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จุลนิติ

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

	 ในบรรดาประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร	 (Written	 Constitution)	 นั้น
สถานะของรัฐธรรมนูญตามล�าดับศักดิ์แห่งกฎหมายย่อมเป็นไปตาม	 “หลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ”	หรือตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม	 (Supremacy	 of	 the	 Constitution)	 กล่าวคือ	
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศอันเป็นแม่บทของกฎหมายทั้งปวง	 และเป็นฐานที่มา
และกติกาแห่งการใช้อ�านาจรัฐ	ดังนั้น	หากปรากฏว่ากฎหมายหรือการกระท�าใด	ๆ	โดยองค์กรของรัฐ
ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแล้วย่อมไม่อาจใช้บังคับได้	๑

	 อย่างไรก็ดี	 รัฐธรรมนูญที่ได้ประกาศใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง	 ต่อมาเมื่อกาลเวลาล่วงไปอาจท�าให้
บทบญัญติัทีบ่ญัญตัไิว้เดมินัน้ไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์ในทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลง
หรอือาจไม่สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนในอกียคุสมยัหนึง่	ดงันัน้	รฐัธรรมนญูเองจงึได้ก�าหนด
ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้	๒	แต่หลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น
จะมีกระบวนการพิเศษที่มีความแตกต่างจากการแก้ไขพระราชบัญญัติ	 เพื่อให้รัฐธรรมนูญมั่นคงถาวร
และมีเสถียรภาพ	 ซึ่งรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับจะมีระดับความยากง่ายในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
ที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่จะมีการก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างไร
	 ส�าหรบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	อันเป็นรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั
ของประเทศไทยเรานั้น	 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด	 ๑๕
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๕	และมาตรา	๒๕๖	ซึ่งได้มีการเพิ่มหลักการใหม่	ๆ	เกี่ยวกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหลายประเด็นด้วยกัน	 และได้มีนักวิชาการบางฝ่ายได้มีความเห็นว่า

 ๑	 ปูนเทพ	 	 ศิรินุพงศ์,	การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กร
ตุลาการ,	(รายงานการวิจัย	คณะกรรมการวิจัยและสัมมนา	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	๒๕๕๕),	หน้า	๑.
 ๒	กาญจนารตัน์		ลวีโิรจน์, สารานกุรมรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หมวดรฐัธรรมนูญ
และกฎหมาย เรื่อง ๔ การจัดท�าและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ,	(กรุงเทพ	:	องค์การค้าของคุรุสภา,	๒๕๔๔),	น.	๓๙.

หลัก เกณฑ ์ แล ะ วิธีการแก ้ ไ ข เพิ่ ม เติม
รัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
รัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักร ไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ กับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐
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หลกัเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัน้ันเป็นรปูแบบท่ีก�าหนดไว้
เพื่อท�าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญกระท�าได้ยาก	ดังนั้น	เพื่อให้เกิดความกระจ่างและความรู้ความเข้าใจว่า
รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบัุนนัน้ได้วางหลักเกณฑ์และขัน้ตอนในการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญเอาไว้อย่างไร	
เม่ือพิจารณาศึกษาโดยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 แล้ว
ทางคอลมัน์มุมสะท้อนความคดินติิบัญญตัจึิงใคร่ขอน�าเสนอในประเดน็กรณศีกึษาในเรือ่งดงักล่าว		ดงันี้

๑. หลักการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ในการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูไว้ในหมวด	๑๕	การแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ	มาตรา	๒๙๑	โดยมสีาระส�าคัญ
ดังนี้
 (ก) ผู้มีสิทธิเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ(มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคหนึ่ง)
	 	 	 รัฐธรรมนูญก�าหนดให้ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจาก	
	 	 	 (๑)	 คณะรัฐมนตรี
	 	 	 (๒)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๕	 ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	หรือ
	 	 	 (๓)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภามจี�านวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๕	ของจ�านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	หรือ
	 	 	 (๔)	 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า	๕๐,๐๐๐	คน	ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
   ข้อพิจารณา
	 	 	 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้	 ได้บัญญัติให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	โดยเพิ่มสิทธิให้ประชาชนจ�านวนไม่น้อยกว่า	๕๐,๐๐๐	คน	
เข้าชื่อเพื่อเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้	 ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรสยาม	พุทธศักราช	๒๔๗๕	เป็นครั้งแรก	๓	

 (ข) ลกัษณะของญตัตขิอแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญู (มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง และ (๒))
	 	 	 ในการใช้สิทธิเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้ผู ้มีสิทธิ
เสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 ให้เสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม	 โดยมีข้อจ�ากัด
ห้ามเสนอให้เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ

 ๓	รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๓๖/๒๕๕๐	(เป็นพิเศษ)	วันพฤหัสบดีที่	๒๘	มิถุนายน	พุทธศักราช	
๒๕๕๐,	 อ้างถึงใน	 เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 ๒๕๕๐,	 คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึก
เจตนารมณ์	จดหมายเหตุ	และตรวจรายงานการประชุม	สภาร่างรัฐธรรมนูญ,	๒๕๕๐	หน้า	๒๘๕.
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   ข้อพิจารณา
	 	 	 การก�าหนดหลักการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข	หรอืเปลีย่นแปลงรปูแบบของรฐั	จะกระท�ามไิด้	นัน้	
เป็นรูปแบบของการก�าหนดให้บทบัญญัติหรือหลักการบางเร่ืองของรัฐธรรมนูญน้ันไม่สามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้	 ซึ่งในทางทฤษฎีเรียกบทบัญญัติลักษณะนี้ว่า	“บทบัญญัติหรือหลักการชั่วนิรันดร์” 
(eternity	clause,	absolute	entrenchment,	Ewigkeitsklausel)	ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวได้บัญญัติขึ้น
เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	๔

 (ค) การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา ๒๙๑ (๓) ถึง (๗))
	 	 	 ในส่วนการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน้ัน	 รัฐธรรมนูญ
ได้ก�าหนดให้รัฐสภาพิจารณาเป็น	๓	วาระ	ดังนี้
   วาระที่หนึ่ง	 เป็นการพิจารณาขั้นรับหลักการ	 ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีเรียกชื่อ
และลงคะแนนโดยเป ิดเผย	 และต ้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย
ในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น	 ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
   วาระที่สอง	 เป็นการพิจารณาขั้นพิจารณาเรียงล�าดับมาตรา
โดยการออกเสียงในวาระที่สองน้ี	 ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ
แต ่ ในกรณี ท่ี เป ็นร ่างรัฐธรรมนูญแก ้ ไขเพิ่ม เติม ท่ีประชาชนผู ้มีสิทธิ เลือกตั้ ง เป ็นผู ้ เสนอ
ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมด้วย	ซึ่งเมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว	ให้รอไว้	๑๕	วัน	 เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้ว
ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
   วาระที่สาม	 เป็นการพิจารณาในขั้นสุดท้าย	 โดยใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป ็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของทั้งสองสภา	 ซึ่งเมื่อมีการลงมติเห็นชอบแล้ว	 ให้รอไว้	
๑๕	 วัน	 แล้วจึงน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย

๒. หลักการแก้ไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนญู ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศักราช ๒๕๖๐
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอน
ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด	๑๕	มาตรา	๒๕๕	และมาตรา	๒๕๖	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 ๔ อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	๑,	หน้า	๑๕
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 (ก) ผู้มีสิทธิเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๕๖ (๑))
	 	 	 รัฐธรรมนูญก�าหนดให้ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจาก	
	 	 	 (๑)	คณะรัฐมนตรี
	 	 	 (๒)	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๕	ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	หรือ
	 	 	 (๓)	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจ�านวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๕	ของจ�านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	หรือ
	 	 	 (๔)	 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๕๐,๐๐๐	 คน	 ตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
   ข้อพิจารณา หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	
 (ข) ลักษณะของญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๖ (๒))
	 	 	 ในการใช้สทิธเิสนอขอแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ	รฐัธรรมนูญได้ก�าหนดให้ผูม้สีทิธิเสนอญัตติ
ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ	 ให้เสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม	 โดยมีข้อจ�ากัดห้ามเสนอ
ให้เปลีย่นแปลงการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุหรอืเปลีย่นแปลง
รูปแบบของรัฐ
   ข้อพิจารณา	หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐
 (ค) การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา ๒๕๖ (๒) ถึง (๗))
	 	 	 ในส่วนการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน้ัน	 รัฐธรรมนูญ
ได้ก�าหนดให้รัฐสภาพิจารณาเป็น	๓	วาระ	ดังนี้
   วาระที่หนึ่ง	 เป็นการพิจารณาขั้นรับหลักการ	 ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีเรียกชื่อ
และลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบด้วยในการแก้ไขเพิม่เตมินัน้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	 ซึ่งในจ�านวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
   วาระที่สอง		เป็นการพจิารณาข้ันพจิารณาเรยีงล�าดบัมาตรา	โดยการออกเสยีงในวาระทีส่องนี้
ให้ถอืเสยีงข้างมากเป็นประมาณ	แต่ในกรณทีีเ่ป็นร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิทีป่ระชาชนเป็นผูเ้สนอน้ัน	
รัฐธรรมนูญก�าหนดให้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย
ซึ่งเมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว	ให้รอไว้	๑๕	วัน	เมื่อพ้นก�าหนดนี้	แล้วให้รัฐสภาพิจารณา
ในวาระที่สามต่อไป
   วาระที่สาม	 เป็นการพิจารณาในขั้นสุดท้าย	 โดยใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของทั้งสองสภา	 โดยในจ�านวนนี้ต ้องมีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร
จากพรรคการเมืองทีส่มาชกิมิได้ด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน
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และมสีมาชกิวฒุสิภาเหน็ชอบด้วยไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องวฒิุสภา 
ซึ่งเม่ือมีการลงมติเห็นชอบแล้ว	 ให้รอไว้	 ๑๕	 วัน	 แล้วจึงน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
   ข้อพิจารณา
	 	 	 หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 แต่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมหลักการในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ในวาระที่หนึ่ง	 นอกจากจะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทัง้สองสภาแล้ว	ยงัได้ก�าหนดให้ในจ�านวนนีต้้องมสีมาชกิวฒิุสภาเหน็ชอบด้วย
ไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาด้วย	
	 	 	 นอกจากนี้แล้วยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยก�าหนดให้ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สามนอกจากจะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็น
รัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของทั้งสองสภาแล้ว	 ยังได้
ก�าหนดให้ในจ�านวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด�ารงต�าแหน่ง
รัฐมนตรี	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	 ๒๐	 ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน	 และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
๑	ใน	๓	ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาด้วย
 (ง) การจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องส�าคัญบางเรื่องตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด (มาตรา ๒๕๖ (๘))
	 	 	 รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้เมื่อรัฐสภาได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและได้มี
การลงมตเิหน็ชอบด้วยในการทีจ่ะให้ออกใช้เป็นรฐัธรรมนูญแล้ว	ถ้าหากร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้
   (๑) หมวด ๑ บททั่วไป 
   (๒) หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ 
   (๓) หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
   (๔)   เรือ่งทีเ่กีย่วกบัคณุสมบัตหิรอืลกัษณะต้องห้ามของผูด้�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ  ตามรฐัธรรมนูญ 
   (๕) เรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ�านาจของศาล หรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท�าให้ศาล
หรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่ หรืออ�านาจได้
   ก่อนด�าเนินการน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิม่เตมิ	จงึให้น�าร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เตมิขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์ิ
ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป
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    ข้อพิจารณา
	 	 	 	 หลักการดังกล่าวนี้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครั้งแรก
  (จ) การตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้มีการลงมติเห็นชอบด้วยในการที่จะ
ให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญแล้ว ว่าขัดต่อมาตรา ๒๕๕ หรือมีลักษณะตามมาตรา ๒๕๖ (๘) หรือไม่
(มาตรา ๒๕๖ (๙))
    รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้ก่อนนายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกท้ังสองสภารวมกัน
มีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภา
รวมกัน แล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกหรือ
ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญที่ได้มีการลงมติเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออก
ใช้เป็นรัฐธรรมนูญแล้ว นั้น 
    (๑) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ หรอืเปลีย่นแปลงรูปแบบของรฐั ซึง่จะกระท�ามไิด้
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๕ หรือไม่
    (๒)  มลีกัษณะเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิหมวด ๑ บททัว่ไป หมวด ๒ พระมหากษตัรย์ิ หรอื
หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของ
ผูด้�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ  ตามรฐัธรรมนญู หรอืเรือ่งท่ีเกีย่วกบัหน้าทีห่รอือ�านาจของศาล หรอืองค์กรอสิระ
หรือเรื่องท่ีท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าท่ีหรืออ�านาจได้ ซึ่งจะต้องจัดให้มี
การออกเสียงประชามติก่อนด�าเนินการน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า
ทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์ิทรงลงพระปรมาภไิธยตามรฐัธรรมนญูมาตรา ๒๕๖ (๘) หรือไม่
    โดยให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง	 ซ่ึงในระหว่าง
การพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ	 นายกรัฐมนตรีจะน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
    ข้อพิจารณา หลักการในประเด็นนี้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครั้งแรก
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บทสรุป

