
  

 
ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการตรวจสอบกฎหมายลําดับรอง 

โดยฝายนิติบัญญัติในระบบกฎหมายไทย* 
 

  โดยหลักการแลวองคกรฝายนิติบัญญัติมีหนาท่ีสําคัญในการตราและพิจารณา
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะตราข้ึนเปนกฎหมายไดก็แต 
โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 0

1  ฝายนิติบัญญัติจึงมีหนาท่ีสําคัญในการตรวจสอบเก่ียวกับ 
การตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเปนสําคัญ  แตในสวนของการออกกฎหมายลําดับรองนั้น 
ฝายนิติบัญญัติไดมอบอํานาจใหฝายบริหารเปนผูดําเนินการ  อยางไรก็ดี ในปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติ
บางฉบับกําหนดใหฝายนิติบัญญัติเขามามีอํานาจในการตรวจสอบกฎหมายลําดับรองบางประเภทกอนท่ี
กฎหมายลําดับรองนั้นจะมีผลใชบังคับตอไป  ดังนั้น จึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่งวา การกําหนดให
กฎหมายลําดับรองบางประเภทจะตองไดรับการตรวจสอบจากฝายนิติบัญญัติเสียกอนนั้นมีปรากฏ 
อยูในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติใดบาง และบทบัญญัติดังกลาวมีท่ีมาอยางไร รวมท้ังตัวอยาง 
การเขียนรางกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติในลักษณะทํานองเดียวกันนี้  บทความนี้จึงเปนการรวบรวม 
ขอมูลเบื้องตน เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการตรวจพิจารณารางกฎหมายท่ีจะกําหนดบทบัญญัติ 
ในลักษณะดังกลาวนี้ตอไป 
 

บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบกฎหมายลําดับรอง 
โดยฝายนิติบัญญัติในปจจุบัน 

 
  จากการตรวจสอบบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน พบวา บทบัญญัติ
ท่ี กําหนดใหฝายนิติบัญญัติ มี อํานาจเขามาตรวจสอบกฎหมายลําดับรองไดนั้นในปจจุบัน 
ยังมีจํานวนไมมากนัก โดยปรากฏขอมูลในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพียง 2 ฉบับ เทานั้น ไดแก  
(1) มาตรา 61

2 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ (2) มาตรา 
12 วรรคสาม2

3 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
                                                           
  *นายอภิชัย  กูเมือง  นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  นักกฎหมายกฤษฎีกา 
ชํานาญการพิเศษ  กองพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

1สมยศ เช้ือไทย, ความรูกฎหมายท่ัวไป คําอธิบายวิชากฎหมายแพง : หลักท่ัวไป, พิมพครั้งท่ี 18, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2555), หนา 79. 

2มาตรา 6  ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา 44 มาตรา 46  
มาตรา 60/1 มาตรา 66 มาตรา 70 มาตรา 75/1 มาตรา 75/2 และมาตรา 75/4 ตองสงใหสภาผูแทนราษฎรในวันท่ี
ออกระเบียบดังกลาว เพ่ือใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบไดถาตอมามีการเสนอญัตติและสภาผูแทนราษฎร 
มีมติภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีสงระเบียบดังกลาวใหสภาผูแทนราษฎรดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึง 
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ใหยกเลิกระเบียบใดไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ใหท่ีประชุมใหญตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดดําเนินการใหเปนไปตามน้ัน 

กําหนดวันตามวรรคหน่ึงใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
3   ฯลฯ   ฯลฯ 
กอนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ใหคณะรัฐมนตรีสงรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

ใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวหากสภาผูแทนราษฎร
หรือวุฒิสภามิไดมีมติทักทวง ใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตอไป 



2 
 

   
 
