจตุลาการ (Judicial Power) คือ อํานาจของศาลที่ตัดสินคดีความ

ทั่วไป 

 

กระบวนการนิติบัญญัติ 

 การตรากฎหมายนั้น ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงตราขึ้น โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูมีอํานาจในการเสนอราง

พระราชบัญญัติมีดวยกันทั้งสิ้น ๔ ฝาย ไดแก 

 ๑. คณะรัฐมนตรี 

 ๒. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๒๐ คน 

 ๓. ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

 ๔. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหม่ืนคนเขาชื่อกันเพื่อ

เสนอกฎหมายที่เก่ียวของกับสิทธิเสรีภาพและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

 การเสนอรางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี เริ่มตั้งแตกระบวนจัดทําราง

พระราชบัญญัติจากสวนราชการ กระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่ในเรื่อง

นั้นๆ เปนผูจัดทํา โดยหนวยราชการอาจใชขาราชการหรือนิติกรภายในหนวยงานเปนผูราง หรือ

อาจวาจางนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญใหจัดทําโครงการศึกษาวิจัยและมอบหมายใหผูวิจัยทํา

หนาที่ยกรางกฎหมายขึ้นดวยก็ไดหรือในบางกรณีฝายการเมืองอาจเปนผูริเริ่มใหมีราง

พระราชบัญญัติใหมหรือรางพระราชบัญญัติที่แกไขกฎหมายเดิม เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่

คณะรัฐมนตรีไดแถลงไวตอรัฐสภา รางกฎหมายเหลานี้สวนใหญจะเปนเรื่องในทางนโยบายการ

บริหารประเทศ เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการของรางพระราชบัญญัติแลว ก็จะสงให

คณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงเปนหนวยงานกลางดานการรางกฎหมายของรัฐบาลเปนผูตรวจ

พิจารณา คณะกรรมการกฤษฎีกาแบงแยกออกเปนกรรมการรางกฎหมายตางๆ จํานวน ๑๒ 

คณะ แตละคณะประกอบดวยกรรมการรางกฎหมายจํานวนประมาณ ๙ คน การประชุมแบง

ออกเปน ๓ วาระ ไดแก 

 วาระที่ ๑ การพิจารณาหลักการทั่วไปและสาระสําคัญของกฎหมาย 

 วาระที่ ๒ เปนการตรวจพิจารณารายมาตรา โดยจะเปนการตรวจพิจารณาทั้ง

ในแงเนื้อหากฎหมาย (Content) แบบของกฎหมาย (format) รวมถึงถอยคําที่ใช 

 วาระที่ ๓ เปนการตรวจพิจารณาความสมบูรณของรางพระราชบัญญัติทั้งฉบับ 

 เม่ือพิจารณาเสร็จแลว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะสงรางกฎหมาย

กลับไปที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติเขาสูการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ถารางพระราชบัญญัติที่ผานการตรวจพิจารณานั้นมีการแกไขเล็กนอย
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หรือเปนการแกไขตามแบบการรางกฎหมายสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอราง

พระราชบัญญัตินั้นตอคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (วิปรัฐบาล) และสภา

ผูแทนราษฎรตอไปตามลําดับในระเบียบวาระ ยกเวนในกรณีที่คณะรัฐมนตรีรองขอไปยัง

ประธานสภาผูแทนราษฎรให สภาพิจารณารางกฎหมายนั้นเปนเรื่องดวนซ่ึงจะไดรับการ

พิจารณากอน การพิจารณาจะแบงเปน ๓ วาระตามลําดับ ไดแก 

 วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ 

 ในวาระที่ ๑ จะเปนการพิจารณาวาจะรับหลักการแหงรางกฎหมายนั้นหรือไม 

โดยใหผูเสนอรางกฎหมายอภิปรายชี้แจงหลักการและเหตุผลตอสภาผูแทนราษฎร กรณีเปนราง

พระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงซ่ึงรับผิดชอบรางพระราชบัญญัติจะ

เปนผูเสนอรางพระราชบัญญัติในนามคณะรัฐมนตรี จากนั้นจึงเปดใหมีการอภิปรายคัดคานหรือ

สนับสนุนโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เม่ือการอภิปรายสิ้นลงสุดแลวที่ประชุมจะลงมติวาจะรับ

หลักการแหงรางกฎหมายฉบับนั้นหรือไม ถาที่ประชุมมติรับหลักการก็จะเขาสูการพิจารณาใน

วาระที่ ๒ แตถาไมรับหลักการ รางกฎหมายนัน้ก็เปนอันตกไป 

 วาระท่ี ๒ ข้ันการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการและการพิจารณารายมาตรา 

 การพิจารณาในวาระที่ ๒ สามารถแบงออกไดเปน ๒ ขั้นตอน คือ การพิจารณา

ของคณะกรรมาธิการ และการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จแลวในขั้นตอนแรก คือการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ โดยมากจะเปน

คณะกรรมาธิการวิสามัญซ่ึงประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและบุคคลภายนอกก็ได 

กรรมาธิการแตละคนอาจเพิ่มมาตราขึ้นใหมหรือตัดทอนหรือแกไขมาตราเดิมได แตตองไมขัด

กับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น หากที่ประชุมคณะกรรมาธิการนั้นเห็นดวยก็จะแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไปตามนั้น แตถาคณะกรรมาธิการสวนใหญไม เห็นดวย และ

กรรมาธิการผูนั้นยืนยันที่จะขอเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม กรรมาธิการผูนั้นก็มีสิทธิ “ขอสงวน

ความเห็น” ของตนไวเพื่ออภิปรายในที่ประชุมสภาใหที่ประชุมเปนผูชี้ขาด เม่ือคณะกรรมาธิการ

ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จสิ้นแลว ก็จะเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นโดยแสดงรางเดิม

และรางที่แกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานตอประธานสภา 

 ขั้นตอนที่สอง คือการพิจารณารายมาตราในที่ประชุมใหญ ที่ประชุมสภา

ผูแทนราษฎรจะพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นอีกครั้ง ในการพิจารณานี้จะเปนการพิจารณา

