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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  
ของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้ 
เป็นกฎหมาย : ที่มา แนวคำวินิจฉัย และข้อสังเกต

นายบรรหาร  กำลา
นิติกร สำนักกฎหมาย

โดยทีร่ฐัธรรมนญูเปน็กฎหมายสงูสดุของประเทศ หรอืเปน็กฎหมายแมบ่ทของ
กฎหมายทัง้ปวงและยงัเปน็กฎหมายทีก่ำหนดโครงสรา้ง อำนาจหนา้ทีข่ององคก์รของรฐั 
ตลอดจนกำหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งอำนาจหนา้ทีข่ององคก์รตา่ง ๆ  ของรฐั๑ ซึง่จาก 
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้นำมาสู่แนวความคิดในการ 
สร้างระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลักประกัน 
ความเป็นกฎหมายสูงสุดและให้ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่มีสถานะ 
เหนือกฎหมายใด ๆ  นั้น ไดเ้กดิผลเป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้รงิ จึงไดก้ำหนดให้มอีงค์กรที่
มหีนา้ทีใ่นการทีจ่ะควบคมุมใิหบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายใดขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูขึน้  
ซึ่งในแต่ละประเทศจะมอบหมายอำนาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติไว้ในองค์กรที่แตกต่างกันไป๒ 

สำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ซึง่เปน็รฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนัไดบ้ญัญตัใิหศ้าลรฐัธรรมนญูมบีทบาทและอำนาจหนา้ที่ 
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการตรวจสอบความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญของกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถกระทำได้  
๒ ช่วงระยะเวลาด้วยกัน กล่าวคือ ช่วงระยะเวลาก่อนที่กฎหมายจะตราขึ้นใช้บังคับ  
และชว่งระยะเวลาภายหลงัจากทีก่ฎหมายนัน้ตราขึน้ใชบ้งัคบัแลว้๓ ทัง้นี ้ตาม “หลกัการ 
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้ 
เป็นกฎหมาย” จะปรากฏในมาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๑๕๔ โดยเป็นการตรวจสอบ 

 ๑ สำนกังานศาลรฐัธรรมนญู, “ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัศาลรฐัธรรมนญู”, พมิพค์รัง้ที ่๔ (กรงุเทพฯ : บรษิทั พ.ีเพรส จำกดั, 
๒๕๔๙), หน้า ๔.

  ๒ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และนันทชัย  เพียรสนอง,“คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ”, (กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษา 
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา), หน้า ๑๒๔.

  ๓ สมคดิ  เลศิไพฑรูย,์ “กฎหมายรฐัธรรมนญู หลกัการใหมต่ามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐”, 
(สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรุงเทพฯ, ๒๕๔๘), หน้า ๒๔๖.
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบ 
แล้วว่า ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ และมีข้อความขัด 
หรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม ่สว่น “หลกัการตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู 
ภายหลังประกาศใช้เป็นกฎหมาย” น้ัน จะปรากฏในมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕  
และมาตรา ๒๕๗ ที่บัญญัติให้ศาลที่พิจารณาคดี บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ 
ผูต้รวจการแผน่ดนิ และคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิสามารถทีจ่ะเสนอเรือ่ง 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว 
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

คอลมันเ์กรด็กฎหมายนา่รูฉ้บบันี ้ขอเสนอเรือ่ง “หลกัการตรวจสอบความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย : ที่มา  
แนวคำวนิจิฉยั และขอ้สงัเกต” อนัมเีนือ้หาเกีย่วกบัทีม่าและพฒันาการ แนวคำวนิจิฉยั 
ของศาลรัฐธรรมนูญ และข้อสังเกตจากแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็น 
กฎหมาย ดังนี้ 

๑. ที่มาและพัฒนาการของหลักการตรวจสอบความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
ในประเทศไทย

หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ  
ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายหรือหลักการควบคุมร่างพระราชบัญญัติมิให้ขัด 
รัฐธรรมนูญนี้ มีการนำมาใช้ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส เหตุที่ประเทศฝรั่งเศส 
นำระบบการควบคุมร่างกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญมาใช้ เพราะในประเทศฝรั่งเศส 
กฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วถือว่าเป็นเจตจำนงร่วมกันของปวงชนตามทฤษฎี 
สัญญาประชาคมของรุสโซ ดังนั้น ศาลใดหรือองค์กรใดจะไปพิพากษาว่ากฎหมายที่ 
ประกาศใชบ้งัคบัแลว้ขดัตอ่รฐัธรรมนญูไมไ่ด้๔ ซึง่แนวความคดิดงักลา่วมคีวามแตกตา่ง 

 “หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ภายหลังประกาศใช้เป็นกฎหมาย” นั้น จะปรากฏ 
ในมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕  
และมาตรา ๒๕๗ 

  ๔ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และนันทชัย  เพียรสนอง, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒, หน้า ๒๐๙.
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กบัหลกัการควบคมุกฎหมายมใิหข้ดัรฐัธรรมนญูในประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนั  
เนื่องจากกฎหมายที่อาจยื่นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมันวินิจฉัยได้นั้น 
ตอ้งเปน็กฎหมายทีป่ระกาศใชแ้ลว้ และเปน็กฎหมายทีย่งัคงมผีลบงัคบัใชอ้ยู ่การควบคมุ 
ความชอบด้วยกฎหมายในลักษณะป้องกัน จึงไม่อาจจะกระทำได้๕

สำหรับประเทศไทยแล้วรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๑๗ นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้มีการควบคุมร่างพระราชบัญญัติ 
มิให้ขัดรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยบัญญัติไว้ใน 
มาตรา ๒๒๔๖ ซึง่เปน็การรบัเอาอทิธพิลหรอืแนวความคดิมาจากรฐัธรรมนญูฝรัง่เศส๗  
ภายหลังจากน้ันหลักการดังกล่าวน้ีได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ฉบับถาวร ต่อมาทุกฉบับ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๒๑ ในมาตรา ๑๙๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
ในมาตรา ๒๐๕๘

แม้ภายหลังต่อมาจะมีการปฏิรูปการเมืองและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยเปลี่ยนองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมมิให้ 
บทบัญญัติของกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจาก “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” 
มาเป็น “ศาลรัฐธรรมนูญ” ก็ตาม แต่หลักการดังกล่าวได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๒  
ทัง้นี ้โดยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิหลกัการจากรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช  
๒๕๓๔ ในบางประการ กล่าวคือ มีการจำแนกออกเป็นกรณีร่างพระราชบัญญัติทั่วไป
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ๙  

ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีการบัญญัติ
หลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา ๑๔๑ (กรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ) 

  ๕ สมคิด  เลิศไพฑูรย์, “การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ  
หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเสนอโดยศาล หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา”, (รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๑), หน้า ๗๔.

  ๖ รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๑๗ มาตรา ๒๒๔ บญัญตัใิหส้มาชกิวฒุสิภาและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
ทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกของแต่ละสภา มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภาเห็นว่า 
ร่างพระราชบัญญัติมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภา 
ผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณี เพื่อส่งความเห็นนั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย หรือหากนายกรัฐมนตรีเห็นว่า 
รา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วมขีอ้ความขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู ใหส้ง่ความเหน็เชน่วา่นัน้ไปยงัคณะตลุาการรฐัธรรมนญูเพือ่พจิารณา 
วินิจฉัย.

  ๗ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และนันทชัย  เพียรสนอง,อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒, หน้า ๒๐๙.

  ๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๒๐๕ มีการเพิ่มเติมหลักการโดยให้อำนาจคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบกระบวนการในการตรากฎหมายได้ด้วย.

