
กระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ผูเสนอ
1. รีตนมฐรัะณค

2. าภสกิชามส ผูแทนราษฎร นวนาํจ ไมนอยกวา 20 คน

3. ผู มไงัตกอลืเิธทสิีม นอยกวา 10,000 คน เข อื่ชา

เสนอได เฉพาะราง พ.ร.บ. ตามหมวด 3 และ 5
ของ ญูนมรรธฐรั

สภา รฎษารนทแผู
( ขเุจรรบาณราจิพ าสู มุชะรปรากะราวบยีบเะร )

 ีทะราว 1
รากกลัหบรันัข

บรั  รากกลัห ( อตาณราจิพ ) รากกลัหบรัมไ

พ งาร .ร.บ. ตกไป

 ีทะราว 2
 อรืหญัมาสรากิธามรรกะณคยดโาณราจิพ

ลแจร็สเ ญัมาสิวรากิธามรรกะณค วสงให

สภาผู าณราจิพรฎษารนทแ บัดาลํงยรีเ มาตรา 

าภสม็ตเรากิธามรรกะณคยดโาณราจิพอรืห

 ีทะราว 3
สภาผู ิตมงลาณราจิพรฎษารนทแ

บอชน็หเ บอชน็หเมไ

สภาผู พ งารงสรฎษารนทแ .ร.บ.
าณราจิพาภสิฒุวหใ

ผูเสนอตาม ขอ 2 และ 3 หากกรณีเปน็ราง
พ.ร.บ. ดวยีกเ วย ดไอนสเะจนิงเราก ต็ก อืมเอ

มี าํค รีตนมฐรักยานงอขงอรบรั

ะราวบยีบเะรสูาขเุจรรบาณราจิพงาวหะรนใ
าภสมุชะรปราก  รฎษารนทแูผ หากประธานสภา

 งาราวน็หเรฎษารนทแูผ พ.ร.บ.  มาตอนสเูผีมีท

 อข 2  อรืห 3 งารนปเ พ.ร.บ. ีท วยีกเ นิงเรากยวด

 อข มาตอนสเูผาถ อนสเูผงจแหใ 2  อรืห 3 นาคดัคนืย

ใหประธานสภาผูแทนราษฎร รมุชะรป วม
รากิธามรรกะณคนาธะรปบัก ญัมาส ของ

สภาผู  ยัฉจินิวอืพเ ะณคกุทรฎษารนทแ

ภายใน 15  นัว ตแบัน ลกงัดีณรกีมีทนัว าว

หาก วยัฉจินิว าเป็นราง พ.ร.บ. ดวยีกเ วย
 นิงเราก ใหประธานสภาผูแทนราษฎร 

สงให รีตนมฐรักยาน ให งอรบรัราก

รีตนมฐรักยาน
งอรบรัรากหใมไ

รีตนมฐรักยาน
งอรบรัรากหใ

าภสหใ ผูแทน หใมไขไกแรฎษาร
พ งารนปเ .ร.บ. นิงเรากยวดวยีกเ

อตาณราจิพ
ตามวาระ

หากวิ ยฉันิ าว
พ งารนปเมไ .ร.บ.

นิงเรากยวดวยีกเ
กรณี วยสังส าราง พ.ร.บ. ยดโอนสเีท ผูเสนอ  อข มาต 2 และ 3 

บรันัขนในัน มไ รากกลัห เป็นราง พ.ร.บ. ดวยีกเ วย  นิงเราก

แตสภาผูแทนราษฎร แก มิตเมิพเขไ หใาํท ะณษกลัีม เป็น

ราง พ.ร.บ. ดวยีกเ วย มไอรืหนิงเราก

าภสีณรก ผูแทนราษฎรเสนอราง พ.ร.บ. ดวยีกเ วย  าภสิฒุวงัยปไนิงเราก
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงให าภสิฒุว ทราบ หากไมไดแจงให วอืถ า 

ราง พ.ร.บ. มไนัน เปนราง พ.ร.บ. ดวยีกเ วย นิงเราก

ราก       ุตหเยามห ฟบรั ังค งอขน็หเมาว ผู สีม วน ขวยีกเ องตอ ราง พ.ร.บ. หแญูนมรรธฐรัมาต ดใ งราช พ ยทไรกัจาณาอ .ศ. 2560 มาตรา 77  าภสฐรังอขาณราจิพรากนัขนใ ใหเป็นไปตาม พ.ร.บ. กลัห เกณฑการ ราํทดัจ างกฎ พ ยามหฎกงอขิธทฤมสัลผนิมเะรปรากะลแยามห .ศ. 2562