	 กล่าวโดยสรุปแล้วเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติม
รฐัธรรมนญู	ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	อันเป็นรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจบุนั	
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 แล้วจะพบว่า	 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในเรื่องผู้มีสิทธิ
เสนอญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญและเรื่องลักษณะของญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รวมถงึเรือ่งการพจิารณาให้ความเหน็ชอบในการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูทีก่�าหนดให้รฐัสภาพจิารณา
เป็น ๓ วาระ
	 โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 ได้บัญญัติเพิ่มหลักการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ซึง่มคีวามแตกต่างจากหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการแก้ไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวม ๓ ประเด็น ดังนี้
 ประเดน็แรก การก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการในการพจิารณาร่างแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนูญ
ที่ท�าให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกระท�าได้ยากขึ้นกว่าเดิม	 ด้วยการก�าหนดให้ในการพิจารณา
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระท่ีหน่ึง	 น้ัน	 นอกจากจะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการ
แก้ไขเพิ่มเติมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว	ยังได้ก�าหนด
ให้ในจ�านวนนีต้้องมสีมาชกิวฒุสิภาเหน็ชอบด้วยไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่
ของวุฒิสภาด้วย	 นอกจากนี้แล้วในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สาม	 นอกจาก
จะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน
สมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภาแล้ว	ยงัได้ก�าหนดให้ในจ�านวนน้ีต้องมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
จากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๒๐	 ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน
และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๓	 ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่
ของวุฒิสภาด้วย
 ประเด็นที่สอง การก�าหนดเพ่ิมเติมหลักการเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ด้วยการก�าหนดให้ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่รัฐสภา
ได้มีการลงมติเห็นชอบด้วยเพื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม	“หมวด	๑	บททั่วไป	หมวด	๒	พระมหากษัตริย์	
หรือหมวด	 ๑๕	 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 หรือเรื่องที่เก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
ของผู ้ด�ารงต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ตามรัฐธรรมนูญ	 หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ�านาจของศาล	
หรือองค์กรอิสระ	 หรือเรื่องที่ท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ�านาจได้	 นั้น	
ก่อนด�าเนินการน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย	ให้จดัให้มีการออกเสยีงประชามตติามกฎหมายว่าด้วยการออกเสยีงประชามตด้ิวย
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หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

จุลนิติ

 ประเด็นสุดท้าย การก�าหนดเพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเตมิทีรั่ฐสภาได้มีการลงมตเิห็นชอบด้วยในการท่ีจะให้ออกใช้เป็นรฐัธรรมนญูแล้ว	ด้วยการ
ก�าหนดให้ศาลรฐัธรรมนญูเป็นองค์กรทีท่�าหน้าทีต่รวจสอบร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเตมิดงักล่าวใน	๒	กรณ	ีคอื
   (๑)	 มีลักษณะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ
ซึ่งจะกระท�ามิได้ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๕	หรือไม่	หรือ
	 	 	 (๒)	 มีลักษณะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด	 ๑	 บททั่วไป	 หมวด	 ๒	 พระมหากษัตริย์
หรือหมวด	 ๑๕	 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 หรือเรื่องที่เก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
ของผูด้�ารงต�าแหน่งต่าง	ๆ 	ตามรฐัธรรมนญู	หรอืเรือ่งทีเ่กีย่วกบัหน้าทีห่รอือ�านาจของศาล	หรอืองค์กรอสิระ	
หรือเรื่องที่ท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ�านาจได้	 ซ่ึงจะต้องจัดให้มีการ
ออกเสยีงประชามติก่อนด�าเนนิการน�าร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิดงักล่าวขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญมาตรา	๒๕๖	(๘)	หรือไม่	 
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