๙ หากเปน็กรณรีา่งพระราชบญัญตัทิัว่ไปตอ้งมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สองสภารวมกนั 
มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เสนอความเห็น แต่ถ้าหากเป็นกรณีร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 
๒๐ คน เสนอความเห็น.
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และมาตรา ๑๕๔ (กรณีร่างพระราชบัญญัติทั่วไป) ทั้งนี้ โดยมีหลักการที่แตกต่างจาก 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ในบางประการ กลา่วคอื หากเปน็ 
กรณีรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๑ วรรคหนึง่ บญัญตัใิหเ้มือ่ 
รัฐสภาให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก่อนนำขึ้น 
ทลูเกลา้ฯ ถวายเพือ่ทรงลงพระปรมาภไิธย ใหส้ง่ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาความชอบดว้ย 
รฐัธรรมนญู๑๐ แตถ่า้เปน็กรณรีา่งพระราชบญัญตัทิัว่ไปยงัคงกำหนดหลกัการเกีย่วกบั
การเสนอเรื่องไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

๒. แนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้ 
เป็นกฎหมาย

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้นำระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญมาใช้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น ในอดีตที่ผ่านมาได้มีการ 
ส่งเรื่องหรือความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย รวมทั้งสิ้น จำนวน  
๒๒ เรือ่ง๑๑ โดยสามารถจำแนกออกเปน็กรณตีา่ง ๆ  ตามผลคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู 
ได้รวม ๔ กรณี ดังนี้ 

 ๒.๑ กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นตราขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเป็นอันตกไป จำนวน ๙ เร่ือง ได้แก่ 
ร่างพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. .... และรา่งพระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ ์ 
พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๑๓ - ๑๔/๒๕๔๑) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงาน 

มาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้เมื่อ
รัฐสภาให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ 
พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

๑๐ เปน็หลกัการใหมใ่นรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั โดยมลีกัษณะพเิศษและแตกตา่งจากการตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู 
ของร่างพระราชบัญญัติทั่วไป กล่าวคือ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
เป็นบทบังคับว่า ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว (ยกเว้นกรณีตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๕ ประกอบมาตรา ๓๐๕ (๓))  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ.

 ๑๑  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓. 
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ขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๓ - ๔/๒๕๔๕) ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๑)  
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๑) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๕๑) ร่างพระราชบัญญัต ิ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๑) ร่างพระราชบัญญัต ิ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๑)  
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๕๑) และร่างพระราชบัญญัต ิ
ป่าชุมชน พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๒)

 ๒.๒ กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นตราขึ้น 
โดยถกูตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญู จำนวน ๓ เรือ่ง ไดแ้ก ่รา่งพระราชบญัญตั ิ
ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๔๒) ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๒) และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... 
(คำวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๕๒)

 ๒.๓ กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่มี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จำนวน ๘ เรื่อง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ 
๓๗/๒๕๔๒) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๔๒) 
รา่งพระราชบญัญตัทินุรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. .... (คำวนิจิฉยัที ่๕๐/๒๕๔๒) รา่งพระราชบญัญตั ิ
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยท่ี ๒๑/๒๕๔๓) ร่างพระราชบัญญัติ 
การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๒๒/๒๕๔๓)  
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชกิวฒุสิภา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (คำวนิจิฉยัที ่๕๔ – ๕๕/๒๕๔๓) รา่งพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยท่ี ๕๖/๒๕๔๓) และร่างพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(คำวินิจฉัยท่ี ๕๙/๒๕๔๕)

 ๒.๔ กรณทีีศ่าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวา่รา่งพระราชบญัญตันิัน้มขีอ้ความ 
ขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู และขอ้ความทีข่ดัหรอืแยง้นัน้เปน็อนัตกไป จำนวน ๒ เรือ่ง  
ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๓๐/๒๕๔๘) 
และร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๙)
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หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย : ที่มา แนวคำวินิจฉัย และข้อสังเกต