รายมาตราไปจนจบ ถามีมาตราใดแกไขเพิ่มเติม หรือมีผูสงวนคําแปรญัตติ หรือกรรมาธิการ

สงวนความเห็นไว ก็จะหยุดการพิจารณาไวกอน และเปดโอกาสใหสมาชิกไดอภิปรายเฉพาะใน

มาตรานั้นๆเทานั้น หลังจากนั้นสภาจะพิจารณาทั้งรางเปนการสรุปอีกครั้งหนึ่ง 
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 วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางกฎหมาย 

 ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมสภาจะลงมติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางกฎหมาย 

โดยจะไมมีการอภิปรายใดๆ อีก หากลงมติเห็นชอบก็จะสงใหวุฒิสภาพิจารณาตอไป แตถาผล

การลงมติไมเห็นชอบรางกฎหมายก็จะตกไป 

 ในลําดับถัดมา สภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา 

วุฒิสภาจะมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายอยางละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เม่ือ

วุฒิสภาไดรับรางนั้นแลว ก็จะดําเนินการโดยการแบงเปน ๓ วาระเชนเดียวกับการพิจารณาโดย

สภาผูแทนราษฎร ไดแก วาระที่ ๑ ขั้นพิจารณารับหลักการ วาระที่ ๒ ขั้นการพิจารณาโดย

คณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งหรือคณะกรรมาธิการเต็มสภา (พิจารณารายมาตรา) วาระที่ ๓ 

ขั้นลงมติ โดยที่วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอมาใหเสร็จภายใน ๖๐ วัน แตถา

เปนรางพระราชบัญญัติที่เก่ียวดวยการเงินตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน เวนแตวุฒิสภา

ไดลงมติขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษซ่ึงตองไมเกิน ๓๐ วัน ถาวุฒิสภาพิจารณาไมเสร็จ

ภายในกําหนดเวลา ใหถือรางพระราชบัญญัตินั้นผานความเห็นชอบของวุฒิสภา 

 ผลการลงมติในวาระที่ ๓ ของวุฒิสภามี ๓ กรณีดังนี้ 

 ๑. ในกรณีที่เห็นชอบโดยไมมีการแกไข ใหถือไดวารางพระราชบัญญัตินั้นไดรับ

ความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อใหพระมหากษัตริยทรงลง

พระปรมาภิไธย 

 ๒. ในกรณีที่ไมเห็นชอบ ตองยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน แลวสงรางคืน

ไปยังสภาผูแทนราษฎร จนกระทั่งครบ ๑๘๐ วัน สภาผูแทนราษฎรจึงจะสามารถนํากลับมา

พิจารณาอีกครั้ง 

 ในกรณีที่วุฒิสภาใหมีการแกไขรางพระราชบัญญัติ วุฒิสภาตองสงรางกฎหมาย

ที่แกไขเพิ่มเติมนั้นกลับไปยังสภาผูแทนราษฎร เม่ือสภาผูแทนราษฎรรับทราบและเห็นชอบดวย

ก็ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯไดทันที แตถาสภาผูแทนราษฎรไมเห็นชอบ ใหทั้งสองสภาตั้ง

บุคคลที่มีจํานวนเทากันขึ้นเปน “คณะกรรมาธิการรวมกัน” เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ

นั้นอีกครั้ง โดยตองรายงานและเสนอรางกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมแลวตอทั้งสองสภา ถาสภาทั้ง

สองเห็นดวยกับเห็นชอบดวย นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯไดทันที แตถาสภาใดสภาหนึ่งไม

เห็นชอบดวย ใหยับยั้งรางนั้นไวกอน 

 ขั้นตอนสุดทายคือกระบวนการลงพระปรมาภิไธยโดยพระมหากษัตริย 

นายกรัฐมนตรีจะตองนําขึ้นทูลเกลาฯ ภายใน ๒๐ วัน หลังจากที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้น

จากรัฐสภา หากพระมหากษัตริยทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธย ใหประกาศในราช

กิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช หากพระมหากษัตริยทรงไมเห็นชอบและทรงใชอํานาจยับยั้ง 



 ๙

(veto) รางพระราชบัญญัตินั้นจะถูกสงคืนมายังรัฐสภาโดยไมทรงลงพระปรมาภิไธย หรืออาจ

ทรงเก็บรางนั้นไวโดยไมพระราชทานคืนมายังรัฐสภาจนลวงพนเวลา ๙๐ วัน ในกรณีนี้รัฐสภา

จะตองประชุมรวมกันเพื่อปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้น

ทูลเกลาฯ อีกครั้งหนึง่ หากพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงพระราชทานคืน

มาภายใน ๓๐ วันใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใช

บังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 

 การเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ และ

พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวน

รวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น โดยกําหนดใหประชาชนจํานวนไมนอยกวา

หนึ่งหม่ืนคนสามารถเขาชื่อกันเพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการเก่ียวของกับเรื่องที่

บัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

โดยรางพระราชบัญญัติที่เสนอจะตองจัดทํามีรายละเอียดที่จําเปน ไดแก 

 ๑. บันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญ 

 ๒. มีบทบัญญัติที่แบงเปนมาตราชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจความประสงคของ

การเสนอรางกฎหมาย 

 ๓.  มีหลักเกณฑหรือวิธีการปฏิบัติ ให เปนไปตามกฎหมาย (enforcing 

instrument) 

 วิธีการเขาชื่อเสนอกฎหมายอาจกระทําได ๒ วิธีคือ ผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกัน

เขาชื่อเสนอกฎหมายกันเอง หรืออาจรองขอใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปน

ผูดําเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเสนอกฎหมายก็ได ในกรณีที่ประชาชนจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง

หม่ืนคนเขาชื่อเสนอกฎหมายกันเอง ใหยื่นเรื่องตอประธานรัฐสภาโดยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

