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บทน�ำ
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ 
ของปวงชนชาวไทยไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยได้รับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทยไว้ในลักษณะแบบกว้าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ กล่าวคือ 
“กำรใดที่มิได้ห้ำมหรือจ�ำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมำยอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภำพ 
ทีจ่ะท�ำกำรนัน้ได้และได้รบัควำมคุม้ครองตำมรฐัธรรมนญู๑” การทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้การรับรองและคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้เช่นนี ้
ย่อมเป็นหลกัประกนัว่าประชาชนทกุคนน้ันมสีทิธิและเสรภีาพในการแสดงออกซ่ึงความสามารถของตน
ไดโ้ดยอสิระ และปราศจากการแทรกแซงหรอืครอบง�าของบคุคลอื่น และส่งผลให้องคก์รผูใ้ช้อ�านาจรฐั
ถูกจ�ากัดมิให้ใช้อ�านาจก้าวล่วงเข้าไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน   
  อย่างไรก็ตาม การรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มิได้หมายความว่าประชาชนจะมีสิทธิ 
และเสรภีาพโดยสมบรูณ์ทีจ่ะท�าอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาหรอืตามอ�าเภอใจ แต่การใช้สทิธิหรอืเสรภีาพ 
เช่นว่านั้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น การจ�ากัดสิทธิ 
และเสรภีาพของประชาชนจงึสามารถกระท�าได้โดยการตราเป็นกฎหมาย แต่เน้ือหาของกฎหมายทีม่ผีล

 ๑รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๕ บัญญัติว่ำ 
  “มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใด
ที่มิได้ห้ามหรือจ�ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท�าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
  สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิ
ทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
  บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท�าความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิ
ที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”.

การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างพระราชบัญญัติ 
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เป็นการจ�ากดัสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลน้ันต้องเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญ ในกรณทีี่ 
รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัด
สทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลเกนิสมควรแก่เหตแุละจะกระทบต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ของบคุคลมไิด้  
รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย และกฎหมายน้ันต้องมีผล 
ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการ
เจาะจง
  ในบรรดำกฎหมำยทัง้หมดในระบบกฎหมำยของประเทศไทยนัน้ กฎหมำยระดบัพระรำชบญัญตัิ 
เป็นกฎหมำยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชนมำกท่ีสุด เพราะสามารถตราขึ้น 
ใช้บังคับได้อย่างกว้างขวางตามเหตุผลและความจ�าเป็นในแต่ละกรณี ในประเด็นเรื่องน้ีน้ัน เพ่ือให ้
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้บังเกิดผลขึ้นอย่างแท้จริง 
รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย จงึได้บญัญัติกระบวนกำรในกำรตรวจสอบควำมชอบด้วยรฐัธรรมนูญ
ของร่ำงพระรำชบัญญัติขึ้น โดยให้ “ศำลรัฐธรรมนูญ” เป็นองค์กรที่มีอ�ำนำจในกำรตรวจสอบว่ำ 
รำ่งพระรำชบัญญัติที่รัฐสภำให้ควำมเห็นชอบนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
 ดงันัน้ คอลมัน์ คมความคดิ เขม็ทศิรฐัธรรมนญูฉบบันี ้จงึขอน�าเสนอเรือ่ง “กำรตรวจสอบควำมชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่ำงพระรำชบัญญัติ” ดังนี้ 
 ๑. กำรตรวจสอบควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่ำงพระรำชบัญญัติ
    การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้น เป็นการเสนอความเห็น
ให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัว่าร่างพระราชบญัญติัทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากรฐัสภา มข้ีอความขัด
หรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืตราขึน้โดยไม่ถกูต้องตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญหรอืไม่ ตามรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๘ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้
    ๑.๑  วัตถุแห่งกำรตรวจสอบ
         ส�าหรับวัตถุแห่งการตรวจสอบในกรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ 
ร่างพระราชบญัญตันิัน้ ได้แก่ “ร่ำงพระรำชบญัญตัทิีไ่ด้รบัควำมเหน็ชอบของรฐัสภำ” กล่าวคอื เมือ่ร่าง 
พระราชบัญญัติฉบับใดได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชกิของทัง้สองสภาตามจ�านวนทีร่ฐัธรรมนูญก�าหนดหรอืนายกรฐัมนตร ีมสีทิธิเสนอความเหน็เพือ่ให้ 
ศาลรฐัธรรมนญูตรวจสอบความชอบด้วยรฐัธรรมนูญของร่างพระราชบญัญตั ิดงัน้ัน หากร่างพระราชบญัญตัิ
ฉบับใดนายกรฐัมนตรไีด้น�าขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์ิทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นย่อมไม่ใช่วัตถุแห่งการตรวจสอบในกรณีของการตรวจสอบความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติอีกต่อไป 
   ๑.๒  ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๘ ได้บัญญัติให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิ
เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
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        ๑.๒.๑ สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร สมำชกิวฒุสิภำ หรอืสมำชกิของท้ังสองสภำรวมกนั
                     ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันมีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�ำนวนสมำชิกทั้งหมดเทำ่ที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ เห็นว่า 
ร่างพระราชบัญญัติใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรฐัธรรมนญู ให้เสนอความเหน็ต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวฒุสิภา หรอืประธานรฐัสภา 
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
        ๑.๒.๒ นำยกรัฐมนตรี
              ในกรณทีีน่ายกรฐัมนตรเีหน็ว่าร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวมข้ีอความขดัหรอืแย้ง 
ต่อรฐัธรรมนญูหรอืตราขึน้โดยไม่ถกูต้องตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ ให้ส่งความเหน็เช่นว่านัน้ไปยงั
ศาลรัฐธรรมนญูเพือ่วินจิฉยั และแจ้งให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธานวฒุสิภาทราบโดยไม่ชักช้า
    ๑.๓  ขอบเขตแห่งกำรตรวจสอบ
        การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นการตรวจสอบ
ร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย ดังน้ัน รัฐธรรมนูญจึงก�าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีอ�านาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติได้ทั้งเน้ือหาและกระบวนการ 
ซึง่ในระหว่างการพจิารณาวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูนัน้ นายกรฐัมนตรจีะน�าร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ัน
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
        ๑.๓.๑ กำรตรวจสอบเนื้อหำของร่ำงพระรำชบัญญัติ
                    ส�าหรับกรณีการตรวจสอบเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัตินั้น ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาฉบับใดมีข้อความ 
ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืไม่ เช่น ร่างพระราชบญัญตัน้ัินมข้ีอความเป็นการจ�ากัดสทิธแิละเสรภีาพ
ที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองหรือไม่ หรือมีข้อความละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่ หรือมี
ข้อความที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคของบุคคลหรือไม่ เป็นต้น
        ๑.๓.๒ กำรตรวจสอบกระบวนกำรตรำร่ำงพระรำชบัญญัติ
                  ส�าหรบักรณกีารตรวจสอบกระบวนการตราร่างพระราชบญัญตัน้ัิน ศาลรฐัธรรมนญู
มีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตราขึ้นโดยถูกต้อง 
ตามบทบัญญติัของรฐัธรรมนญูหรอืไม่ เช่น ร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ันเสนอโดยผูม้อี�านาจเสนอหรอืไม่  
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ด�าเนินการโดยครบองค์ประชุม
หรือไม่ หรือในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นมีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล  
ได้มีการระบุบทบัญญัติที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพไว้ใน 
ค�าปรารภหรือไม่ และได้ระบุเหตุผลความจ�าเป็นในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและ
เสรีภาพไว้ด้วยหรือไม่ เป็นต้น
   ๑.๔  ผลของกำรตรวจสอบ  
                   ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับใดตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นตกไปทั้งฉบับ ส่วนในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
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การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ

จุลนิติ

วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ถ้าข้อความดังกล่าวเป็น 
สาระส�าคญัให้ร่างพระราชบญัญตันิัน้เป็นอนัตกไปทัง้ฉบบั แต่ถ้าข้อความนัน้ไม่เป็นสาระส�าคญั ให้เฉพาะ 
ข้อความทีข่ดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูเท่านัน้ทีเ่ป็นอนัตกไป ซึง่หลกัการนีจ้ะแตกต่างจากหลกัการทีบ่ญัญตัิ 
ไว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑๒ วรรคสาม ทีบ่ญัญตัหิลกัการ 
ให้ในกรณทีีค่�าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนูญมผีลท�าให้ข้อความทีข่ดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญเป็นอนัตกไป 
ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 
ตามล�าดบั โดยให้สภาผู้แทนราษฎรหรอืวฒุสิภาพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิเพือ่มใิห้ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูได้  
โดยมติในการแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของแต่ละสภา แล้วให้นายกรัฐมนตรีด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

บทสรุป
  การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้น เป็นมาตรการตรวจสอบ
ก่อนร่างกฎหมายมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาตรวจสอบการใช้อ�านาจ 
ด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้รัฐสภาใช้อ�านาจในการตรากฎหมายไปละเมิดต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนทีไ่ด้รบัการคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญ โดยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ได้บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันตามจ�านวน 
ทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนด หรอืนายกรฐัมนตร ี มสีทิธิเสนอความเหน็ให้ศาลรฐัธรรมนูญตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�า 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและ
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยศาลรฐัธรรมนูญมอี�านาจตรวจสอบได้ทัง้ในส่วนของเน้ือหาและกระบวนการตรา 
ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดตราขึ้น 
โดยไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญูหรอืมีข้อความขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูและข้อความดงักล่าวเป็นสาระส�าคัญ 
ให้ร่างพระราชบัญญติันัน้เป็นอนัตกไปทัง้ฉบบั แต่ถ้าข้อความน้ันไม่เป็นสาระส�าคญั ก็ให้เฉพาะข้อความ
ทีขั่ดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูเท่านัน้ทีเ่ป็นอนัตกไป ดงัน้ัน กระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยรฐัธรรมนญู
ของร่างพระราชบัญญัติจึงเป็นมาตรการที่ช่วยส่งเสริมหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ให้สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและพัฒนาประเทศชาติ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้าตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 ๒รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๑๔๑ 
  “มาตรา ๑๔๑ เมือ่รัฐสภาให้ความเหน็ชอบกบัร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูแล้ว ก่อนน�าขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งต้องกระท�าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับเรื่อง
  ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีที่วินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�าคัญหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป
  ในกรณีที่ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลท�าให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปตามวรรคสอง ให้ส่ง 
ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ันกลบัคนืสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาเพือ่พจิารณาตามล�าดบั ในกรณเีช่นว่านี ้ให้สภาผูแ้ทนราษฎร 
หรอืวฒุสิภาพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิเพือ่มใิห้ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูได้ โดยมตใินการแก้ไขเพิม่เตมิให้ใช้คะแนนเสยีงมากกว่ากึง่หนึง่ 
ของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องแต่ละสภา แล้วให้นายกรฐัมนตรดี�าเนนิการตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๕๐ หรอืมาตรา ๑๕๑ 
แล้วแต่กรณี ต่อไป”.
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