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ศาลรัฐธรรมนูญ

มีอำนาจตรวจสอบ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
บทนำ

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ขององค์กรผู้ใช้
อำนาจอธิปไตยต่อกันหรือต่อประชาชน ผลสืบเนื่องจากความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ คือ
บรรดาบทบัญญัตขิ องกฎหมาย๑ กฎ๒ หรือข้อบังคับซึง่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ เป็นอันใช้บงั คับมิได้
และสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย
และการตีความกฎหมาย อย่างไรก็ตามความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้นมิได้หมายความว่า
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เมื่อใดก็ตามที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องและเอื้ออำนวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการ
ปรับเปลีย่ นหรือแก้ไขเพิม่ เติมเพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับสภาวการณ์ของบ้านเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึง่ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ได้บญ
ั ญัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด ๑๕ ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ โดยกำหนดให้เป็นอำนาจของรัฐสภาซึ่งประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และเป็น
ที่รับทราบโดยทั่วกันแล้วว่าเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้มี
มติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๒ ฉบับ คือ ร่างรัฐธรรมนูญ
กฎหมายตามความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หมายความถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎมณเฑียรบาลว่าด้วย
การสืบราชสันตติวงศ์ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงคำสั่ง
หรือประกาศของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งทำการปฏิวัติหรือรัฐประหารที่มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับกฎหมาย  
๒
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ บัญญัติว่า
““กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัตอิ น่ื
ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ”
๑
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ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (มาตรา ๑๙๐)๓ และร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช.... (มาตรา ๙๓ – ๙๘)๔ ซึ่งเป็นการแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั เป็นครัง้ แรกหลังจากผ่านการบังคับใช้มาเป็นเวลา ๓ ปี ๕ เดือน ๑๑ วัน๕
   	 อย่ า งไรก็ ดี ภ ายหลั ง ต่ อ มานายสุ ร พงษ์ โตวิ จั ก ษณ์ ชั ย กุ ล สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และ
นายเรืองไกร   ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา กับคณะ ได้ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาโดยใช้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึง่ (๑)๖ เพือ่ ให้สง่ ความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยว่ากระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช (มาตรา ๙๓ – ๙๘) และร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช (มาตรา ๑๙๐) ไม่ชอบด้วยข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ ประธานรัฐสภาจึงส่ง
ความเห็นดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย จึงมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจว่า
กรณีดงั กล่าวศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจพิจารณาวินจิ ฉัยหรือไม่เพียงใด ดังนัน้ คอลัมน์  คมความคิด
เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนำเสนอเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่” ดังนี้  
๑. ระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ๗
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเป็นหลักการพื้นฐานที่ประเทศต่าง ๆ ได้นำมา
สร้างระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งในแต่ละประเทศจะมอบอำนาจในการควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญไว้ในองค์กรที่แตกต่างกันไป เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้
ศาลยุติธรรมมีอำนาจในการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ประเทศออสเตรียกำหนดให้อยู่
ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสกำหนดให้อยู่ในอำนาจของคณะตุลาการ
รั ฐ ธรรมนู ญ แต่สำหรับในกรณีการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีข้อพิจารณา ดังนี้
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๙๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑๙ เสียง และงดออกเสียง ๑๐ เสียง
๔
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๔๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๓๗ เสียง และงดออกเสียง ๔๒ เสียง  
๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก เมื่อวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๕๔ ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๑๕๐ หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง
(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า…”  
๗
Kemal Gozler, Uludag University Turkey, Judicial Review of Constitutional Amendments A Comparative
Study, (Ekin Press ; Bursa – ๒๐๐๘), pp. ๙๙ – ๑๐๒
๓
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๑.๑		 กรณีที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น รัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี ค.ศ. ๑๙๖๑
และ ค.ศ. ๑๙๘๒ รัฐธรรมนูญของประเทศชิลี ค.ศ. ๑๙๘๐ และรัฐธรรมนูญของประเทศโรมาเนีย
ค.ศ. ๑๙๙๑ ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม ในขณะทีป่ ระเทศอินเดียตามรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดีย ค.ศ. ๑๙๕๐
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๑๙๗๖ นั้นมิได้ให้อำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒		 กรณีที่ไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แบ่งเป็น ๒ กรณี
			 (๑) ในประเทศทีใ่ ช้ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายแบบอเมริกนั (American
Model Judicial Review) เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลสูงสุด (Supreme Court) สามารถ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้
			 (๒) ในประเทศที่ ใ ช้ ร ะบบการตรวจสอบความชอบด้ ว ยกฎหมายแบบภาคพื้ น ยุ โ รป
(European Model of Judicial Review) เช่น ฝรั่งเศส ฮังการี สโลวาเกีย ไอร์แลนด์ ศาลไม่มีอำนาจ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้ แต่ปรากฏว่ามีศาลรัฐธรรมนูญ
ในบางประเทศได้วินิจฉัยว่าตนมีเขตอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย และตุรกี  