๓. ข้อสังเกตจากแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ตามหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ 
รา่งพระราชบญัญตัทิัง้ในประเดน็วา่ ตราขึน้โดยถกูตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญู 
หรอืไม ่ประการหนึง่ และมขีอ้ความขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม ่อกีประการหนึง่  
โดยกรณีหากเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ น้ัน มาตรา ๑๔๑ เป็นบทบังคับ 
ที่กำหนดให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับ (ยกเว้นกรณี 
ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๕ ประกอบมาตรา ๓๐๕ (๓)) ให้ 
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูโดยไมม่กีารตัง้ประเดน็ปญัหาและ 
ความเห็นประกอบ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องตรวจสอบทั้งในเรื่องกระบวนการตรา  

และข้อความว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่๑๒ และด้วยหลักการใหม่ของ 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ นี้ ส่งผลทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญทุกฉบับต้องกระทำโดยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเท่านั้น  
ไม่อาจท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกำหนดได้ เพราะการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
ประกอบรฐัธรรมนญูจะตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัและหลกัการของรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๑ 
เช่นเดียวกัน 

หากกรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติ นั้น มาตรา ๑๕๔ มิใช่บทบังคับที่กำหนด 
ใหร้ฐัสภาตอ้งสง่รา่งพระราชบญัญตัทิกุฉบบัใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาความชอบดว้ย 
รัฐธรรมนูญดังเช่นกรณีของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แต่เป็นเรื่องที่ 
หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มจีำนวนตามทีร่ฐัธรรมนญูกำหนดไว ้หรอืนายกรฐัมนตร ีเหน็วา่รา่งพระราชบญัญตัใิด 

และด้วยหลักการใหม่ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๔๑ นี้ ส่งผลทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับต้องกระทำโดยร่าง 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูเทา่นัน้ไมอ่าจทีจ่ะ 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดได้

  ๑๒ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๑.
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มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว หรือนายกรัฐมนตรีส่ง 
ความเหน็นัน้ไปยงัศาลรฐัธรรมนญูเพือ่วนิจิฉยั ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูอาจตรวจสอบในเรือ่ง 
กระบวนการตรา หรือตรวจสอบในเรื่องข้อความว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่  
ทัง้นี ้แลว้แตผู่ร้อ้งจะขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัเรือ่งใด๑๓ แตอ่ยา่งไรกต็าม  
แมว้า่ผูร้อ้งจะขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูตรวจสอบเฉพาะในเรือ่ง “ขอ้ความวา่ขดัหรอืแยง้ 
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่” โดยมิได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบในเร่ือง “กระบวนการตรา” 
ว่า ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญ 
ย่อมมีอำนาจวินิจฉัยประเด็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตราร่าง 
พระราชบัญญัติได้๑๔

จากแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว อาจมีข้อพิจารณาหรือ 
ข้อสังเกตบางประการที่เกี่ยวกับการส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ ว่า หากเป็นกรณีที่ผู้ร้องหรือผู้เสนอความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะในประเด็นว่า “กระบวนการตรา” ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพียงอย่างเดียว ถ้าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า 
กระบวนการตราถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจวินิจฉัย
ในประเด็นดังกล่าวนี้ได้หรือไม่ เพียงใด