  1. บทบัญญัติมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 

ในการสืบคน ท่ีมาของบทบัญญัติมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นั้น  จากการตรวจสอบขอมูลในเรื่องเสร็จท่ี 82 - 84/2540 
(รางพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. . . . . ) ปรากฏผลวา  
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดมีการเพ่ิมเติมรางมาตรา 6 ข้ึนใหม  
แตมิไดมีประเด็นอภิปรายหรือแสดงเหตุผลท่ีมาไว  แตอยางไรก็ดี ในประเด็นนี้จากการสืบคนขอมูล 
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติการจัดทําประมวลกฎหมายแบบตอเนื่องเพ่ือใหประชาชนเขาถึง 
ไดโดยสะดวก พ.ศ. .... โดยนางกาญจนารัตน  ลีวิโรจน  กรรมกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ทานไดใหความเห็น
ในเรื่องนี้ไววา “กรณีกฎหมายกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรตองพิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมาย
จึงจะมีผลใชบังคับนั้น เชน มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 บัญญัติวา “ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา 44  
มาตรา 46 มาตรา 60/1 มาตรา 66 มาตรา 70 มาตรา 75/1 มาตรา 75/2 และมาตรา 75/4 ตองสงให
สภาผูแทนราษฎรในวันท่ีออกระเบียบดังกลาว เพ่ือใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบไดถาตอมา 
มีการเสนอญัตติและสภาผูแทนราษฎรมีมติภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีสงระเบียบดังกล าว 
ใหสภาผูแทนราษฎรดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ใหยกเลิก
ระเบียบใดไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ใหท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดําเนินการ 
ใหเปนไปตามนั้น”  เนื่องจากระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการศาลปกครองในศาลปกครองสูงสุด
อาจกําหนดบทบัญญัติท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนอยางมากจึงตองเสนอ
ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา”3

4  
  2. บทบัญญัติมาตรา 12 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
     ในการสืบคนท่ีมาของบทบัญญัติมาตรา 12 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ 
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ นั้น  จากการตรวจสอบขอมูล 
ในเรื่องเสร็จท่ี 478/2557 (รางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. ....) ปรากฏผลวา ในคราวการประชุมเก่ียวกับรางมาตรา 12 นั้น มิไดมีประเด็น
อภิปรายหรือแสดงเหตุผลท่ีมาของความในวรรคสามไว  แตอยางไรก็ดี ในชั้นการพิจารณา 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....  
สภานิ ติบัญญัติแหงชาติ  ในสวนของตารางแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาคําแปรญัตติ  
หนา 13 - 14 ไดปรากฏรายละเอียดท่ีเก่ียวของไว ดังนี้ 

 
 

                                                           
   ฯลฯ   ฯลฯ 
4บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งท่ี 16 เรื่อง รางพระราชบัญญัต ิ

การจัดทําประมวลกฎหมายแบบตอเ น่ืองเ พ่ือใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก พ.ศ. . . . .  วันอังคาร ท่ี  
2 ตุลาคม 2561 (เรื่องเสร็จท่ี 429/2563) หนา 1. 
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  “1 .   . . .  และในวรรคสาม ซ่ึ ง กําหนดให ก อนการตราพระราชกฤษฎี กา 
ใหคณะรัฐมนตรีสงรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาเปนเวลา 
ไมนอยกวาสามสิบวัน ซ่ึงหากสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได มีมติ ทักทวง จึงใหนําความ 
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงตราพระราชกฤษฎีกาจะเห็นไดวา การดําเนินการตามมาตราดังกลาวก็เพ่ือให
มีกระบวนการท่ีรอบคอบรัดกุมในการท่ีจะพิจารณาวากิจการตามกฎหมายแมบทใดสมควร 
จะกําหนดใหสามารถชําระคาธรรมเนียมแทนการย่ืนคําตออายุใบอนุญาตนั้นได 
  2. ตามท่ีรางมาตรา 12 วรรคสาม กําหนดใหอํานาจแกคณะรัฐมนตรีในการตรา 
พระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาต โดยใหคณะรัฐมนตรีสงรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใหสภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภาพิจารณาเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน นั้น เนื่องจากกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุญาต
แตละฉบับมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน และพระราชบัญญัติท่ีจะระบุช่ือไวและประเภทของ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินั้น พระราชบัญญัติดังกลาวตางก็เปนกฎหมายแมบทท่ีไดผานการ
พิจารณาจากฝายนิติบัญญัติแลว  ดังนั้น การท่ีฝายบริหารจะดําเนินการยกเวนหรือกําหนดให
กฎหมายฉบับใดเปนกฎหมายท่ีสามารถชําระคาธรรมเนียมแทนการย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตไดนั้น 
จึงควรใหฝายนิติบัญญัติพิจารณาตรวจสอบกอนท่ีจะตราพระราชกฤษฎีกา” 
  3. ตัวอยางรางกฎหมายท่ีกําหนดบทบัญญัติในลักษณะทํานองเดียวกัน 