ข งับอ าภสมุชะรปรากบัค ผูแทนราษฎร พ.ศ. 2562 และข งับอ พ าภสิฒุวมุชะรปรากบัค .ศ. 2562 ถรามาสงึซ รากนินเาํด ได นใงัท ระหวาง าภสงอขาณราจิพราก ผู  าภสิฒุวะลแรฎษารนทแ (ข ลมูอ  อมืเ 10/9/2562)

ราง อืพเนึขารตะจีทิตัญญับชาระรพ รากนินเาํด ตามหมวด 16  ศทเะรปปรูิฏปราก ให ีทนใาณราจิพะลแอนสเ รมุชะรป วม  าภสฐรังอขนัก ( หแญูนมรรธฐรัมาต งราช พ ยทไรกัจาณาอ .ศ. 2560 มาตรา 270 วรรคสอง)

ญูนมรรธฐรังหแิตัญญับทบมาตปไนปเหในิดนผแงอขยาจยารณามะรปบงบักวยีกเีทิตัญญับชาระรพารตราก

พ งาร .ร.บ. ตกไป

ขอมูลโดย : กลุมงานพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ
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สภา ูผแทนราษฎร
พ งารงส .ร.บ. ให าณราจิพาภสิฒุว

กระบวนการตราพระราชบัญญัติ

าภสฒิวุ
( สูาขเุจรรบาณราจิพ

มุชะรปรากะราวบยีบเะร )

ขไนอืงเ ระยะเวลาการ าณราจิพ

1. หากเปนราง พ.ร.บ. ดวยีกเ วย นิงเราก

ิฒุว สภาต าณราจิพงอ ใหแล จร็สเว ภายใน 30 นัว

2. หากเปนราง พ.ร.บ. ิฒุว นอื สภาตอง าณราจิพ

ใหแล จร็สเว ภายใน 60 นัว

 ีทะราว 1
รากกลัหบรันัข

หากสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันราง พ.ร.บ. ที่ผานการพิจารณาจาก 

สภาผู้แทนราษฎร หรือจากคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนน 

เสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่อยู่ของสภาผู้แทน 

ราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่าง พ.ร.บ. นั้นผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา 

 าณราจิพรากนใาลวเยายขอขิตมงลถรามาสาภสิฒุว

ไดไม  นิกเ 30 มไาณราจิพงัยกาห นัว แล หใจร็สเว วอืถ า 

าภสิฒุว ใหความ รบอชน็หเ าง พ.ร.บ. นัน

บอชน็หเ
( าณราจิพวไบัร ) บอชน็หเมไ

 ีทะราว 2
 อรืหญมัาสรากิธามรรกะณคยดโาณราจิพ

ลแจร็สเ ญัมาสิวรากิธามรรกะณค วสงให

าณราจิพาภสิฒุว บัดาลํงยรีเ อรืหารตาม

าภสม็ตเรากิธามรรกะณคยดโาณราจิพ

วไงัยบัยหใ

 ีทะราว 3
ิตมงลาณราจิพาภสิฒุว

ระหวาง รากีม รงัยบัย าง พ.ร.บ.  อรืหรีตนมฐรัะณค ดใ

สภา ูผแทนราษฎรจะเสนอราง พ.ร.บ. ีมีท บักวยีดเรากกลัห

ราง พ.ร.บ. ตีท วไงัยบัยงอ ดไิม และ ลกงัดีณรกดิกเกาห าว

ใหประธานสภาผู นาธะรปอรืหรฎษารนทแ สาภสิฒุว งอรืเง

ให ญูนมรรธฐรัลาศกาห ยัฉจินิวญูนมรรธฐรัลาศ วยัฉจินิว า 

ราง พ.ร.บ. อนสเีท ใหม ลคอรืหนักวยีดเรากกลัหีมนัน าย  นัก

ใหราง พ.ร.บ. อนสเีท ใหม ปไกตนัน

บอชน็หเมไ

มิตเมิพเขไกแ

บอชน็หเ

หากเปนราง พ.ร.บ. นึขกยถรามาส นอื

าณราจิพ ใหมไดภายใน 180 นัว

หากเปนราง พ.ร.บ. ดวยีกเ วย   นงิเราก

าณราจิพนึขกยถรามาส ใหมภายใน 10 นัว

พ งารงส .ร.บ. ให
รฎษารนทแูผาภส

สภาผูแทนราษฎรสามารถยกราง พ.ร.บ. ตีท วไงัยบัยงอ
าณราจิพาม ใหมได  าลวเะยะรขไนอืงเีมยดโ