ในกรณีปัญหาดังกล่าวน้ี ผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
และการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จะไม่มีข้อกำหนดที่ห้ามมิให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
วนิจิฉยัหรอืสัง่เกนิคำขอไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัเชน่กรณกีารพจิารณาและพพิากษาของศาล
ยตุธิรรม๑๕ กต็าม แตด่ว้ยความทีศ่าลรฐัธรรมนญูเปน็องคก์รศาล กระบวนพจิารณาและ 
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน่าจะอยู่ภายใต้ “หลักความประสงค์ของคู่ความ” ซึ่งมี 
องคป์ระกอบยอ่ยหลายประการดว้ยกนั และหนึง่ในองคป์ระกอบนัน้ ไดแ้ก ่“หลกัการ 
ห้ามพิพากษาเกินคำขอ” ซ่ึงมีหลักว่าคู่ความมีอำนาจเต็มในการต่อสู้คดีในทางกฎหมาย 
สารบัญญัติและสิทธิในกระบวนพิจารณา และมีสิทธิที่จะเลือกได้โดยอิสระว่าจะใช้
หรือไม่ใช้สิทธิเหล่านั้น คู่ความเป็นผู้ตัดสินใจเลือกว่าควรจะนำคดีมาสู่ศาลหรือไม่ 
เป็นผู้กำหนดขอบเขต เนื้อหาของข้อพิพาทและการดำเนินกระบวนพิจารณา ศาลจะ 

  ๑๓ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๕๑.

  ๑๔ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๒.

  ๑๕ โปรดดู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒  
และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒. 
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พิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าคำขอของคู่ความไม่ได้ เว้นแต่ เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับ 
ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนหรอืเพือ่ปกปอ้งสทิธหิรอืประโยชนข์องรฐัทีก่ฎหมาย 
คุ้มครอง๑๖ 

การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวางหลักไว้ในคำวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๒ ว่า 
ศาลรฐัธรรมนญูมอีำนาจวนิจิฉยัในประเดน็ความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของกระบวนการ 
ตรารา่งพระราชบญัญตัไิดโ้ดยไมต่อ้งมคีำขอนัน้ เปน็การชอบดว้ยเหตผุลแลว้ เนือ่งจาก 
การทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะพจิารณาวนิจิฉยัในเนือ้หาวา่รา่งพระราชบญัญตัใิดมขีอ้ความ 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพียงใด นั้น สมควรที่จะมีการพิจารณาตรวจสอบ 
ในรูปแบบหรือกระบวนการในการตราร่างพระราชบัญญัตินั้นเสียก่อนว่าชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งนี้ เพราะถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญไม่เข้าไปตรวจสอบในรูปแบบ
หรือกระบวนการในการตราร่างพระราชบัญญัตินั้นเสียก่อน และหากต่อมาภายหลัง

ร่างพระราชบัญญัตินั้นประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ถึงแม้จะมีการตรวจสอบ 
พบวา่กระบวนการตราพระราชบญัญตันิัน้ไมช่อบดว้ยรฐัธรรมนญูกต็าม กรณดีงักลา่ว 
ไม่สามารถที่จะหยิบยกประเด็นความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการ 
ตรากฎหมายฉบับน้ันให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้อีก๑๗ อันอาจจะส่งผลกระทบ 
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยรวมที่ต้องถูกบังคับใช้จากกฎหมายที่ตราขึ้น 
โดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ 

กรณีดังกล่าวมีความแตกต่างกับกรณีที่ผู้ร้องหรือผู้เสนอความเห็นไปยัง 
ศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะในประเด็นว่า “กระบวนการตรา” ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แหง่รฐัธรรมนญูหรอืไม ่เพยีงอยา่งเดยีว และศาลรฐัธรรมนญูเหน็วา่รา่งพระราชบญัญตั ิ
นั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญไม่น่าจะมีอำนาจพิจารณา
วนิจิฉยัในประเดน็ดงักลา่วนีไ้ดเ้พราะจะเปน็การพจิารณาวนิจิฉยัหรอืสัง่เกนิคำขอ 

การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวางหลักไว้ใน 
คำวนิจิฉยัที ่๑๕/๒๕๕๒ วา่ศาลรฐัธรรมนญูมอีำนาจ 
วินิจฉัยในประเด็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ 
กระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติได้โดยไม่ต้องมี 
คำขอนั้น เป็นการชอบด้วยเหตุผลแล้ว

  ๑๖ โปรดด ูวรรณชยั  บญุบำรงุ และคณะ “หลกัและทฤษฎกีฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ ”, (กรงุเทพฯ : วญิญชูน, ๒๕๔๘), 
เล่มที่ ๑, หน้า ๗๒ – ๗๖.