(1) รางมาตรา 24 แหงรางพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพยสินของรัฐคืน 
จากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จท่ี 751/2561) 
 

 มาตรา 24  ใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
วางระเบียบในการไตสวนขอเท็จจริงและการติดตามทรัพยสินของรัฐคืนตามพระราชบัญญัตินี้  
โดยอยางนอยตองมีหลักประกันการใหผูถูกกระทบสิทธิไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและไดมี
โอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน การคัดคานผูไตสวนขอเท็จจริง การใหบุคคล 
ท่ีสามท่ีถูกกระทบสิทธิรองขอเขามาในการไตสวนขอเท็จจริง การใหเหตุผลและสรุปพยานหลักฐาน
ประกอบการใหดําเนินคดีติดตามทรัพยสินของรัฐคืนจากผูเอาไปโดยชอบ 

 รางระเบียบตามวรรคหนึ่ งนั้นตองสงใหสภาผูแทนราษฎรเพ่ือให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบได ถาตอมามีการเสนอญัตติและสภาผูแทนราษฎรมีมติไมเห็นชอบ
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีสงรางระเบียบดังกลาวใหสภาผูแทนราษฎรดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ใหสงรางระเบียบดังกลาวนั้นคืนประธานกรรมการเพ่ือให
ประธานกรรมการจัดทํารางเสนอมาใหม ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรมิไดมีมติไมเห็นชอบภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหประธานกรรมการดําเนินการประกาศระเบียบนั้นในราชกิจจานุเบกษา
ตอไป 

 กําหนดวันตามวรรคสองใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
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  (2) รางมาตรา 42 แหงรางพระราชบัญญัติการจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย 
และประมวลกฎหมายและกฎแบบตอเนื่อง พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จท่ี 429/2563) 
 

มาตรา 42  ใหคณะกรรมการนโยบายเสนอรางพระราชกฤษฎีกาใหใช
ประมวลกฎหมายและกฎตอคณะรัฐมนตรี เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาใหใช
ประมวลกฎหมายและกฎท่ีคณะกรรมการนโยบายเสนอแลว ใหเสนอสภาผูแทนราษฎร 
ใหความเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎท่ีเสนอมานั้น  

ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติไมเห็นชอบภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางพระราชกฤษฎีกา 
ใหใชประมวลกฎหมายและกฎ ใหรางพระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎนั้นตกไป 

กําหนดวันตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
รางพระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎท่ีไดรับความเห็นชอบ

จากสภาผูแทนราษฎรแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลง 

พระปรมาภิไธย และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
รูปแบบและเอกสารประกอบประมวลกฎหมายและกฎและรางพระราชกฤษฎีกา

ใหใชประมวลกฎหมายและกฎ ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
 

 

ขอพิจารณาในการกําหนดบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับการตรวจสอบกฎหมายลําดับรองโดยฝายนิติบัญญัติ 

 

  จากขอมูลบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบกฎหมายลําดับรอง 

โดยฝายนิติบัญญัติในปจจุบันตามท่ีไดกลาวไวขางตน ทําใหทราบถึงท่ีมาและเหตุผลในการกําหนด
บทบัญญัติดังกลาวไดโดยสังเขป  ท้ังนี้ เม่ือพิเคราะหตัวบทบัญญัติ ท่ีมา และเหตุผลท่ีเก่ียวของ 
โดยละเอียดแลว สามารถสรุปเปนขอพิจารณาในการกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการตรวจสอบ
กฎหมายลําดับรองโดยฝายนิติบัญญัติได 3 ประการ ดังนี้ 
  1. องคกรผู เสนอรางกฎหมายลําดับรองเพ่ือใหฝ ายนิติ บัญญัติตรวจสอบ  

จะเห็นไดวา ในการเสนอรางกฎหมายลําดับรองเพ่ือใหฝายนิติบัญญัติพิจารณาตรวจสอบนั้น  
องคกรท่ีจะเสนอรางกฎหมายลําดับรองดังกลาวอาจเปนไดท้ังองคกรฝายบริหารหรือองคกรฝายตุลาการ 
โดยมาตรา 12 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอรางพระราชกฤษฎีกาการกําหนดให
ผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต โดยใหสง

