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¹ÒÂÍÀÔÇÑ²¹ ÊØ´ÊÒÇ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

การตรวจสอบความชอบ ด ว ยรั
การตรวจสอบความชอบด
ย รั ฐ ธรรมนู ญ
ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึง่ เปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั ไดบญ
ั ญัติ
ใหมพี ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญรวมจํานวน ๑๐ ฉบับดวยกัน อันประกอบดวย ๑) พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ๒) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา ๓) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้
๔) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ๕) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน ๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน ๘) พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง และ ๑๐) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๗ ไดกําหนดให
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๑๐ ฉบับ ขึ้นใหม
หรือแกไขเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญหรือนับตั้งแตวันที่
๖ เมษายน ๒๕๖๐ ทีผ่ า นมา ทัง้ นี้ เพือ่ ใหสอดคลองกับบทบัญญัตแิ ละเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และ
ตองมุงหมายใหมีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
คณะกรรมการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได จั ด ทํ า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ เสนอต อ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติภายในกรอบระยะเวลาตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนด และสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๑๐ ฉบับ แลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแตละฉบับ และโดยเหตุ
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนกฎหมายที่มีความสําคัญตอการใชบังคับรัฐธรรมนูญ
หรือการนําเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไปสูภาคปฏิบัติรวมทั้งการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
จึงไดกําหนดกระบวนการใหองคกรที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไดเขามามี
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การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

สวนรวมในการตรวจสอบ กลาวคือ ตามบทเฉพะกาลของรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองคกรอิสระทีเ่ กีย่ วของ และคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ เขามามีสว นรวมในการตรวจสอบวา
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาตินนั้ “ตรงตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม” ในกรณีทเี่ ห็นวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญฉบับใด
ไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตั้ง “คณะกรรมาธิการวิสามัญ”
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาและเสนอผลการพิจารณาใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อใหความเห็นชอบ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๒ ซึ่งเปนบทบัญญัติหลักนั้นไดกําหนดใหศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการใหความเห็น ในกรณีที่ศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของ เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภา
ใหความเห็นชอบ “มีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ” หรือ “ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ใหถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได” ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน ในการนี้ ใหรัฐสภามีอํานาจ
แกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระตามที่เห็นสมควร และเมื่อ
ดําเนินการเสร็จแลว ใหรัฐสภาดําเนินการตอไป
เมือ่ รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดไดรบั ความเห็นชอบจากสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ทําหนาทีร่ ฐั สภาหรือรัฐสภาในภาวการณบา นเมืองปกติแลว กอนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติกระบวนการในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไว ทัง้ นี้ เพือ่ ใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
“มีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ” หรือ “ตราขึน้ โดยไมถกู ตองตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ”
หรือไม ดังนั้น คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “การตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” ดังนี้
๑. การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติหลักเกณฑในการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญไวในมาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา ๑๔๘ โดยมี
หลักเกณฑในการตรวจสอบดังตอไปนี้
๑.๑ วัตถุแหงการตรวจสอบ
สําหรับวัตถุแหงการตรวจสอบในกรณีการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ไดแก “รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา” กลาวคือ เมื่อรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีรอไว ๕ วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญนัน้ จากรัฐสภา ทัง้ นี้ เพือ่ ใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภา
ตามจํานวนที่รัฐธรรมนูญกําหนดหรือนายกรัฐมนตรี มีสิทธิเสนอความเห็นเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ
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ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หากราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดนายกรัฐมนตรีไดนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริยท รงลงพระปรมาภิไธยแลว รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญฉบับนัน้ ยอมไมใช