รฎษารนทแูผาภส
น็หเ ชอบดวย บัก

การแก มิตเมิพเขไ

ิฒุว สภาสงราง พ.ร.บ. 
ีทแก มิตเมิพเขไ

ใหสภาผูแทนราษฎร

ส รง าง พ.ร.บ. ผีท านความ บอชน็หเ
ลแาภสฐรังอข วใหสภาผูแทนราษฎร 

สอืพเ หใง รีตนมฐรักยาน าํน ลูทนึข เกลาฯ 

ยธไิภามรปะรพงลงรทอืพเ

หากสภา ูผ น็หเรฎษารนทแ เปนกรณี  นอื ใหแตละสภา 
งึซลคคุบงัต เป อรืหน ดไิม เป กิชามสน แหงส   ๆนันาภ

นวนาํจ เท นักา ประกอบเป รรากิธามรรกะณคน วม  นัก

ราณราจิพ าง พ.ร.บ. ลแ นัน วเสนอต งัทอ 2 สภา

สภาใดสภาหนึ่ง
ไมเห็นชอบด้วย

เห็นชอบด้วย
ทั้ง 2 สภา

ราก       ุตหเยามห ฟบรั คงั งอขน็หเมาว ผู สีม วน ขวยีกเ องตอ ราง พ.ร.บ. หแญูนมรรธฐรัมาต ดใ งราช พ ยทไรกัจาณาอ .ศ. 2560 มาตรา 77  าภสฐรังอขาณราจิพรากนัขนใ ใหเป็นไปตาม พ.ร.บ. กลัห เกณฑการ ราํทดัจ างกฎ พ ยามหฎกงอขิธทฤมสัลผนิมเะรปรากะลแยามห .ศ. 2562

ข งับอ าภสมุชะรปรากบัค ูผแทนราษฎร พ.ศ. 2562 และข งับอ พ าภสิฒุวมุชะรปรากบัค .ศ. 2562 ถรามาสงึซ รากนินเาํด ได นใงัท ระหวาง าภสงอขาณราจิพราก ผู  าภสิฒุวะลแรฎษารนทแ (ข ลมูอ  อมืเ 10/9/2562)

ราง อืพเนึขารตะจีทิตัญญับชาระรพ รากนินเาํด ตามหมวด 16  ศทเะรปปรูิฏปราก ให ีทนใาณราจิพะลแอนสเ รมุชะรป วม  าภสฐรังอขนัก ( หแญูนมรรธฐรัมาต งราช พ ยทไรกัจาณาอ .ศ. 2560 มาตรา 270 วรรคสอง)

ญูนมรรธฐรังหแิตัญญับทบมาตปไนปเหในิดนผแงอขยาจยารณามะรปบงบักวยีกเีทิตัญญับชาระรพารตราก ขอมูลโดย : กลุมงานพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติ

กอนสงราง พ.ร.บ. ให  รีตนมฐัรกยาน

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรชะลอไว 3  นัว

อืพเ ให บอสจวรตาภสฐรักิชามส ความชอบ

ดวย ญูนมรรธฐรั

สภาผูแทนราษฎร

สงราง พ.ร.บ. 