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน หรือมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กําหนดใหศาลปกครอง (โดยมีสํานักงาน 
ศาลปกครองเปนหนวยงานธุรการ) สงระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
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ตามมาตรา 44 มาตรา 46 มาตรา 60/1 มาตรา 66 มาตรา 70 มาตรา 75/1 มาตรา 75/2  

และมาตรา 75/4 ตองสงใหสภาผูแทนราษฎรในวันท่ีออกระเบียบดังกลาวเพ่ือใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตรวจสอบได  อนึ่ง ในสวนขององคอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้น  ผูเขียนมีความเห็นวา หากองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญมีความประสงคท่ีจะกําหนดกลไกทางกฎหมายเพ่ือใหกฎหมายลําดับรองบางประเภท
ท่ีมีความสําคัญและสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนการท่ัวไป โดยจะกําหนด 
ใหมีการเสนอกฎหมายลําดับรองบางประเภทซ่ึงออกตามความในกฎหมายแมบทเพ่ือเสนอให 

ฝายนิติบัญญัติไดตรวจสอบเสียกอนก็อาจกระทําไดเชนเดียวกัน 
  2.  ประเภทของรางกฎหมายลําดับรอง  โดยท่ีฝายบริหารมี อํานาจออก 
กฎหมายลําดับรองไดในหลายรูปแบบไมวาจะเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือขอบัญญัติตาง ๆ ซ่ึงฝายบริหารจะออกกฎหมายลําดับรองประเภทใด
ยอมจะตองเปนไปตามบทบัญญัติท่ีกฎหมายแมบทไดใหอํานาจไว สําหรับกรณีการกําหนดบทบัญญัติ
เพ่ือใหกฎหมายลําดับรองบางประเภทจะตองไดรับการตรวจสอบโดยฝายนิติบัญญัติเสียกอนนั้น  
ผูเขียนมีความเห็นวา โดยหลักการแลวควรจะตองเปนกฎหมายลําดับรองท่ีมีลําดับศักดิ์สูงสุด กลาวคือ  
เฉพาะกฎหมายลําดับรองประเภทพระราชกฤษฎีกาเทานั้น เนื่องจากรูปแบบของการตราพระราชกฤษฎีกา 
จะเปนการกําหนดรายละเอียดในเรื่องสําคัญ ๆ เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายแมบทเกิดความชัดเจน  
มีขอบเขตท่ีแนนอน และเกิดประสิทธิภาพในการใชบังคับกฎหมาย จึงสมควรท่ีจะกําหนดให 
ฝายนิติบัญญัติเขามาตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความรอบคอบและรัดกุมมากยิ่งข้ึน แตกตางจากกฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง หรือระเบียบ ท่ีมักจะเปนการกําหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติหรือเรื่องทางเทคนิค
เปนการเฉพาะ  แตอยางไรก็ดี หากหนวยงานผูเสนอรางกฎหมายมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง 
ประกอบกับเปนเรื่องสําคัญท่ีอาจสงผลกระทบตอภาครัฐหรือภาคเอกชน ก็อาจกําหนดบทบัญญัติ
เก่ียวกับการตรวจสอบกฎหมายลําดับรองประเภทอ่ืนท่ีมิใชพระราชกฤษฎีกาเพ่ือใหฝายนิติบัญญัติ
ตรวจสอบเสียกอนก็อาจกระทําได เชน การออกระเบียบการไตสวนขอเท็จจริงและการติดตามทรัพยสิน
ของรัฐคืน โดยกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูตรวจสอบ (รางมาตรา 24 แหงรางพระราชบัญญัติ
มาตรการติดตามทรัพยสินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จท่ี 751/2561) โดยมี
เหตุผลและความจําเปนเนื่องจากรางระเบียบดังกลาวเปนการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับมาตรการ
