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การตรวจสอบความชอบด้ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ของร่างพระราชบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทยไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยได้รับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทยไว้ในลักษณะแบบกว้าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ กล่าวคือ
“การใดที่มิได้ห้ามหรือจ�ำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
ทีจ่ ะท�ำการนัน้ ได้และได้รบั ความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ๑” การทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้เช่นนี้
ย่อมเป็นหลักประกันว่าประชาชนทุกคนนัน้ มีสทิ ธิและเสรีภาพในการแสดงออกซึง่ ความสามารถของตน
ได้โดยอิสระ และปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง�ำของบุคคลอื่น และส่งผลให้องค์กรผูใ้ ช้อ�ำนาจรัฐ
ถูกจ�ำกัดมิให้ใช้อำ� นาจก้าวล่วงเข้าไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อย่างไรก็ตาม การรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มิได้หมายความว่าประชาชนจะมีสิทธิ
และเสรีภาพโดยสมบูรณ์ทจี่ ะท�ำอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาหรือตามอ�ำเภอใจ แต่การใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพ
เช่นว่านั้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น การจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนจึงสามารถกระท�ำได้โดยการตราเป็นกฎหมาย แต่เนือ้ หาของกฎหมายทีม่ ผี ล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ บัญญัติวา่
		“มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใด
ที่มิได้ห้ามหรือจ�ำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท�ำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
		สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
		บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิ
ทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
		บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท�ำความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิ
ที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”.
๑
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การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ

เป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลนัน้ ต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้
รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย และกฎหมายนั้นต้องมีผล
ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการ
เจาะจง
ในบรรดากฎหมายทัง้ หมดในระบบกฎหมายของประเทศไทยนัน้ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
เป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด เพราะสามารถตราขึ้น
ใช้บังคับได้อย่างกว้างขวางตามเหตุผลและความจ�ำเป็นในแต่ละกรณี ในประเด็นเรื่องนี้นั้น เพื่อให้
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้บังเกิดผลขึ้นอย่างแท้จริง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้บญ
ั ญัตกิ ระบวนการในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างพระราชบัญญัติขึ้น โดยให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” เป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจในการตรวจสอบว่า
ร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ดังนัน้ คอลัมน์ คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอเรือ่ ง “การตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ” ดังนี้
๑. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
			 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้น เป็นการเสนอความเห็น
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา มีขอ้ ความขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๘ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้
			 ๑.๑		วัตถุแห่งการตรวจสอบ
								ส�ำหรับวัตถุแห่งการตรวจสอบในกรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ได้แก่ “ร่างพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภา” กล่าวคือ เมือ่ ร่าง
พระราชบัญญัติฉบับใดได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทัง้ สองสภาตามจ�ำนวนทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดหรือนายกรัฐมนตรี มีสทิ ธิเสนอความเห็นเพือ่ ให้
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ ดังนัน้ หากร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับใดนายกรัฐมนตรีได้นำ� ขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นย่อมไม่ใช่วัตถุแห่งการตรวจสอบในกรณีของการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติอีกต่อไป
			๑.๒		ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
								รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๘ ได้บัญญัติให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิ
เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

								 ๑.๒.๑ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน
													 ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัติใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธานรัฐสภา
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
								 ๑.๒.๒ นายกรัฐมนตรี
														 ในกรณีทนี่ ายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีขอ้ ความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้สง่ ความเห็นเช่นว่านัน้ ไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและประธานวุฒสิ ภาทราบโดยไม่ชกั ช้า
			 ๑.๓ ขอบเขตแห่งการตรวจสอบ
								การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นการตรวจสอบ
ร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอ�ำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติได้ทั้งเนื้อหาและกระบวนการ
ซึง่ ในระหว่างการพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนัน้
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
								 ๑.๓.๑ การตรวจสอบเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ
			 ส�ำหรับกรณีการตรวจสอบเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัตินั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาฉบับใดมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เช่น ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ มีขอ้ ความเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองหรือไม่ หรือมีข้อความละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่ หรือมี
ข้อความที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคของบุคคลหรือไม่ เป็นต้น
								 ๑.๓.๒ การตรวจสอบกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติ
		
						 ส�ำหรับกรณีการตรวจสอบกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตราขึ้นโดยถูกต้อง
ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญหรือไม่ เช่น ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนัน้ เสนอโดยผูม้ อี ำ� นาจเสนอหรือไม่
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ด�ำเนินการโดยครบองค์ประชุม
หรือไม่ หรือในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นมีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
ได้มีการระบุบทบัญญัติที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพไว้ใน
ค�ำปรารภหรือไม่ และได้ระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพไว้ด้วยหรือไม่ เป็นต้น
		 ๑.๔ ผลของการตรวจสอบ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับใดตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นตกไปทั้งฉบับ ส่วนในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ย. - ธ.ค. ๖๐
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การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ

วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ถ้าข้อความดังกล่าวเป็น
สาระส�ำคัญให้รา่ งพระราชบัญญัตนิ นั้ เป็นอันตกไปทัง้ ฉบับ แต่ถา้ ข้อความนัน้ ไม่เป็นสาระส�ำคัญ ให้เฉพาะ
ข้อความทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเท่านัน้ ทีเ่ ป็นอันตกไป ซึง่ หลักการนีจ้ ะแตกต่างจากหลักการทีบ่ ญ
ั ญัติ
๒
ั ญัตหิ ลักการ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑ วรรคสาม ทีบ่ ญ
ให้ในกรณีทคี่ �ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลท�ำให้ขอ้ ความทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไป
ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
ตามล�ำดับ โดยให้สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมเพือ่ มิให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
โดยมติในการแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภา แล้วให้นายกรัฐมนตรีด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
บทสรุป
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้น เป็นมาตรการตรวจสอบ
ก่อนร่างกฎหมายมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาตรวจสอบการใช้อ� ำนาจ
ด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้รัฐสภาใช้อ�ำนาจในการตรากฎหมายไปละเมิดต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันตามจ�ำนวน
ทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนด หรือนายกรัฐมนตรี มีสทิ ธิเสนอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและ
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจตรวจสอบได้ทงั้ ในส่วนของเนือ้ หาและกระบวนการตรา
ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดตราขึ้น
โดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�ำคัญ
ให้รา่ งพระราชบัญญัตนิ นั้ เป็นอันตกไปทัง้ ฉบับ แต่ถา้ ข้อความนัน้ ไม่เป็นสาระส�ำคัญ ก็ให้เฉพาะข้อความ
ทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเท่านัน้ ทีเ่ ป็นอันตกไป ดังนัน้ กระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างพระราชบัญญัติจึงเป็นมาตรการที่ช่วยส่งเสริมหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ให้สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและพัฒนาประเทศชาติ
ให้มีความเจริญก้าวหน้าตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑
		
“มาตรา ๑๔๑ เมือ่ รัฐสภาให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญแล้ว ก่อนน�ำขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งต้องกระท�ำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับเรื่อง
		ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีที่วินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าวเป็นสาระส� ำคัญหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป
		ในกรณีที่ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลท�ำให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปตามวรรคสอง ให้ส่ง
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ กลับคืนสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาเพือ่ พิจารณาตามล�ำดับ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้สภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือวุฒสิ ภาพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมเพือ่ มิให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ โดยมติในการแก้ไขเพิม่ เติมให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึง่ หนึง่
ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา แล้วให้นายกรัฐมนตรีดำ� เนินการตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑
แล้วแต่กรณี ต่อไป”.
๒
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