ผีท านค บอชน็หเมาว

ของ ลแาภสฐรั ว

ให  รีตนมฐรักยาน

ดไรีตนมฐรักยานอืมเ รบรั าง พ.ร.บ. ผีท าน

บอชน็หเมาวค ลแาภสฐรังอข วใหรอไว 5 นัว

ก าํนนอ ลูทนึข เกล าหมะรพอืพเ  ฯา ยริตัษก

ทรง  นใยาภ ยธไิภามรปะรพงล 20 นัว

พระมหากษัตริย์ 
ทรงลงพระปรมาภิไธย

าภสกิชามสกาห ผู าภสิฒุวกิชามส รฎษารนทแ อรืห

 งัทกิชามส 2  นกัมวราภส นวนาํจ ไมนอยกวา 1 ใน 10

ของ นวนาํจ กิชามส ทเดมหงัท ูยอีมีทา  งัทงอข 2 สภา

วน็หเ าราง พ.ร.บ. ีท นันนึขารต ขีม อความ อรืหดัข แยง

อรืห มไยดโนึขารต ตกูถ  ญูนมรรธฐรัมาตงอ ใหประธาน

สภาแห ีทง ได ลกงัดน็หเมาวคบัร าวสงค น็หเมาว นัน

ใหศาล อืพเญูนมรรธฐรั ลแ ยัฉจินิว วแจงให

รีตนมฐรักยาน ทราบ

รีตนมฐรักยานกาห วน็หเ าราง พ.ร.บ. นัน

ขีม อความ อรืหดัข แยง อรืห มไยดโนึขารต ตกูถ อง

ญูนมรรธฐรัมาต ใหสงค ปไน็หเมาว ญูนมรรธฐรัลาศงัย

อืพเ จแะลแ ยัฉจินิว งใหประธานสภาผูแทนราษฎร 

และ บารทาภสิฒุวนาธะรป

หากพระมหา ยริตัษก ไม  ะลแบอชน็หเงรท

 าภสฐรังัยามนืคนาทชาระรพ พอรืห น 90  นัว

แล งัยว ดไิม ามนืคนาทชาระรพ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บังคับใช้เป็นกฎหมาย

ฐรั สภาตอง ราษกรึป าง พ.ร.บ. นัน ใหม  าภสฐรักาหะลแ

มี นัยนืยิตม ดมิดเมาต วย มไงยสีเนนแะค นอยกวา 2 ใน 3 

ของ นวนาํจ ทเดมหงัทกิชามส ูยอีมีทา ของ าภสงัท แลว 

ให รีตนมฐรักยาน ราํน าง พ.ร.บ. ลูทนึข นัน เกลาฯ 

อืพเ งรัคกอียธไิภามรปะรพงลงรท

ศาล ญูนมรรธฐรั

าณราจิพ ยัฉจินิว

รีตนมฐรักยานกาห ราํน าง พ.ร.บ. ลูทนึข เกล ลแงึ่นหงรัคกอี ฯา ว 

และพระมหา ยริตัษก ดไิม ยธไิภามรปะรพงลงรท พระราชทาน

นืค มาภายใน 30  นัว ให รีตนมฐรักยาน าํน พ.ร.บ.  ศากะรป นัน

าจจิกชารนใ าษกบเุน งับ ชใบัค เปนกฎหมายได นอืมสเ วงึนห า

พระมหา ยริตัษก ได ลแยธไิภามรปะรพงลงรท ว

ญูนมรรธฐรัลาศกาห วยัฉจินิว าราง พ.ร.บ. นัน ขีม อความ  ดัข

อรืห แย ตอรืหง มไนึขาร ตกูถ ญูนมรรธฐรัมาตงอ และขอความ

ลกงัด าวเปนสาระ รงอขญัคาสํ าง พ.ร.บ. นัน

ราง พ.ร.บ. เป นอัน ตกไป

ญูนมรรธฐรัลาศกาห วยัฉจินิว าราง พ.ร.บ. นัน

ขีม อความ อรืห แยงต ฐรัอ  ญูนมรรธ แตขอความ นัน

ไมเปนสาระ รงอขญัคาสํ าง พ.ร.บ. ใหเฉพาะขอความ
ีท ดัข อรืห แยงต ฐรัอ นันญูนมรรธ เป นอัน ตกไป

ราก       ุตหเยามห ฟบรั คงั งอขน็หเมาว ผู สีม วน ขวยีกเ องตอ ราง พ.ร.บ. หแญูนมรรธฐรัมาต ดใ งราช พ ยทไรกัจาณาอ .ศ. 2560 มาตรา 77  าภสฐรังอขาณราจิพรากนัขนใ ใหเป็นไปตาม พ.ร.บ. กลัห เกณฑการ ราํทดัจ างกฎ พ ยามหฎกงอขิธทฤมสัลผนิมเะรปรากะลแยามห .ศ. 2562

ข งับอ าภสมุชะรปรากบัค ูผแทนราษฎร พ.ศ. 2562 และข งับอ พ าภสิฒุวมุชะรปรากบัค .ศ. 2562 ถรามาสงึซ รากนินเาํด ได นใงัท ระหวาง าภสงอขาณราจิพราก ผู  าภสิฒุวะลแรฎษารนทแ (ข ลมูอ  อมืเ 10/9/2562)

ราง อืพเนึขารตะจีทิตัญญับชาระรพ รากนินเาํด ตามหมวด 16  ศทเะรปปรูิฏปราก ให ีทนใาณราจิพะลแอนสเ รมุชะรป วม  าภสฐรังอขนัก ( หแญูนมรรธฐรัมาต งราช พ ยทไรกัจาณาอ .ศ. 2560 มาตรา 270 วรรคสอง)

ญูนมรรธฐรังหแิตัญญับทบมาตปไนปเหในิดนผแงอขยาจยารณามะรปบงบักวยีกเีทิตัญญับชาระรพารตราก
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ขอมูลโดย : กลุมงานพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ
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