  ๑๗ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๑, ๓/๒๕๕๑, ๔/๒๕๕๑, ๘/๒๕๕๑, ๑๖/๒๕๕๑, ๑๗/๒๕๕๑.
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

นอกจากนี ้ถงึแมศ้าลรฐัธรรมนญูจะไมไ่ดว้นิจิฉยัในประเดน็ดงักลา่วและตอ่มาภายหลงั 
รา่งพระราชบญัญตันิัน้ไดป้ระกาศใชบ้งัคบัเปน็กฎหมายกต็าม สำหรบัประเดน็เกีย่วกบั 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ยัง 
สามารถที่จะหยิบยกขึ้นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้อีก ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๕๗ ซึง่บญัญตัใิหศ้าลทีพ่จิารณาคด ี
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิ 
มนุษยชนแห่งชาติ สามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ ดังนั้น  
ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ควรที่จะเข้าไปพิจารณาวินิจฉัยโดยที่ผู้ร้องหรือผู้เสนอความเห็น 
ไม่ได้มีคำขอ ประกอบกับกรณีดังกล่าวนี้หากศาลรัฐธรรมนูญก้าวล่วงไปวินิจฉัย 
ในเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติโดยที่ผู้ร้องหรือผู้เสนอความเห็นมิได้มีคำขอ  
โดยวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ อันส่งผล 
ทำให้ข้อความนั้นตกไป หรือหากข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำคัญจะส่งผลทำให้ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปทั้งฉบับแล้ว กรณีเท่ากับศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น 
องค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการได้ก้าวล่วงเข้ามาใช้อำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นอำนาจของ 
รัฐสภาเสียเอง

หากพิจารณาเทียบเคียงกับ คำวินิจฉัยที่ ๓๐/๒๕๔๘ กรณีที่ประธานวุฒิสภา 
ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๖๒ วรรคหน่ึง (๑) กรณีร่างพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. .... มาตรา ๓๘ 
วรรคหน่ึง มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๘ 
อันเป็นกรณีที่ผู้ร้องหรือผู้เสนอความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะในประเด็นว่า  
“รา่งพระราชบญัญตักิารผลติผลติภณัฑซ์ดี ีพ.ศ. .... มาตรา ๓๘ วรรคหนึง่ มขีอ้ความ 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่” เท่านั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ 
จะได้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง เป็นอันตกไปแล้ว  
ศาลรฐัธรรมนญูยงัไดว้นิจิฉยัวา่ขอ้ความตามรา่งพระราชบญัญตัฯิ มาตรา ๓๘ วรรคสอง 
ตกไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยที่ผู้ร้องหรือผู้เสนอความเห็นไม่ได้มีคำขอแต่อย่างใด แล้ว 
มีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวน่าจะไม่ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือส่ังเกินคำขอ  
ทั้งนี้ เพราะด้วยเหตุที่ข้อความในร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง นั้น เป็นข้อความที่มีความเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งถ้า 
ศาลรัฐธรรมนูญไม่วินิจฉัยว่าข้อความในร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๘ วรรคสอง 
เป็นอันตกไปแล้ว กรณีจะกลายเป็นว่าข้อความในร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๘ วรรคสอง 
ไม่มีที่ใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้บังคับได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญ 
จะต้องวินิจฉัยว่าข้อความตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๘ วรรคสอง เป็นอันตกไปด้วย 
นอกจากนี้ หากมีกรณีในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ แต่ข้อความที่ขัดหรือแย้งและ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นอันตกไปนั้นมีความเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวเนื่องกับ 
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บทบญัญตัใินมาตราอืน่เปน็จำนวนมากแลว้ มคีวามเหน็วา่ศาลรฐัธรรมนญูนา่จะวนิจิฉยั 
ว่าข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นสาระสำคัญอันส่งผลทำให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น 
เป็นอันตกไปทั้งฉบับ