 ๑. รางพระราชบัญญัติที่จะนําเสนอตอสภา 

 ๒. แบบแสดงรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ ที่อยู ลายมือชื่อของผูเขาชื่อเสนอ

กฎหมายและผูแทนการเสนอกฎหมาย พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา

ทะเบียนบาน 

 จากนั้นประธานรัฐสภาจะตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและประกาศ

รายชื่อผูเขาชื่อเสนอกฎหมาย ในขั้นตอนนี้ผูใดที่มีรายชื่ออยูในประกาศแตมิไดรวมเขาชื่อเสนอ

กฎหมายดวย สามารถยื่นคํารองตอประธานรัฐสภาหรือบุคคลที่รัฐสภาแตงตั้งเพื่อใหลบชื่อ

ตนเองออกไดภายในยี่สิบวันหลังจากวันปดประกาศ เม่ือพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวให



 ๑๐

ถือวารายชื่อนั้นถูกตอง และจะถอนการเขาชื่อในภายหลังอีกมิได ภายหลังการตรวจสอบความ

ถูกตองถารายชื่อยังคงเกินกวาหนึ่งหม่ืนชื่อใหประธานรัฐสภาดําเนินการใหรัฐสภาพิจารณาราง

พระราชบัญญัตินั้นตอไป แตถารายชื่อเหลือไมครบหนึ่งหม่ืนชื่อใหประธานรัฐสภาแจงใหผูแทน

การเสนอกฎหมายทราบ เพื่อดําเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเสนอกฎหมายเพิ่มเติมภายใน ๓๐ วัน

นับตั้งแตวันที่ไดรับแจง ถาพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวรายชื่อยังไมครบหนึ่งหม่ืนชื่อให

ประธานรัฐสภาสั่งจําหนายเรื่อง 

 ในกรณีที่เปนการเขาชื่อโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหผูมี

สิทธิเลือกตั้งจํานวนหนึ่งรอยคนขึ้นไปยื่นคําขอตอประธานกรรมการการเลือกตั้งพรอมทั้งราง

พระราชบัญญัติที่จะเสนอใหสภาพิจารณา เพื่อขอใหดําเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 

จากนั้นประธานกรรมการการเลือกตั้งจะจัดสงรางพระราชบัญญัติและเอกสารที่เก่ียวของไปให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เพื่อดําเนินการใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละจังหวัด

ทราบวามีการเสนอกฎหมายในเรื่องใด และใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปลงชื่อในแบบพิมพการเขาชื่อ

เสนอกฎหมาย ตามระยะเวลาและสถานที่ที่กําหนดไวในจังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งที่กําหนด 

โดยที่ กําหนดเวลาจะตองไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันประกาศ เม่ือครบกําหนดให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรวบรวมแบบพิมพการเขาชื่อเสนอกฎหมายสงให

คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความถูกตองและจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่เขาชื่อเสนอ

กฎหมายทั้งหมด จากนั้นจึงนําสงรางพระราชบัญญัติและบัญชีรายชื่อตอประธานรัฐสภา 

 เม่ือรางพระราชบัญญัติ เขาสูการพิจารณาของรัฐสภา รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหมีผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอ

รางพระราชบัญญัตินั้นเปนผูเสนอและชี้แจงหลักการของรางพระราชบัญญัติตอที่ประชุมสภา

ผูแทนราษฎร และที่ประชุมวุฒิสภา และจะตองมีผูแทนของประชาชนฯ ที่เขาชื่อเสนอราง

พระราชบัญญัตินั้นเขาเปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติดวยจํานวนไมนอย

กวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด เพื่อใหผูเสนอรางกฎหมายไดมีโอกาสใหชี้แจง

และแสดงเหตุผลเพื่อปกปองเจตนารมณของรางกฎหมาย หลังจากนั้นสภาก็จะพิจารณาราง

กฎหมายตามขั้นตอนปกต ิ

 

แผนผังกระบวนการนิติบัญญัต ิ
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 ๑๑

การตรวจสอบความชอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

  การตรวจสอบความชอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติและ

พระราชกําหนดที่ผานกระบวนการนิติบัญญัตินั้น ถือไดวา เปนกระบวนการหนึ่งที่สามารถ

ตรวจสอบไดวา กระบวนการนิติบัญญัตินั้นเปนไปตามหลักนิติธรรม หรือไม โดยมีหลักเกณฑ

และขั้นตอน คือ 

 การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติ  

 ๑. การตรวจสอบกอนที่พระราชบัญญัติจะใชบังคับ รางพระราชบัญญัติใดที่

รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย 

เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย หรือรางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันและ

กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้นทูลเกลาฯ ถวายอีกครั้งหนึ่งนั้น ถา 

  (๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา

รวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือกระบวนการตรา

กฎหมายไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  ให เสนอความเห็นตอประธาน 

สภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหง 

สภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและแจงให

นายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา  

 (๒) นายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญนี้หรือกระบวนการตรากฎหมายไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสง

ความเห็นเชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและ

ประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้น 

มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

นี้ และขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญ ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไปทั้งฉบับ  

 ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญนี้แตไม เปนสาระสําคัญ ใหเฉพาะขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป  

รางพระราชบัญญัติฉบับนั้นยังสามารถประกาศใชบังคับได  

 ๒. การตรวจสอบภายหลังที่พระราชบัญญัติใช บังคับ กลาวคือ กรณีที่

พระราชบัญญัติไดประกาศใชบังคับแลว หากตอมาปรากฏวาบทบัญญัติของกฎหมายนั้นมี

ขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีการเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยได ๔ กรณี คือ  



 ๑๒

 กรณีที่ ๑ การตรวจสอบวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีขัด

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ตองเปนกรณีที่มีคดี เกิดขึ้นในศาลกอน ไมวาจะเกิดขึ้นใน 

ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร หรือศาลอ่ืน และไมวาคดีจะอยูระหวางการพิจารณา

ในชั้นศาลใดก็ตาม หากศาลเห็นเองหรือคูความในคดีนั้นโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาล

จะใชบังคับแกคดีนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและยังไม มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เก่ียวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็นดังกลาวไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา

บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  

 กรณีที่  ๒. การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหง

กฎหมายตามที่ผูตรวจการแผนดินเปนผูเสนอ เปนกรณีที่มีผูรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินกอน 

เวนแตเปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีผลกระทบตอความ

เสียหายของประชาชนสวนรวม หรือเพื่อคุมครองประโยชน 

 กรณีที่  ๓. การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหง

กฎหมายตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูเสนอ ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติเห็นตามที่มีผูรองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชน

และมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมี

อํานาจหนาที่ในการเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญได 

 กรณีที่ ๔ การตรวจสอบคํารองของบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพเพื่อมี 

คําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม กรณีที่บุคคลซ่ึงถูก

ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม 

แตตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว 

 การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนด  

  กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนด หาก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาเห็นวาพระราชกําหนดนั้นไมไดตราขึ้นเพื่อประโยชนในอันที่จะ 

รักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของ

ประเทศหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ ก็สามารถใชสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหง

สภาที่ตนเปนสมาชิกใหสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดนั้นไมไดตราขึ้นเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความ

ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ



 ๑๓

ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลใชบังคับมาแตตน คําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด  

การอนุมัติหรือไมอนุมัตพิระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณี

ไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายที่ออกมาใชบังคับกับ

ประชาชนไดนั้นตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา คือทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตองให

ความเห็นชอบกอนจึงจะนํามาใชบังคับกับประชาชนได รัฐธรรมนูญจึงไดใหรัฐสภาซ่ึงมาจาก

ตัวแทนของประชาชน ดําเนินกระบวนการตรากฎหมายตั้งแตการเสนอ การพิจารณาจนกระทั่ง

ประกาศใชเปนกฎหมาย โดยใหประชาชนมีสวนรวมดวย ทั้งนี้เพื่อใหไดกฎหมายที่กอประโยชน

ตอประชาชนอยางแทจริง 

 

ปญหาการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมของฝายนิติบัญญัติ 

 ดังที่ไดกลาวไปแลวในตอนตนถึง “หลักนิติธรรม” วา องคกรใดบางที่จะตอง

ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม เม่ือกลาวถึงเฉพาะองคกรฝายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่

ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ภาพลักษณขององคกร 

ฝายนิติบัญญัติที่ผานมาเปนเชนไร ผูเขียนจะขอยกตัวอยางเฉพาะกรณีที่เปนปญหาตอ  

“หลักนิติธรรม” บางประการ ดังนี้ 

 ๑. การพิจารณารางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูซึ่งกระทําความผิด

เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ....  

 สําหรับการพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้น สภาผูแทนราษฎร ไดมีมติ

เห็นชอบ เม่ือวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีสาระสําคัญ ใหนิรโทษกรรมแก การกระทํา

ของบุคคล กลุมบุคคล คณะบุคคล องคกร และประชาชนที่เก่ียวเนื่องกับการชุมนุมทาง

การเมือง การแสดงออกทางการเมือง และความขัดแยงทางการเมือง ที่เกิดขึ้นระหวาง  

พ.ศ.๒๕๔๗ - ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยครอบคลุมทั้งผูกระทําการหลักในฐานะตัวการ 

ผูสนับสนุน ผูใชใหกระทํา หรือผูถูกใช และครอบคลุมทั้งการกระทําในทางการเมือง และการ

กระทําความผิดในลักษณะการทุจริต คอรัปชั่นของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวย ซ่ึงตอมา

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม และวันศุกรที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สภาผูแทนราษฎรไดมีมติ

ใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติดังกลาว ดวยคะแนนเสียง ๓๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี 

งดออกเสียง ๔ เสียง และในที่สุด วุฒิสภาลงมติไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษ

กรรมแกผูซ่ึงกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของ

ประชาชน พ.ศ. .... ซ่ึงเหตุที่กฎหมายดังกลาวไมผานความเห็นชอบของรัฐสภานั้น ก็เนื่องดวย



 ๑๔

เหตุของการคัดคานทั้งภายในและภายนอกรัฐสภา ทั้งนี้ เนื่องจากทุกภาคสวนเห็นวา มีปญหา

ขัดตอหลักนิติธรรม กลาวคือ  

 (๑) การที่มีกลาวอางถึงระบบเสียงขางมากในกระบวนการนิติบัญญัติของ

รัฐสภานั้น ก็เปนการขัดตอหลักนิติธรรม เพราะหลักนิติธรรมรัฐธรรมนูญกําหนดใหนําใชกํากับ

การใชอํานาจหนาที่ของทุกฝาย  ทุกองคกร  และทุกหนวยงานของรัฐภายใตหลักการที่วา 

นอกจากจะตองใชอํานาจหนาที่ใหถูกตองตามบทกฎหมายที่มีอยู ทั่วไปแลว  ยังจะตองใช

อํานาจและปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามหลักนิติธรรมดวย กรณีจึงไมอาจปฏิบัติตามบทกฎหมาย

ที่เปนลายลักษณอักษร หรือหลักเสียงขางมากเพียงดานเดียวเทานั้น  หากแตยังจะตอง

คํานึงถึงหลักนิติธรรมควบคู กันไปดวย การอางหลักเสียงขางมากโดยที่ไมไดคํานึงถึงเสียง 

ขางนอย เพื่อหยิบยกมาสนับสนุนการใชอํานาจตามอําเภอใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุ

ประสงคของผูใชอํานาจ  ทามกลางความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนหรือกลุมบุคคล

กับผลประโยชนของประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชนโดยรวมยอมขัดหลักนิติธรรม 