วัตถุแหงการตรวจสอบในกรณีของการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญอีกตอไป
๑.๒ ผูมีสิทธิเสนอเรื่อง
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีลักษณะเปน “ระบบสิทธิ” กลาวคือ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภา หรือนายกรัฐมนตรี มีสทิ ธิทจี่ ะยืน่
หรือไมยนื่ ใหตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือไมกไ็ ด
ซึ่งมีความแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีลักษณะเปน
“ระบบบังคับ” กลาวคือ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว
กอนนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ ประกอบ
มาตรา ๑๔๘ ไดบัญญัติใหบุคคลดังตอไปนี้ มีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๑.๒.๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันมีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวา
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดมีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไมถกู ตอง
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
ในระหวางที่ยังไมมีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภานั้น ตามบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๓ ไดกําหนดใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน
กอนวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญฉบับปจจุบนั ทําหนาทีเ่ ปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา
ดังนั้น สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาทีม่ อี ยูข องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ หากเห็นวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดมีขอ ความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไมถกู ตองตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ มีสทิ ธิเสนอความเห็น
ตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ แลวใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
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การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

๑.๒.๒ นายกรัฐมนตรี
ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใด
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหสง
ความเห็นเชนวานัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจงใหประธานสภาผูแ ทนราษฎรและประธาน
วุฒิสภาทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ใหแจง
ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบโดยไมชักชา
๑.๓ ขอบเขตแหงการตรวจสอบ
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เปนการตรวจสอบรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญกอนประกาศใชเปนกฎหมาย ดังนัน้ รัฐธรรมนูญ
จึงกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ได ทั้ ง เนื้ อ หาและกระบวนการตรา ซึ่ ง ในระหว า งการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยมิได
๑.๓.๑ การตรวจสอบเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
สําหรับกรณีการตรวจสอบเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจพิจารณาวินจิ ฉัยวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ
ของรัฐสภาฉบับใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม เชน รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นมีขอความเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่เกินสมควรแกเหตุหรือไม หรือมีขอความ
ละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือไม หรือมีขอความที่ขัดตอหลักความความเสมอภาคของบุคคล
หรือไม เปนตน
๑.๓.๒ การตรวจสอบกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
สําหรับกรณีการตรวจสอบกระบวนการตรารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภาตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม เชน รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนัน้ เสนอโดยผูม อี าํ นาจเสนอหรือไม การพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดดําเนินการโดยครบองคประชุมหรือไม หรือในกรณีที่
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญฉบับนัน้ มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ไดมกี าร
ระบุบทบัญญัติที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพไวในคําปรารภ
หรือไม และไดระบุเหตุผลความจําเปนในการตรากฎหมายทีม่ ผี ลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดว ย
หรือไม เปนตน
๑.๔ ผลของการตรวจสอบ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใด
ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ตกไปทั้งฉบับ สวนในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใด
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

มีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ถาขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญใหรา งพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญนัน้ เปนอันตกไปทัง้ ฉบับ แตถา ขอความนัน้ ไมเปนสาระสําคัญ ใหเฉพาะขอความทีข่ ดั หรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญเทานั้นที่เปนอันตกไป ซึ่งหลักการนี้จะแตกตางจากหลักการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑๑ วรรคสาม ที่บัญญัติหลักการไววาในกรณี
ที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทําใหขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนอันตกไป ใหสง
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ กลับคืนสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาเพือ่ พิจารณาตามลําดับ
โดยใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได
โดยมติในการแกไขเพิ่มเติมใหใชคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
แตละสภา แลวใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป
บทสรุป
