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บทนํา
  รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ซึง่เปนรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนั ไดบญัญตัิ
ใหมีพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญรวมจํานวน ๑๐ ฉบบัดวยกัน อนัประกอบดวย ๑) พระราชบัญญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร ๒) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา ๓) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลอืกตัง้
๔) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง ๕) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน ๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน ๘) พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมือง และ ๑๐) พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญู
วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๗ ไดกําหนดให
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๑๐ ฉบับ ขึ้นใหม
หรือแกไขเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญหรือนับตั้งแตวันที่ 
๖ เมษายน ๒๕๖๐ ทีผ่านมา ทัง้นี ้เพือ่ใหสอดคลองกบับทบญัญตัแิละเจตนารมณของรฐัธรรมนญู และ
ตองมุงหมายใหมีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
   คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสนอตอ
สภานติบิญัญตัแิหงชาตภิายในกรอบระยะเวลาตามทีร่ฐัธรรมนญูกําหนด และสภานิติบญัญัติแหงชาติ
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๑๐ ฉบับ แลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแตละฉบับ และโดยเหตุ
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนกฎหมายท่ีมีความสําคัญตอการใชบังคับรัฐธรรมนูญ
หรือการนําเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไปสูภาคปฏิบัติรวมท้ังการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
จึงไดกําหนดกระบวนการใหองคกรท่ีเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไดเขามามี

การตรวจสอบความชอบการตรวจสอบความชอบดวยดวยรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ
ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
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การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

สวนรวมในการตรวจสอบ กลาวคือ ตามบทเฉพะกาลของรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองคกรอสิระทีเ่กีย่วของ และคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู เขามามสีวนรวมในการตรวจสอบวา
รางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากสภานิตบิญัญตัแิหงชาตินัน้ “ตรงตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม” ในกรณทีีเ่หน็วารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฉบบัใด
ไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตั้ง “คณะกรรมาธิการวิสามัญ” 
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาและเสนอผลการพิจารณาใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อใหความเห็นชอบ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป 
  ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๒ ซึ่งเปนบทบัญญัติหลักน้ันไดกําหนดใหศาลฎีกา 
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการใหความเห็น ในกรณีที่ศาลฎีกา 
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของ เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภา
ใหความเห็นชอบ “มีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ” หรือ “ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ใหถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได”  ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน ในการนี้ ใหรัฐสภามีอํานาจ
แกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระตามที่เห็นสมควร และเมื่อ
ดําเนินการเสร็จแลว ใหรัฐสภาดําเนินการตอไป   
 เมือ่รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฉบับใดไดรบัความเหน็ชอบจากสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ทาํหนาทีร่ฐัสภาหรือรฐัสภาในภาวการณบานเมืองปกติแลว กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย 
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติกระบวนการในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไว ทัง้นี ้เพือ่ใหศาลรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัวารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
“มขีอความขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนญู” หรอื “ตราขึน้โดยไมถกูตองตามบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู” 
หรือไม ดังนั้น คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “การตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” ดังนี้ 
 ๑. การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติหลักเกณฑในการตรวจสอบความชอบดวย
รฐัธรรมนญูของรางพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูไวในมาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา ๑๔๘ โดยมี
หลักเกณฑในการตรวจสอบดังตอไปนี้
    ๑.๑  วัตถุแหงการตรวจสอบ
         สําหรับวัตถุแหงการตรวจสอบในกรณีการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ไดแก “รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา” กลาวคือ เมื่อรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดไดรับ
ความเหน็ชอบจากรฐัสภาแลว ใหนายกรฐัมนตรรีอไว ๕ วนั นบัแตวนัทีไ่ดรบัรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูนัน้จากรฐัสภา ทัง้นี ้เพือ่ใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สองสภา
ตามจํานวนท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดหรือนายกรัฐมนตรี มีสิทธิเสนอความเห็นเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญ
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ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หากราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดนายกรัฐมนตรีไดนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแลว รางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ันยอมไมใช
วัตถุแหงการตรวจสอบในกรณีของการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญอีกตอไป 
  ๑.๒ ผูมีสิทธิเสนอเรื่อง
      การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีลักษณะเปน “ระบบสิทธิ” กลาวคือ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภา หรือนายกรัฐมนตรี มสีทิธทิีจ่ะย่ืน
หรอืไมยืน่ใหตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูหรอืไมก็ได 
ซึ่งมีความแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีลักษณะเปน 
“ระบบบังคับ” กลาวคือ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว 
กอนนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
       ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ ประกอบ 
มาตรา ๑๔๘ ไดบัญญัติใหบุคคลดังตอไปน้ี มีสิทธิเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
      ๑.๒.๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
                     ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภา
รวมกันมีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชกิทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวา
รางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญใดมีขอความขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ หรอืตราข้ึนโดยไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
             ในระหวางท่ียังไมมีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาน้ัน ตามบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๓ ไดกําหนดใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน
กอนวนัประกาศใชรฐัธรรมนูญฉบบัปจจบุนั ทาํหนาทีเ่ปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุสิภา 
ดังนั้น สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาท่ีมีอยูของสภานติบัิญญตัแิหงชาต ิหากเหน็วารางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูใดมขีอความ
ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู หรอืตราขึน้โดยไมถกูตองตามบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู มสีทิธเิสนอความเหน็
ตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ แลวใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา  
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การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