ซ่ึงกรณีที่อางเชนนี้ กอทําใหเกิดวิกฤติศรัทธาตอบทบาทการทําหนาที่ของสถาบันนิติบัญญัติ 

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาของประเทศไทยเปนอันมาก 

 (๒) ในดานเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติดังกลาวนั้น แมจะกลาวถึง 

การนิรโทษกรรมแกประชาชนที่เก่ียวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง เพื่อพิทักษสิทธิมนุษยชน 

และสิทธิของความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเปนเจตนารมณที่ดี และไดมีการ

อางถึงนิติประเพณีที่เคยปฏิบัติมาเพื่อหักลางหลกันิติธรรม แตเม่ือพิจารณาเนื้อหาที่ครอบคลุม

ไปถึงผูเก่ียวของหลายฝายที่อยูในขายของการเปนผูที่ควรตองรับผิดชอบในผลของการสั่งการ

หรือผลของการกระทําที่เกิดขึ้นแลว เห็นวา เปนบรรทัดฐานที่ไมถูกตองที่ถูกนําไปอางอิง 

เพื่อประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ตองการทําใหเกิดความวุนวายทางการเมืองตอไป 

ในอนาคต เนื่องจากแมเปนผูสั่งการ หรือกระทําการใหเกิดความรุนแรงทางการเมือง  

แตก็คาดการณไดวาจะไมตองรับผิดชอบใด ๆ ตอการกระทําดังกลาว โดยอางบรรทัดฐานจาก

กรณีกฏหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ ดังนั้น จึงทําใหมีกระทบตอหลักนิติธรรมในการออก

กฏหมายได 

 กลาวโดยสรุป เนื้อหาของรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมดังกลาว ไมเปนไป

ตามหลักนิติธรรม และเจตนารมณของกฏหมายที่ตองเปนไปเพื่ออํานวยความยุติธรรมแกสังคม

อยางแทจริงโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ประกอบกับตองเปนไปตามหลักการที่วาดวยการมีผูแทน

เพื่อการกําหนดกติการวมกันของสังคม เม่ือสังคมยังเกิดความขัดแยงและไมอาจตกลงรวมกัน



 ๑๕

ในการกําหนดกติกาดังกลาวได การที่จะฝาฝนกระแสและฉันทามติของสังคมยอมขัดกับ 

หลักนิติธรรม 

 ๒. การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี  ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ และมาตรา ๑๑๕  

มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรค

หนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔) ประเด็นเกี่ยวกับท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา 

  สําหรับการปฏิ บัติหน าที่ ของฝ ายนิติ บัญญัติ เ ก่ีย ว กับการพิจารณา 

รางรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ ไดมีผูนําไปรองตอศาลรัฐธรรมนูญวา กระบวนการแกไขเพิ่มเติม 

รางรัฐธรรมนูญและเนื้อหาของร างรัฐธรรมนูญดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ และในที่สุด 

ศาลรัฐธรรมนูญได มีคํ าวินิจฉัยที่  คํ าวินิจฉัยที่  ๑๕-๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง  คําร องขอให  

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

วินิจฉัยโดยมติเสียงขางมาก ๖ ตอ ๓ วา การดําเนินการพิจารณาและลงมติแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญของผู ถูกร องทั้งหมดในคดีนี้   เป นการกระทําที่ ไม ชอบด วยรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๒๒  มาตรา  ๑๒๕  วรรคหนึ่ง  และวรรคสอง  มาตรา  ๑๒๖  วรรคสาม  มาตรา  

๒๙๑  (๑)  (๒)  และ  (๔)  และมาตรา  ๓  วรรคสอง (หลักนิติธรรม) และวินิจฉัยโดยมติ

เสียงขางมาก  ๕  ตอ  ๔  วา  มีเนื้อความที่เปนสาระสําคัญขัดแยงตอหลักการพื้นฐาน 

และเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเปนการ 

กระทําเพื่อใหผูถูกรองทั้งหมดไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไป

ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฝาฝน 

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง โดยมีประเด็นที่ชี้ใหเห็นวา การกระทําของฝายนิติ

บัญญัติฝาฝนหรือบกพรองในประเด็นใดบาง ดังนี้ 

 ประเด็นท่ี ๑ รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเก่ียวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา 

ที่ใชในการประชุมพิจารณารวมกันของรัฐสภาไมเปนฉบับเดียวกันกับที่มีการยื่นญัตติขอแกไข

เพิ่มเติมตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในฐานะสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา กลาวคือ

ในการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา  มิไดนําเอารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเก่ียวกับที่มาของ

สมาชิกวุฒิสภาฉบับที่นายอุดมเดช  รัตนเสถียร  และคณะ  เสนอตอสํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร  เม่ือวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  มาใชในการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับ

หลักการ  แตไดนํารางที่มีการจัดทําขึ้นใหม  ซ่ึงมีหลักการแตกตางจากรางเดิมที่นายอุดมเดช  

รัตนเสถียร เสนอหลายประการโดยไมปรากฏวามีสมาชิกรัฐสภารวมลงชื่อเสนอญัตติแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหม แตอยางใด  มีผลเทากับวาการดําเนินการในการเสนอราง



 ๑๖

รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่รัฐสภารับหลักการตามคํารองนี้  เปนไปโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๙๑  (๑)  วรรคหนึ่ง    

 ประเด็นท่ี ๒ การกําหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ..)  พุทธศักราช  .... ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เนื่องจาการแปรญัตติ 

เปนสิทธิของสมาชิกรัฐสภาที่จะเสนอความคิดเห็น  การแปรญัตติจึงตองมีเวลาพอสมควร 

เพื่อใหสมาชิกผูประสงคจะขอแปรญัตติไดทราบระยะเวลาที่แนนอนในการยื่นขอแปรญัตติ  

อันเปนสิทธิในการทําหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ การนับ

ระยะเวลาในการแปรญัตติ ยอมไมอาจนับเวลายอนหลังได แตตองนับตั้งแตวันที่ที่ประชุมมีมติ