๒. ระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญสำหรับประเทศไทย๒
ระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทยมีจุดกำเนิดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม
๒๔๗๕ ซึ่ ง ในมาตรา ๖๑ ได้ บั ญ ญั ติ ว่ า “บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายใด ๆ มี ข้ อ ความแย้ ง หรื อ ขั ด
แก่รัฐธรรมนูญนี้ ท่านว่าบทบัญญัตินั้น ๆ เป็นโมฆะ” ซึ่งบทบัญญัติมาตรานี้เป็นการรับรองหลัก
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ สำหรับในประเทศไทย
เมื่อแบ่งตามองค์กรผู้มีอำนาจควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ สามารถแบ่งได้ ๕ ยุค ดังนี้
๒.๑ 	 ยุคที่สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
			 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา ๖๒ บัญญัติว่า
“ท่านว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิขาดในการตีความรัฐธรรมนูญนี้” แสดงให้เห็นว่า
รัฐธรรมนูญฉบับนีม้ เี จตนารมณ์ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นองค์กรทีม่ อี ำนาจวินจิ ฉัยชีข้ าดว่ากฎหมายใดขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งสอดคล้องกับหลักที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสในเวลานั้น
ทีถ่ อื ว่าองค์กรทีเ่ ป็นผูแ้ ทนของปวงชนซึง่ เป็นคนตรากฎหมายเท่านัน้ จึงจะมีอำนาจวินจิ ฉัยชีข้ าดว่า
กฎหมายใดที่รัฐสภาตราขึ้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ดูเพิ่มเติม บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ นันนทชัย เพียรสนอง, คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ, สำนักอบรมกฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา, หน้า ๑๓๕ - ๑๕๑
๘
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๒.๒ 		 ยุคทีร่ ฐั สภาและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำนาจควบคุมกฎหมายมิให้ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ
			 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๘๘ กำหนดว่า ในการ
ที่ศาลจะใช้บทกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นว่าบทกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๘๗
(คือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นมีข้อความแย้งหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับ
มิได้) ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีนนั้ ไว้ชวั่ คราว แล้วให้รายงานความเห็นเช่นว่านัน้ ตามทางการ
ไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแล้ว
ให้แจ้งให้ศาลทราบ คำวินจิ ฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให้ถอื เป็นเด็ดขาดและให้ศาลปฏิบตั ติ ามนัน้
			 ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติรับรองอำนาจในการตีความของรัฐสภาไว้ใน
มาตรา ๘๖ โดยกำหนดว่าภายใต้บังคับมาตรา ๘๘ (คือ ถ้าเป็นเรื่องกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญต้องไปใช้
มาตรา ๘๘ ที่ว่าให้ส่งไปให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย) แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องตามมาตรา ๘๘ รัฐสภา
ทรงไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญนี้
			 เพราะฉะนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ จึงนำสองระบบ
มาผสมกั น ถ้าเป็นเรื่องกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ ศาลต้องส่งบทกฎหมายนั้นให้แก่คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นรัฐสภามีอำนาจในการตีความ
๒.๓ 	 ยุคที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำนาจควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๒๐๗ บัญญัตวิ า่ “ในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรมีมติว่ากรณีมีปัญหาที่จะต้องตีความตาม
รัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร
แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย” ในยุคนี้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
มีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่เพียงองค์กรเดียวในการตีความรัฐธรรมนูญและวินจิ ฉัยว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
ไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายหรือกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว รวมถึงข้อบังคับการประชุมสภา และ
มีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญได้ทุกเรื่องตามที่นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่กรณี จะส่งเรื่องให้วินิจฉัย
๒.๔ 	 ในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้องค์กรใดมีอำนาจควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ
			 ในกรณีรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้องค์กรใดมีอำนาจในการวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัด
รัฐธรรมนูญ องค์กรที่มีอำนาจในการวินิจฉัยคือศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปและ
หลักการพิจารณาคดี เพราะศาลเป็นผู้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาใช้บังคับแก่คดี ศาลจึงมีอำนาจ
วินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีจ่ ะนำมาใช้บงั คับแก่คดีมขี อ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
และใช้บังคับได้เพียงใด และการจะพิจารณาว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ ไม่ได้พิจารณา
ในเวลาที่ศาลตัดสินคดีแต่ให้พิจารณาในเวลาที่กฎหมายตราขึ้นใช้บังคับ เพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายใด
ตราขึ้นโดยมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจึงไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่เวลานั้น ถึงแม้ว่าในเวลา
ที่ศาลตัดสินคดีรัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม ก็ไม่ทำให้กฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อ
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รัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีผลใช้บังคับกลับมีผลใช้บังคับขึ้นมาได้ ซึ่งหลักดังกล่าวมานี้ศาลฎีกาได้วางเป็น
บรรทัดฐานไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๖/๒๕๐๕
๒.๕ 	 ยุคที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญขึ้น
เป็นครั้งแรก และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดให้
ศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่เป็นองค์กรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญและควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
			 ซึ่งในบทความนี้จะขอกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบความความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเท่านัน้ เพือ่ ตอบคำถามว่าศาลรัฐธรรมนูญ
มีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธพี จิ ารณาและการทำคำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินจิ ฉัยคดี
ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนี้