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาหลักการเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 
สหพันธ์ของเยอรมัน ซ่ึงมีการนำ “หลักกำหนดกระบวนพิจารณาโดยคู่ความ”  
(Dispositionsgrundsatz) ที่มีหลักว่าคู่ความในคดีมีอำนาจที่จะกำหนดเนื้อหา 
ของข้อพิพาทและการดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งหมดมาใช้ในการพิจารณา  

แต่ในการนำหลักดังกล่าวมาใช้สำหรับข้อพิพาทในศาลรัฐธรรมนูญนั้น ยังมีความเห็น
ขัดแย้งกันอยู่ว่าจะนำมาใช้แค่ไหน เพียงใด ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์ (Gesetz ueber Bundesverfassungsgericht - BVerfGG) การจะนำหลัก 
Dispositionsgrundsatz มาใช้ในคดีรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในการกำหนดเนื้อหาของ 
คดนีัน้ ตามหลกัแลว้ผูย้ืน่คำรอ้งจะเปน็ผูก้ำหนดเนือ้หาของคด ีเวน้แตใ่นบางกรณไีดม้ี
การกำหนดขอ้ยกเวน้ไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยศาลรฐัธรรมนญูสหพนัธ ์(BVerfGG) ทีย่อม 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะวินิจฉัยคดีนอกเหนือไปจากที่ผู้ยื่นคำร้องได้เสนอไว้  
ในกรณทีีศ่าลเหน็วา่เรือ่งนัน้เกีย่วพนักบัผลประโยชนท์ัว่ไป ซึง่ในกรณนีีศ้าลรฐัธรรมนญู 
จะไม่นำหลักที่ว่าไม่ให้ศาลวินิจฉัยเกินคำขอหรือคำร้องมาใช้ เช่น กรณีการวินิจฉัย
ข้อพิพาทเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าท่ีขององค์กรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๖๗ 
BVerfGG หรือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าบทกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งขัดกับ 
รฐัธรรมนญู และหากศาลรฐัธรรมนญูเหน็วา่มบีทกฎหมายอืน่ทีม่เีนือ้ความอยา่งเดยีวกนั 
ขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นกัน ศาลรัฐธรรมนูญอาจพิพากษาว่ากฎหมายนั้น ๆ ขัดกับ 
รัฐธรรมนูญได้ตามมาตรา ๗๘ ถึงแม้ผู้ร้องจะมิได้เสนอประเด็นน้ันมายังศาลรัฐธรรมนูญ๑๘ 
ก็ตาม เป็นต้น

  ๑๘ นันทวัฒน์  บรมานันท์, “ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ” (รายงานวิจัย เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๔๘),  
หน้า ๑๒๐ - ๑๒๒.

ตามกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์  
(BVerfGG) ที่ยอมให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะ
วินิจฉัยคดีนอกเหนือไปจากที่ผู้ยื่นคำร้องได้เสนอไว้  
ในกรณีที่ศาลเห็นว่าเรื่องนั้นเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ 
ทั่วไป ซึ่งในกรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่นำหลักที่ว่า 
ไม่ให้ศาลวินิจฉัยเกินคำขอหรือคำร้องมาใช้
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ดังนั้น หากพิจารณาหลักการเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 
สหพันธ์ของเยอรมัน ซึ่งมีการนำ “หลักกำหนดกระบวนพิจารณาโดยคู่ความ”  
(Dispositionsgrundsatz) มาใช้ในการพิจารณา โดยมีข้อยกเว้นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถที่จะวินิจฉัยคดีนอกเหนือไปจากที่ผู้ยื่นคำร้องได้เสนอไว้ในกรณีที่ศาลเห็นว่า 
เรือ่งนัน้เกีย่วพนักบัผลประโยชนท์ัว่ไป และไมน่ำหลกัทีห่า้มไมใ่หศ้าลวนิจิฉยัเกนิคำขอ 
หรือคำร้องมาใช้แล้วน้ัน กรณีมีความน่าสนใจอย่างย่ิงว่า ข้อยกเว้นดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญ 
ของประเทศไทยสามารถที่จะนำมาเทียบเคียงหรือปรับใช้ในกรณีตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๕๔ ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ร้องหรือผู้เสนอความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะ 
ในประเด็นว่า “กระบวนการตรา” ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
เพียงอย่างเดียว ถ้าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการตราถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญ ได้หรือไม่ เพียงใด ซึ่งกรณีดังกล่าวคงต้องติดตามแนวคำวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญต่อไปในอนาคตว่าหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นศาลรัฐธรรมนูญของ 
ประเทศไทยจะพิจารณาและวินิจฉัยไปในทิศทางใด