เปนตนไป การเริ่มนับระยะเวลายอนหลังไปจนทําใหเหลือระยะเวลาขอแปรญัตติเพียง  ๑  วัน  

เปนการดําเนินการที่ขัดตอขอบังคับการประชุมและไมเปนกลาง จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  

มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง  ทั้งขัดตอหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๓  

วรรคสอง ดวย การกําหนดเวลาแปรญัตติร างรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม  จึงไมชอบดวย

รัฐธรรมนูญมาตรา  ๓  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๒๕  วรรคหนึ่ง 

 ประเด็นท่ี ๓ วิธีการในการแสดงตนและลงมติในการพิจารณาญัตติขอแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเก่ียวกับ ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีขอ

พิสูจนเห็นไดวา การกระทําของสมาชิกรัฐสภาที่ลงคะแนนคนเดียวหลายๆ ใบ มีลักษณะ 

ที่ผิดปกติวิสัยและมีสมาชิกรัฐสภาใช บัตรแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนในระบบ

อิเล็กทรอนิกสหลายใบ และจากพยานหลักฐานและคําเบิกความพยานในชั้นการพิจารณาไต

สวนคํารองเปนเรื่องที่แจงชัดทั้งภาพวีดิทัศน และประจักษพยานที่มาเบิกความ ประกอบการ 

ถายทอดการประชุมรัฐสภาในระหวางที่มีการออกเสียงลงมติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม

เก่ียวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาว า  มีสมาชิกรัฐสภาหลายรายมิได มาออกเสียงลงมติ 

ในที่ประชุมรัฐสภา ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้  แตไดมอบใหสมาชิก

รัฐสภาบางรายใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม  

การดําเนินการดังกลาวนอกจากจะเปนการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเปนสมาชิกรัฐสภา

ซ่ึงถือไดว าเปนผู แทนปวงชนชาวไทย  ซ่ึงจะต องปฏิบัติหนาที่โดยไมอยู ในความผูกมัด 

แหงอาณัติมอบหมายหรือการครอบงําใด ๆ  และต องปฏิบัติด วยความซ่ือสัตย สุจริต 

เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย  โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชนตาม

บทบัญญัติ มาตรา  ๑๒๒  ของรัฐธรรมนูญแลว  ยังขัดตอขอบังคับการประชุมของรัฐสภา  

ขัดตอหลักความซ่ือสัตยสุจริต ที่สมาชิกรัฐสภาไดปฏิญาณตนไวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๑๒๓  

และขัดตอหลักการออกเสียงลงคะแนน ตามบทบัญญัติมาตรา  ๑๒๖  วรรคสาม  ที่ใหสมาชิก



 ๑๗

คนหนึ่งมีเพียงเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน มีผลทําใหการออกเสียงลงคะแนนของ

รัฐสภาในการประชุมนั้น ๆ  เปนการออกเสียงลงคะแนนที่ทุจริต ไมเปนไปตามเจตนารมณที่

แทจริงของผูแทนปวงชนชาวไทย เนื่องมาจากกระบวนการลงคะแนนเสียงที่ไมชอบดวยขอบัง

คับการประชุมของรัฐสภา และขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังที่ได ระบุมาแลวขางตน 

มิอาจถือวาเปนมติที่ชอบของรัฐสภาในกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 

 ประเด็นท่ี ๔ การแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ..)  พุทธศักราช  ....  มีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจ 

ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญนี้ 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ รางขึ้นโดยใชรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  เปนแมแบบ  โดยไดแกไขหลักการในเรื่อง

คุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาจากเดิมไวหลายประการ  เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาเหมือน 

เชนการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ทั้งยังไดกําหนดคุณสมบัติ

ของสมาชิกวุฒิสภาใหเปนอิสระจากการเมืองและสมาชิกสภาผู แทนราษฎร  รัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  กําหนดใหรัฐสภาประกอบดวย  ๒  สภา คือ  

วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร  ใหมีดุลยภาพระหวางกัน  โดยไดกําหนดบทบาทของวุฒิสภาให

เปนองคกรตรวจทานกลั่นกรองการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและถวงดุลอํานาจกับ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภาในการตรวจสอบถอดถอนสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรได จะเห็นไดอยางชัดเจนวา รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหสมาชิกวุฒิสภาเปนอิสระ

จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางแทจริง จึงไดบัญญัติหามความสัมพันธเก่ียวของกันดังกลาว

เพราะหากยอมใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีความสัมพันธใกลชิดกันยอม

ไมอาจหวังไดวา  จะมีการตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา อันเปนการขัดกับหลักการดุลและ 

คานอํานาจซ่ึงกันและกัน  อันเปนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญนี้  

 สําหรับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามคํารองนี้ ทําใหวุฒิสภาเปนการเปด 

ชองใหผู รวมกระทําการครั้งนี้กลับมีโอกาสไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองโดยวิธีการที่มิได 

เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  คือ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากการออกเสียงแสดงประชามติของมหาชน

ชาวไทย อันเปนการกระทบตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขและเปดทางใหบุคคลที่เก่ียวของกับการดําเนินการครั้งนี้ไดอํานาจในการ

ปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไมเปนไปตามวิถทีางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  



 ๑๘

 นอกจากนี้  เนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๑/๑  

ยังขัดตอรัฐธรรมนูญ  ในเรื่องกระบวนการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว าดวย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาที่จะบัญญัติขึ้นใหม  โดยรวบรัดให

มีการประกาศใชกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว โดยไมตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๔๑  ที่จะตองสงรางกฎหมายดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตรวจสอบ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญเสียกอน  ซ่ึงขัดกับหลักการดุลและคานอํานาจอันเปนหลักการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตย  ทําใหฝายการเมืองสามารถออกกฎหมายไดตามอําเภอใจ