			 ก. การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย
					 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยฉบั บ ปั จ จุ บั น ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
มีอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายไว้ ๕ กรณี ดังนี้
					 ๑) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
					 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๑ บัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้แตกต่างจากการตรวจสอบ
ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไป คื อ เมื่ อ รั ฐ สภาให้ ค วามเห็ น ชอบ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย รัฐธรรมนูญ
กำหนดเป็นบทบังคับว่าต้องส่งร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนทุกฉบับ
					 ๒) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
 					 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๔ กำหนดว่าร่างพระราชบัญญัติใด
ที่ รั ฐ สภาให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ก่ อ นที่ น ายกรั ฐ มนตรี จ ะนำขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันและก่อนที่
นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่งนั้น ถ้า
					 ๒.๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่า
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วมี ข้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ หรื อ ตราขึ้ น โดยไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
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					 ๒.๒) นายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบ
โดยไม่ชักช้า
					 ในระหว่างทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย ให้นายกรัฐมนตรีระงับการดำเนินการ
เพื่อประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย
					 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และข้อความดังกล่าวเป็น
สาระสำคัญให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
					 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้แต่ข้อความดังกล่าวไม่เป็นสาระสำคัญ ให้เฉพาะข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นยังสามารถประกาศใช้บังคับได้
					 ๓) การพิจารณาวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติว่ามีหลักการอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่
					 รัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการตราพระราชบัญญัติว่าต้องเริ่มต้นเสนอให้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน เมื่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วจึงเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น
ต่อไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนนี้หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย
กั บ สภาผู้ แ ทนราษฎรถือว่าวุฒิสภาได้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและต้องส่งกลับคืนให้
สภาผู้ แ ทนราษฎร หรื อ หากวุ ฒิ ส ภาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น แต่ ส ภาผู้ แ ทนราษฎร
ไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขและต่อมาได้มกี ารตัง้ คณะกรรมาธิการร่วมกันเพือ่ พิจารณาแล้ว แต่สภาใด
สภาหนึ่ ง ไม่ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งของคณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มกั น ในกรณี เ ช่ น นี้ ถื อ ว่ า มี ก ารยั บ ยั้ ง
ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ไว้กอ่ น และระหว่างทีม่ กี ารยับยัง้ ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวนี้ สภาผูแ้ ทนราษฎร
จะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อระยะเวลา ๑๘๐ วันได้ล่วงพ้นไปแล้ว (เว้นแต่เป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรอาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที) ดังนั้น ในระหว่างที่มีการยับยั้ง
ร่างพระราชบัญญัติไว้นี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๙ ห้ามมิให้คณะรัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
					 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือ
ส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ต้ อ งยั บ ยั้ ง ไว้ ให้ ป ระธานสภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ ประธานวุ ฒิ ส ภาส่ ง
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ถ้ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น
ร่างพระราชบัญญัติที่ มี ห ลั ก การอย่ า งเดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยกั น กั บ หลั ก การของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
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					 อนึ่ง การห้ามมิให้เสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกัน
กับหลักการของร่างพระราชบัญญัตทิ ตี่ อ้ งยับยัง้ ไว้ ให้นำมาใช้กบั การเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม
					 ๔) การพิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่ายของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือคณะกรรมาธิการ มีการเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระทำด้วยประการใดๆ ทีม่ ผี ลให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
					 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๘ วรรคเจ็ด บัญญัติให้ในกรณีที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่ายของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระทำด้วยประการใด  ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีสว่ นไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ พิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินจิ ฉัยภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นดังกล่าว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทำฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น ให้การเสนอ การแปรญัตติหรือ
การกระทำดังกล่าวสิ้นผลไป
					 ๕) การพิจารณาวินิจฉัยร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
					 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๕ กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
รัฐสภาแล้วแต่กรณีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า มีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยผูม้ สี ทิ ธิ
เข้าชือ่ เสนอได้แก่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิ ภาจำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของแต่ละสภา
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของทั้งสองสภา ในกรณียื่นเรื่องเสนอ
ให้พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
			 ข. การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหลังประกาศใช้เป็นกฎหมาย