     ๑.๒.๒ นายกรัฐมนตรี
                    ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใด
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหสง
ความเห็นเชนวานัน้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่วนิจิฉยั และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธาน
วุฒิสภาทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ใหแจง
ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบโดยไมชักชา
 ๑.๓  ขอบเขตแหงการตรวจสอบ
     การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน
เปนการตรวจสอบรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูกอนประกาศใชเปนกฎหมาย ดงันัน้ รฐัธรรมนูญ
จึงกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไดทั้งเนื้อหาและกระบวนการตรา ซึ่งในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ันขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยมิได
     ๑.๓.๑ การตรวจสอบเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
                 สําหรับกรณีการตรวจสอบเน้ือหาของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
ศาลรฐัธรรมนญูมีอาํนาจพจิารณาวนิจิฉัยวารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีไ่ดรบัความเหน็ชอบ
ของรัฐสภาฉบับใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม เชน รางพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนั้นมีขอความเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่เกินสมควรแกเหตุหรือไม หรือมีขอความ
ละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือไม หรือมีขอความท่ีขัดตอหลักความความเสมอภาคของบุคคล
หรือไม เปนตน
     ๑.๓.๒ การตรวจสอบกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
                สาํหรับกรณีการตรวจสอบกระบวนการตรารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภาตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม เชน รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนัน้เสนอโดยผูมอีาํนาจเสนอหรือไม การพิจารณารางพระราชบัญญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดดําเนินการโดยครบองคประชุมหรือไม หรือในกรณีที่
รางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญฉบบันัน้มผีลเปนการจํากดัสทิธิหรอืเสรีภาพของบุคคล ไดมกีาร
ระบุบทบัญญัติที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพไวในคําปรารภ
หรอืไม และไดระบเุหตุผลความจาํเปนในการตรากฎหมายทีม่ผีลเปนการจํากัดสทิธแิละเสรภีาพไวดวย
หรือไม เปนตน
 ๑.๔ ผลของการตรวจสอบ  
                    ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใด
ตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน
ตกไปทั้งฉบับ สวนในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใด
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๔๕

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

มขีอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู ถาขอความดงักลาวเปนสาระสาํคญัใหรางพระราชบัญญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูนัน้เปนอนัตกไปทัง้ฉบบั แตถาขอความน้ันไมเปนสาระสาํคญั ใหเฉพาะขอความทีข่ดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญเทานั้นท่ีเปนอันตกไป ซึ่งหลักการนี้จะแตกตางจากหลักการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑๑ วรรคสาม ที่บัญญัติหลักการไววาในกรณี
ที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทําใหขอความท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนอันตกไป ใหสง
รางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญนัน้กลับคนืสภาผูแทนราษฎรและวุฒสิภาเพ่ือพจิารณาตามลําดบั 
โดยใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได 
โดยมติในการแกไขเพ่ิมเติมใหใชคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาที่มีอยูของ
แตละสภา แลวใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป 