โดยอาศัยเสียงขางมากปราศจากการตรวจสอบ 

 อยางไรก็ตาม แมในภาพลักษณดานลบของฝายนิติบัญญัติจะมีปรากฏดังที่ 

ไดยกตัวอยางใน ๒ กรณี ดังกลาว แตในภาพลักษณการปฏิบัติหนาที่ของฝายนิติบัญญัติในดาน

บก ก็มีใหปรากฏอยางชัดแจง จากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวา การทําหนาที่ของรัฐสภา

ไมเปนการขัดหลักนิติธรรมหรือกระทําการอันไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ดังเชน 

๑. รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....รางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว าดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  และ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว าดวยพรรคการเมือง  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ไดตราขึ้นโดยถูกตอง ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  และไมมีข

อความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  ๒๕๕๐๕ 

๒. รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ชอบดวยรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยกเวนรางมาตรา ๖๔ ที่มีขอความขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญ  เปนอันตกไป  ตามมาตรา  ๑๔๑  วรรคสอง  และใหสงรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  

                                                
๕ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยที่  ๒๗ - ๒๙/๒๕๕๔  รื่อง  ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู

แทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชกิวุฒิสภา    

(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  (ฉบับที่  ..)   พ.ศ.  ....  

และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ..)   พ.ศ.  ....  ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๔๑ ลงวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 



 ๑๙

กลับคืนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลําดับ ตามมาตรา  ๑๔๑  วรรคสาม 

ลงวนที่ ๕  มกราคม  ๒๕๕๔ ๖ 

๓. รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  

พ.ศ.  ....  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ไดพิจารณาขอความในบทบัญญัติของรในสวนเนื้อหา 

ขอความทั้ง  ๔๕  มาตรา  รวมทั้งในส วนคําปรารภของร างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกลาวแลว  เห็นวา  มีความสอดคลองและไมมีขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐ

ธรรมนูญ  แต อย างใดอาศัยเหตุผลดังกล าวข างต น  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว  า   

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  ....  ชอบดวย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐๗ 

๔. พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหาร

จัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ  

ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ดังนี้  

 ๔.๑ การตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวาง

ระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เปนไปตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา  ๑๘๔  วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 ๔.๒ ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติ  ๗  ตอ  ๒  เห็นวา  การตราพระราชกําหนด

ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและ

พัฒนาระบบสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ เปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๔ วรรคหนึ่ง

และวรรคสอง๘ 

                                                
๖ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑ ลงวันที่  

๗ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๕๒ เรื่อง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑  ลงวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 

๘ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยที่ ๕ - ๗/๒๕๕๕ เรื่อง พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน

เพื่อการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหาร

หน้ีเงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึงและวรรคสอง หรือไม ลงวันที่ ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 



 ๒๐

๕. พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสราง

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

เปนนายกรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ดังนี้  

 ๕.๑ การตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟู

และเสริมสราง ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ เปนการตราขึ้นเพื่อประโยชนในอันที่

จะรักษาความม่ันคงในทาง เศรษฐกิจของประเทศ  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง   

 ๕.๒ การตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟู

และเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนการตราขึ้นเปนกรณีฉุกเฉิน 

ที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง ๙ 

ขอเสนอแนะ 

 จากบทบาทและภาพลักษณของฝายนิติบัญญัติที่สะทอนในหวงเวลาที่ผานมา 

เม่ือพิเคราะหถึงหลักนิติธรรมที่สมาชิกแหงฝายนิติ บัญญัติจะตองยึดถือและปฏิบัติ 

โดยเครงครัดแลว จึงมีขอเสนอแนะบางประการเก่ียวกับการทําหนาที่ของฝายนิติบัญญัติให

เปนไปตามหลักนิติธรรม ดังนี้ 

 ๑. ในการตรากฎหมาย ฝายนิติบัญญัติจักตองมีการทบทวนถึงความชอบดวย

เหตุผลและถูกตองตามหลักนิติธรรมของการออกกฏหมาย ที่มีลักษณะละเอียดออน สงผล

กระทบตอสังคมในระดับกวางขวาง และโดยเฉพาะอยางยิ่งสงผลกระทบตอบรรทัดฐานทาง

กฏหมายที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข ความสงบเรียบรอยของสังคม ไมเลือกปฏิบัติใหเปน

ประโยชนตอกลุมใดกลุมหนึ่ง เปนการเฉพาะ  

 ๒. ในการพิจารณาและลงมติใดๆ ของฝายนิติบัญญัติ แมวาการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา จะใหอํานาจองคกรฝายนิติบัญญัติที่ เปนตัวแทนของ

ประชาชนในการออกกฏหมายโดยใชหลักเสียงขางมากในรัฐสภาไดก็จริง แตเนื่องจากระบอบ

ประชาธิปไตยก็ตองการใหเสียงขางมากที่เปนตัวแทนของประชาชนซ่ึงเปนเสียงขางนอยดวย 

ดังที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมเปนผูแทนของปวงชน มิไดเปน

แตเพียงตัวแทนของเขตพื้นที่ใด หรือกลุมสนับสนุนใด เทานั้น ดังนั้น จึงตองไมละเลยเสียง 

                                                
๙ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๕๒ เรื่อง ประธานสภาผูแทนราษฎรสงความเห็นของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ กรณีพระราช

กําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนไปตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึงและวรรคสอง หรือไม ลงวันที่ ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๒ 



 ๒๑

ขางนอยที่มีเหตุผล และประการสําคัญที่สุดตองคํานึงถึงเจตนารมณและความตองการของ

ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยเปนสําคัญ 

 ๓. โดยที่ อํานาจบริหาร คือ รัฐบาล ซ่ึงเปนผูบังคับใชกฏหมาย ควรที่จะ

ทบทวนถึงความเหมาะสม ถูกตอง ชอบธรรมของรางกฎหมายตางๆ ใหถองแท และใชบทบาท

ของอํานาจบริหารในการตรวจสอบและถวงดุลกับอํานาจนิติบัญญัติ ยับยั้งรางพระราชบัญญัติ

บางฉบับที่เห็นวา มีปญหาความชอบดวยหลักนิติธรรม ทั้งนี้ เพื่อบริหารจัดการความขัดแยง 

และรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม 

 ๔. สวนบทบาทของวุฒิสภาซ่ึงก็เปนองคกรฝายนิติบัญญัติเชนกัน แตมีหนาที่

ตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบ กลั่นกรองกฏหมายเพื่อความรอบคอบและใหเปนไป 

เพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศชาติ ก็ควรไดตระหนักถึง 

ความถูกตองตามหลักนิติธรรมของรางกฎหมายตางๆ ที่ วุฒิสภาไดรับไวพิจารณา  

และในบางกรณีอาจจะใชอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหโดยการยับยั้งรางกฎหมายใดๆ  

ที่เห็นวา ขัดกับหลักนิติธรรม เพื่อใหนําไปสูการทบทวนแกไขโดยสภาผูแทนราษฎรตอไป 

 ๕. สําหรับองคกรอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวของกับการตรากฎหมาย เชน ศาลรัฐธรรมนูญ 

ในฐานะองคกรที่ใชอํานาจในการวินิจฉัยตีความรางกฎหมายใดวาขัดแยงกับการใชอํานาจ 

นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ หรือไม ก็พึงตองไดพิจารณาหลักนิติธรรมเปนสําคัญ ดังวิสัยทัศน

ของศาลรัฐธรรมนูญที่ไดกําหนดไววา “ศาลรัฐธรรมนูญเปนหลักของนิติรัฐและนิติธรรม 

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” 

 ๖. ฝายนิติบัญญัติควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนกระบวนการนิติบัญญัติ

อยางแทจริง กลาวคือ การมีสวนรวมของภาคประชาชนตองมีอยางกวางขวาง บนพื้นฐานของ

การแสดงเหตุผล และเปนไปอยางสันติวิธี ตั้งแตในกระบวนการนิติบัญญัติดวยตั้งแต

กระบวนการนําเสนอจนถึงการอนุมัติเห็นชอบ โดยจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชนใหกวางขวางและทั่วถึง กอนที่จะนําเขาสูกระบวนการทางรัฐสภา และอาจ 

ใหประชาชนเปนผูตัดสินใจสุดทายโดยการออกเสียงลงประชามติ เพื่อเรียกรองใหฝายนิติ

บัญญัติไดรับการสะทอนความคิดเห็นเพื่อทบทวนตรวจสอบการใชอํานาจในฐานะผูแทนของ

ประชาชนใหเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง ซ่ึงหลักการนี้  

ไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๒ 

วรรคหก ที่กําหนดใหรางพระราชบัญญัติที่เสนอตอรัฐสภาตองเปดเผยใหประชาชนทราบและ

ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลรายละเอียดของรางพระราชบัญญัตินั้นไดโดยสะดวก ทั้งนี้  



 ๒๒

ก็เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและสามารถรวมแสดงความคิดเห็นไดตามหลักการ

ประชาธิปไตย๑๐ 

บทสรุป 

  เม่ือพิจารณาถึงหลักการแหงความสําคัญของ “หลักนิติธรรม” อันเปนเสมือน

หนึ่งหัวใจของการปฏิบัติหนาที่ขององคกรตางๆ ภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแลว อาจกลาวไดวา องคกรตางๆ ยังมีปญหาในเชิง 

การปฏิบัติตามหลักนิติธรรมและการยอมรับหลักนิติธรรม หรือไมก็เปนเพียงแตการยอมรับ

หลักนิติธรรมในเชิงนามธรรม ไมไดนํามาปฏิบัติอยางแทจริง กลาวโดยเฉพาะ “องคกรฝาย 

นิติบัญญัติ” ที่หลายครั้งละเลยหลักนิติธรรม จึงทําใหเกิดปญหาตามมาหลายประการดังได

กลาวมาแลวขางตน จําเปนอยางยิ่งที่สังคมไทยจะตองมีการรณรงคและกระตุนเตือนใหคนใน

สังคมเกิดการเขาใจและยอมรับหลักนิติธรรมและปฏิบัติตามหลักนิติธรรม และเม่ือภาคสวน

ของสังคมไดมีการเรียนรู เขาใจและยอมรับหลักนิติธรรมแลว สังคมไทยยอมจะมีความเปน

ปกติสุขและมีความเจริญกาวหนาอยางแนนอน 

 

                                                
๑๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๒ บัญญัติวา  

“มาตรา ๑๔๒  ภายใตบังคับมาตรา ๑๓๙ รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย 

(๑) คณะรัฐมนตรี 

(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวายี่สิบคน 

(๓) ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดองคกรและกฎหมาย

ที่ประธานศาลและประธานองคกรน้ันเปนผูรักษาการ หรือ 

(๔) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหน่ึงหม่ืนคนเขาชื่อเสนอกฎหมายตามมาตรา ๑๖๓ 

ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติซ่ึงมีผูเสนอตาม (๒) (๓) หรือ (๔) เปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวย

การเงินจะเสนอไดก็ตอเม่ือมีคํารับรองของนายกรัฐมนตร ี

ในกรณีที่ประชาชนไดเสนอรางพระราชบัญญัติใดตาม (๔) แลว หากบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ได

เสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกับรางพระราชบัญญัติน้ันอีก ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๓ วรรคส่ี มาใช

บังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติน้ันดวย 

รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน 

ในการเสนอรางพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึงตองมีบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของราง

พระราชบัญญัติเสนอมาพรอมกับรางพระราชบัญญัติดวย 

รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอรัฐสภาตองเปดเผยใหประชาชนทราบและใหประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูลรายละเอียดของรางพระราชบัญญัติน้ันไดโดยสะดวก” 

 

 



 ๒๓

บรรณานุกรม 
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 ๒๔

- คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยที่ ๕ - ๗/๒๕๕๕ เรื่อง พระราช

กําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคต
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