ดังที่ไดกลาวแลววาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยอาศัย
อํานาจตามรัฐธรรมนูญ จึงเปนกฎหมายที่มีความสัมพันธใกลชิดกับรัฐธรรมนูญ และเปรียบเสมือนเปน
อวัยวะสําคัญที่จะทําใหหลักการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบนั ไดบญ
ั ญัตใิ หมพี ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
จํานวน ๑๐ ฉบับ ซึ่งเปนกฎหมายที่สะทอนเจตนารมณสําคัญในการทําใหองคกรซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบ
การใชอาํ นาจรัฐสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ สุจริต เทีย่ งธรรมและมีสว นในการปองกัน
หรือแกไขวิกฤตของประเทศตามความจําเปนและความเหมาะสม สรางกลไกสําคัญในการปองกัน
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เขมงวด เด็ดขาด เพื่อมิใหผูบริหารที่ปราศจาก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเขามามีอาํ นาจในการปกครองบานเมืองหรือใชอาํ นาจตามอําเภอใจ
และเปนกลไกสําคัญในการปฏิรูปประเทศ
ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
รัฐธรรมนูญไดวางกลไก ๒ ระดับ เพือ่ ใหรา งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๔๑ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว กอนนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญซึ่งตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับเรื่อง
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ใหขอ ความทีข่ ดั หรือแยงนัน้ เปนอันตกไป ในกรณีทวี่ นิ จิ ฉัยวาขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญหรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
ในกรณี ที่ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ผ ลทํ า ให ข  อ ความที่ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ เป น อั น ตกไปตามวรรคสอง
ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลําดับ ในกรณีเชนวานี้
ใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได โดยมติในการแกไขเพิ่มเติมใหใช
คะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา แลวใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙๐ และ
มาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แลวแตกรณี ตอไป”
๑
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การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ระดับแรก ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญไดกาํ หนดกลไกสําคัญเพือ่ ใหการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญมีความละเอียด รอบคอบ และรับฟงความคิดเห็นอยางรอบดาน ในกรณีทมี่ ปี ระเด็น
ปญหาวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ “มีเนือ้ หาไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ”
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหใชกลไกการประชุมรวมกัน ๓ ฝาย ในรูปแบบของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
อันประกอบดวยคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญซึง่ เปนองคกรผูจ ดั ทํารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในฐานะองคกร
ผูบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปนองคกร
ผูใ ชอาํ นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ เพือ่ ประชุมปรึกษาหารือรวมกันและเสนอผลการพิจารณาตอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หง
ชาติเพื่อใหความเห็นชอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป หรือตามบทบัญญัติหลัก มาตรา ๑๓๒
ไดกาํ หนดใหศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระทีเ่ กีย่ วของเขามามีสว นรวมในการใหความเห็น
ในกรณีทศี่ าลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระทีเ่ กีย่ วของเห็นวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ทีร่ ฐั สภาใหความเห็นชอบมี “ขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ” หรือ “ทําใหไมสามารถปฏิบตั ิ
หนาที่ใหถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได” ใหเสนอความเห็นไปยังรัฐสภาและใหรัฐสภา
ประชุมรวมกัน ในการนี้ ใหรัฐสภามีอํานาจแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองคกรอิสระตามที่เห็นสมควร และเมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหรัฐสภาดําเนินการตอไป
ระดับทีส่ อง เมือ่ รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญไดรบั ความเห็นชอบจากสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ
ในฐานะรัฐสภาหรือรัฐสภาในกรณีปกติแลว เพือ่ ปองกันมิใหพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญจึงไดวางกลไกในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไวโดยใหสทิ ธิแกสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สอง
สภา หรือสภานิติบัญญัติแหงชาติตามบทเฉพาะกาล หรือนายกรัฐมนตรี ในการเสนอความเห็นเพื่อให
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญมีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ดังนัน้ การวางกลไกในการตรวจสอบรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวามีเนือ้ หาตรงตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม และการใหสิทธิแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทัง้ สองสภา หรือสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติตามบทเฉพาะกาล หรือนายกรัฐมนตรี ในการเสนอ
ความเห็นเพือ่ ใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญมีขอ ความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม จึงเปนมาตรการสําคัญ
ที่จะทําใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญสําหรับเพื่อ
ใชเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศใหบรรลุเปาหมายในการสรางประเทศชาติ
ใหมีความมั่นคง เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่งคั่ง และทําใหการพัฒนาประเทศมีความสมดุล
และยั่งยืนตลอดไป
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