บทสรุป
  ดังที่ไดกลาวแลววาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยอาศัย
อํานาจตามรัฐธรรมนูญ จึงเปนกฎหมายที่มีความสัมพันธใกลชิดกับรัฐธรรมนูญ และเปรียบเสมือนเปน
อวัยวะสําคัญที่จะทําใหหลักการท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจบุนัไดบญัญัตใิหมพีระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
จํานวน ๑๐ ฉบับ ซึ่งเปนกฎหมายที่สะทอนเจตนารมณสําคัญในการทําใหองคกรซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบ
การใชอาํนาจรัฐสามารถปฏิบติัหนาทีไ่ดอยางมีประสิทธิภาพ สจุริต เท่ียงธรรมและมีสวนในการปองกัน
หรือแกไขวิกฤตของประเทศตามความจําเปนและความเหมาะสม สรางกลไกสําคัญในการปองกัน 
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เขมงวด เด็ดขาด เพื่อมิใหผูบริหารที่ปราศจาก
คณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลเขามามอีาํนาจในการปกครองบานเมอืงหรอืใชอาํนาจตามอาํเภอใจ 
และเปนกลไกสําคัญในการปฏิรูปประเทศ 
 ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
รฐัธรรมนูญไดวางกลไก ๒ ระดับ เพือ่ใหรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ 

 ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑ บัญญัติวา 
  “มาตรา ๑๔๑ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว กอนนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญซึ่งตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับเรื่อง
  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
ใหขอความทีข่ดัหรอืแยงน้ันเปนอันตกไป ในกรณทีีว่นิจิฉยัวาขอความดงักลาวเปนสาระสาํคญัหรอืรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
  ในกรณีที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทําใหขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนอันตกไปตามวรรคสอง
ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลําดับ ในกรณีเชนวานี้
ใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได โดยมติในการแกไขเพิ่มเติมใหใช
คะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา แลวใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙๐ และ
มาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แลวแตกรณี ตอไป”
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การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

  ระดบัแรก ตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนญูไดกาํหนดกลไกสาํคญัเพือ่ใหการตราพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญมีความละเอียด รอบคอบ และรบัฟงความคิดเหน็อยางรอบดาน ในกรณีทีม่ปีระเด็น
ปญหาวารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ “มเีนือ้หาไมตรงตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญู” 
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหใชกลไกการประชุมรวมกัน ๓ ฝาย ในรูปแบบของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
อนัประกอบดวยคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญซึง่เปนองคกรผูจดัทาํรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในฐานะองคกร
ผูบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปนองคกร
ผูใชอาํนาจนิตบิญัญตั ิ เพือ่ประชุมปรึกษาหารือรวมกันและเสนอผลการพิจารณาตอสภานิตบิญัญตัแิหง
ชาตเิพื่อใหความเห็นชอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป หรือตามบทบัญญัติหลัก มาตรา ๑๓๒ 
ไดกาํหนดใหศาลฎกีา ศาลรฐัธรรมนญู หรอืองคกรอสิระทีเ่กีย่วของเขามามสีวนรวมในการใหความเหน็ 
ในกรณีทีศ่าลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระท่ีเก่ียวของเห็นวารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ทีร่ฐัสภาใหความเหน็ชอบม ี“ขอความใดขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู” หรอื “ทาํใหไมสามารถปฏบิตัิ
หนาที่ใหถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได” ใหเสนอความเห็นไปยังรัฐสภาและใหรัฐสภา
ประชุมรวมกัน ในการนี้ ใหรัฐสภามีอํานาจแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือองคกรอิสระตามที่เห็นสมควร และเมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหรัฐสภาดําเนินการตอไป  
 ระดบัทีส่อง เมือ่รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูไดรบัความเหน็ชอบจากสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ในฐานะรัฐสภาหรือรฐัสภาในกรณีปกตแิลว เพือ่ปองกนัมใิหพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญขดัหรอืแยง
ตอรฐัธรรมนญู รฐัธรรมนญูจงึไดวางกลไกในการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญไวโดยใหสทิธิแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา หรือสมาชิกของท้ังสอง
สภา หรือสภานิติบัญญัติแหงชาติตามบทเฉพาะกาล หรือนายกรัฐมนตรี ในการเสนอความเห็นเพื่อให
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉยัวารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญมขีอความขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
 ดงันัน้ การวางกลไกในการตรวจสอบรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวามเีนือ้หาตรงตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม และการใหสิทธิแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทัง้สองสภา หรอืสภานติบิญัญัตแิหงชาตติามบทเฉพาะกาล หรอืนายกรัฐมนตร ีในการเสนอ
ความเหน็เพือ่ใหศาลรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัวารางพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญมขีอความขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม จึงเปนมาตรการสําคัญ
ที่จะทําใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญสําหรับเพ่ือ
ใชเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศใหบรรลุเปาหมายในการสรางประเทศชาติ
ใหมีความมั่นคง เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่งคั่ง และทําใหการพัฒนาประเทศมีความสมดุล
และยั่งยืนตลอดไป  
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