ทางกฎหมายในการติดตามทรัพยสินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบข้ึนใหมท้ังระบบ โดยอาจมี
ผลกระทบตอหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานท่ีเปนผูรับผิดชอบ จึงสมควรกําหนดใหฝายนิติบัญญัติ
ไดเขามาตรวจสอบรางระเบียบดังกลาวเสียกอน เพ่ือใหในทางปฏิบัติเกิดความละเอียดรอบคอบ 
มากยิ่งข้ึน เปนตน 
  3. รูปแบบและข้ันตอนในการดําเนินการตรวจสอบ เม่ือพิจารณาบทบัญญัต ิ
ของกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบกฎหมายลําดับรองโดยฝายนิติบัญญัติในปจจุบัน จะเห็นไดวา  
มีรูปแบบและข้ันตอนของการดําเนินการท่ีแตกตางกัน กลาวคือ กรณีการกําหนดใหท้ังสองสภา 
เปนผูตรวจสอบ ดังเชนการตรวจสอบรางพระราชกฤษฎีกาการกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระ
คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเปนผูตรวจสอบ โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการ 
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ของท้ังสองสภาภายในระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน และท้ังสองสภาจะตองมิไดมีมติทักทวง  
จึงจะสามารถดําเนินการตอไปได  ซ่ึงในประเด็นนี้มีขอสังเกตวา บทบัญญัติดังกลาวไมไดกําหนด 
เก่ียวกับผลของการตรวจสอบกรณีแตละสภาไดมีมติทักทวงจะสงผลทําใหรางพระราชกฤษฎีกานั้น 
ตกไปหรือไม อยางไร  แตกตางจากกรณีการกําหนดใหสภาเดียวเปนผูตรวจสอบ ดังเชนการตรวจสอบ 
รางระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียวเปนผูตรวจสอบ และไดกําหนดรายละเอียดข้ันตอน 
ในการดําเนินการของสภาผูแทนราษฎรไวดวย โดยใหสงรางระเบียบดังกลาวไปยังสภาผูแทนราษฎร
ในวันท่ีออกระเบียบนั้นเพ่ือใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบได ถาตอมามีการเสนอญัตติ 
และสภาผูแทนราษฎรมีมติภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีสงระเบียบดังกลาวใหสภาผูแทนราษฎร 
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ใหยกเลิกระเบียบใด 
ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ใหท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  
ท้ังนี้ กําหนดวันขางตนใหหมายถึงวันในสมัยประชุม  จากรูปแบบและข้ันตอนในการดําเนินการ
ตรวจสอบท่ีแตกตางกันนั้น จึงมีผลทําใหหนวยงานผูเสนอรางกฎหมายจะตองพิจารณาดวยความละเอียด 
รอบคอบ และพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนในการกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการตรวจสอบ
กฎหมายลําดับรองโดยฝายนิติบัญญัติไวในรางกฎหมาย โดยจะตองพิจารณาท้ังในแงรูปแบบ 
ในการกําหนดใหสภาใดเปนผูตรวจสอบ รายละเอียดข้ันตอนในการดําเนินการ และมติของแตละสภา
ในการใหความเห็นชอบรางกฎหมายลําดับรอง รวมท้ังการกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบ
ของแตละสภา  นอกจากนี้ หนวยงานผูเสนอรางกฎหมายควรจะตองคํานึงถึงความสัมฤทธิ์ผล 
ในการเลือกนํากลไกการกําหนดใหฝายนิติบัญญัติเขามาตรวจสอบกฎหมายลําดับรองมาใชบังคับ 
วาจะกอใหเกิดประโยชนตอการพิจารณารางกฎหมายลําดับรองนั้นมากนอยเพียงใดอีกดวย 
 