นอกจากน้ี ยังมีประเด็นท่ีน่าพิจารณาอีกประการหน่ึงว่า กรณีร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญได้มีการตรวจสอบท้ังในเร่ืองกระบวนการตรา  
และข้อความว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ แล้ว  
และภายหลังจากที่ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย มีการตรวจพบหรือมีความเห็นว่า 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจ 
เกิดข้ึนได้ด้วยมีสาเหตุมาจากความเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาการทางสังคมและพัฒนาการ 
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพจนส่งผลทำให้บทบัญญัติที่อาจจะไม่ขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญในตอนแรกหรือในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๔๑ กลายมาเป็นบทบัญญัติที่อาจจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในภายหลัง
ได้ นั้น สามารถที่จะหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
วนิจิฉยัโดยอาศยัชอ่งทางตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕ 
และมาตรา ๒๕๗ ไดอ้กีหรอืไม ่กรณจีะถอืวา่เปน็เรือ่งหรอืประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญู 
ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยแล้วและศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับเร่ืองหรือประเด็นดังกล่าว 
ไว้พิจารณา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕ หรือไม่ 

ประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้ร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจะได้เคยตรวจสอบทั้งในเรื่องกระบวนการตรา และ 
ขอ้ความวา่ขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม ่ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๑ แลว้กต็าม 
หากภายหลังจากที่ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย มีการตรวจพบหรือมีความเห็นว่า 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
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อันมีสาเหตุมาจากกรณีดังกล่าวเบื้องต้นนั้น สามารถที่จะหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้น 
เพือ่ใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัไดอ้กี กรณไีมน่า่จะถอืวา่เปน็เรือ่งหรอืประเดน็
ทีศ่าลรฐัธรรมนญูไดเ้คยพจิารณาวนิจิฉยัแลว้ เพราะนา่จะถอืวา่เปน็เรือ่งหรอืประเดน็
ทีเ่กดิขึน้ใหมภ่ายหลงัจากทีศ่าลไดพ้จิารณาวนิจิฉยัแลว้ ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูไมอ่าจทีจ่ะ 
วินิจฉัยหรือหยั่งทราบเพื่อวินิจฉัยให้ได้ในขณะนั้น กรณีดังกล่าวคงต้องติดตาม 
แนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปในอนาคตว่าหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น 
ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาและวินิจฉัยไปในทิศทางใด เช่นเดียวกัน  

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นและศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย 
โดยวางหลกัการวา่เปน็เรือ่งหรอืประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญูไดเ้คยพจิารณาวนิจิฉยัแลว้ 
และศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับเร่ืองหรือประเด็นดังกล่าวไว้พิจารณา ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๕ ก็ตาม หากเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมีข้อความขัด 
หรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู อนัสง่ผลกระทบกระเทอืนตอ่สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
โดยรวมทีต่อ้งถกูบงัคบัใชจ้ากบทบญัญตัขิองกฎหมายทีข่ดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูแลว้  
ฝ่ายนิติบัญญัติก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเพื่อไม่ให้มีบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญได้ 