บทสรุป 

 
  การกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการตรวจสอบกฎหมายลําดับรองโดยฝายนิติบัญญัติ
ไวในกฎหมายแมบทนั้น อาจกลาวไดวา ยังเปนเรื่องใหมในระบบกฎหมายไทย และมีปรากฏ 
ในกฎหมายแมบทท่ีใชบังคับในปจจุบันจํานวนนอยมาก ประกอบกับขอมูลในชั้นการพิจารณา
บทบัญญัติดังกลาวมีรายละเอียดปรากฏไมมากนัก จึงสงผลใหการกําหนดหลักเกณฑท่ัวไปเพ่ือใหทราบ
วากรณีใดสมควรจะตองกําหนดบทบัญญัติในลักษณะใหฝายนิติบัญญัติเขามามีอํานาจตรวจสอบ
กฎหมายลําดับรองไดนั้นจึงเปนสิ่งท่ีกระทําไดยาก  ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงตองอาศัยเหตุผล 
และความจําเปนเฉพาะเรื่องมาพิจารณาเปนรายกรณีไป  นอกจากนี้ เม่ือพิจารณากฎหมาย 
ท่ีมีบทบัญญัติในลักษณะดังกลาวท้ัง 2 ฉบับ ไมวาจะเปนมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และมาตรา 12 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 แลว จะเห็นไดวา 
รูปแบบ กลไกการตรวจสอบ และระยะเวลาในการดําเนินการในตามกฎหมายยังมีความแตกตางกัน  
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จากขอมูลเบื้องตนท่ีนําเสนอมานี้ผูเขียนจึงมีความเห็นเก่ียวกับการกําหนดบทบัญญัติในเรื่อง 
การตรวจสอบกฎหมายลําดับรองโดยฝายนิติบัญญัติไวในกฎหมายแมบท ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
  ประการท่ีหนึ่ง การกําหนดบทบัญญัติในเรื่องการตรวจสอบกฎหมายลําดับรองโดย
ฝายนิติบัญญัตินั้นควรจะตองนํามาใชเฉพาะกรณีท่ีมีความจําเปนหรือในเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง
เทานั้น โดยจะตองสามารถอธิบายถึงความจําเปนหรือความสําคัญของเรื่องท่ีนํามากําหนดได 
อยางชัดเจน เชน เพ่ือใหรัฐสภาไดตรวจสอบรายชื่อของกฎหมายและประเภทของใบอนุญาต 
ตามกฎหมายแมบทตาง ๆ ท่ีเคยไดผานการพิจารณาจากฝายนิติบัญญัติไปแลว เนื่องจากใบอนุญาต 
แตละประเภทตามกฎหมายอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการประกอบการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
ของประชาชน  หรือในกรณีท่ีกฎหมายลําดับรองนั้นอาจมีบทบัญญัติท่ีมีลักษณะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนการท่ัวได เปนตน 

ประการท่ีสอง ควรจะไดมีการตราขอบังคับการประชุมเก่ียวกับการพิจารณา
บทบัญญัติเก่ียวกับการตรวจสอบกฎหมายลําดับรองโดยฝายนิติบัญญัติไวเปนการเฉพาะท้ังในสวน 
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เนื่องจากในปจจุบันเ ม่ือพิจารณาขอบังคับการประชุม 
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2562 และขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ยังมิไดมีการกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับการตรวจพิจารณารางกฎหมายลําดับรองบางประเภทท่ีมีลักษณะทํานองนี้ 
ไวแตอยางใด โดยในทางปฏิบัติในปจจุบันไดมีการนําขอบังคับในสวนท่ีเก่ียวกับการตรวจพิจารณา
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติมาปรับใชโดยอนุโลม ซ่ึงมีการดําเนินการใน 2 รูปแบบ ไดแก  
รูปแบบท่ีหนึ่ง ท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรจะมีมติมอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญ ไดแก 
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน เปนผูพิจารณา แลวเสนอกลับมายัง 
ท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณาลงมติ และรูปแบบท่ีสอง ท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรจะมีมติใหแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือการพิจารณารางกฎหมายนั้นเปนการเฉพาะ แลวเสนอกลับมายังท่ีประชุมฯ 
เพ่ือพิจารณาลงมติ  อยางไรก็ดี กรณีรางกฎหมายลําดับรองท่ีกําหนดใหฝายนิติบัญญัติท้ัง 2 สภา 
กลาวคือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะตองตรวจสอบท้ังสองสภานั้นดังเชนท่ี กําหนดไว 
ในมาตรา 12 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในปจจุบันยังไมมีการดําเนินการในเรื่องนี้เกิดข้ึนมากอนแตอยางใด 

ประการท่ีสาม การกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาตรวจสอบของแตละสภา  
โดยหลักการแลวในเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาตรวจสอบของฝายนิติบัญญัตินั้นอาจพิจารณา
กําหนดใหแตกตางกันได  ท้ังนี้ จะตองพิจารณาตามเหตุผลและความจําเปนของเรื่องในแตละกรณี 
เปนสําคัญ  อยางไรก็ดี ผูเขียนมีความเห็นวา ในกรณีท่ีกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียว 
เปนผูตรวจสอบ ควรกําหนดระยะเวลาภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับรางกฎหมาย หรือในกรณีท่ี
กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา (ท้ังสองสภา) เปนผูตรวจสอบ ก็ควรกําหนดระยะเวลา
ภายใน 120 วัน นับแตวันท่ีไดรับรางกฎหมาย ซ่ึงท้ังสองกรณีควรจะไดกําหนดไวในขอบังคับ 
การประชุมไวเปนการเฉพาะเชนกันตามท่ีผูเขียนไดเสนอไว 
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