					 กรณีที่พระราชบัญญัติได้ประกาศใช้บังคับแล้ว หากต่อมาปรากฏว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีการควบคุมกฎหมาย
ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้มีช่องทางการเสนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ ๔ กรณี ดังนี้
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					 ๑) การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
					 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้
บังคับแก่คดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๑ ต้องเป็นกรณีทมี่ คี ดีเกิดขึน้ ในศาลก่อน
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และไม่ว่าคดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาใน
ชั้นศาลใดก็ตาม หากศาลเห็นเองหรือคู่ความ (โจทก์ – จำเลย หรือ ผู้ฟ้อง – ผู้ถูกฟ้อง) ในคดีนั้น
โต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มี
คำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับบทบัญญัตนิ นั้ ให้ศาลส่งความเห็นดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ในกรณีนี้ศาลสามารถ
พิจารณาคดีต่อไปได้แต่ต้องรอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ)
					 ๒) การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ
					 การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยผู้ตรวจการแผ่นดินเป็น
ผู้เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๕ (๑)
ไม่จำเป็นต้องเป็นคดีในศาลก่อนเหมือนกับกรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๑
การเสนอเรือ่ งเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยโดยผูต้ รวจการแผ่นดิน โดยหลักการแล้วเป็นกรณี
ที่มีผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายใดมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
ผูต้ รวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผรู้ อ้ งเรียน
					 ๓) การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้เสนอ
					 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอี ำนาจหน้าทีเ่ สนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ในกรณีที่
เห็นชอบตามทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียนว่า บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปญ
ั หาเกีย่ วกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรก ที่บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ
					 ๔) การพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพเพื่อมี
คำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
					 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห้ บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ รั บ รองไว้ มี สิ ท ธิ ยื่ น คำร้ อ งต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ตอ้ งเป็นกรณีทไี่ ม่อาจใช้สทิ ธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๑
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ได้แล้ว
			 ค. การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการตราพระราชกำหนด
			 การตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญได้กำหนด
เงื่อนไขไว้ ดังนี้
					 ๑) ตราขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
					 ๒) การตราพระราชกำหนดตาม ๑) ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่า
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
					 เมือ่ พระราชกำหนดมีผลใช้บงั คับแล้ว คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอพระราชกำหนดนัน้
ต่อรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั้นต่อไป และในระหว่างที่
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภายังไม่ได้อนุมัติพระราชกำหนดนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิ
เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกำหนดนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
๑) และ ๒) และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  
จากหลักการตามที่ได้กล่าวมาโดยลำดับจะพิจารณาเห็นได้ว่าการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับรอง “หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ” ซึง่ รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศได้บญ
ั ญัตหิ ลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายและองค์กรที่มีอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไว้
แตกต่างกันไป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในอดีต
ที่ผ่านมาพบว่า การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นการตรวจสอบกฎหมายในระดับของ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และพระราชกำหนดว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่เท่านั้น แต่หาได้มีแนวทางในเรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมวางเป็นบรรทัดฐานไว้แต่อย่างใดไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญในต่างประเทศพบว่า ในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเรื่องการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญไว้ สำหรับในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายแบบอเมริกัน (American Model Judicial Review) เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลสูงสุด
(Supreme Court) สามารถตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้
แต่ในประเทศที่ใช้ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายแบบภาคพื้นยุโรป (European Model
of Judicial Review) เช่น ฝรั่งเศส ฮังการี สโลวาเกีย ไอร์แลนด์ ศาลไม่มีอำนาจตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญในบางประเทศ
ในกลุ่มกฎหมายนี้ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย และตุรกี ได้วินิจฉัยว่าศาลรัฐธรรมนูญ
มีเขตอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้
แม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้บัญญัติไว้ก็ตาม
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ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

สำหรับกรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ในประเทศไทยนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญ
เป็ น ศาลที่ มี อ ำนาจวิ นิ จ ฉั ย คดี รั ฐ ธรรมนู ญ เฉพาะคดี ต ามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้อำนาจไว้เท่านั้น หาได้มีเขตอำนาจทั่วไปเหมือนกับศาลยุติธรรม ดังนั้น
เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธพี จิ ารณาและการทำคำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ได้กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไว้โดยเฉพาะ จึงเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่น่าจะมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้ และ
หากจะนำหลักการตีความของศาลรัฐธรรมนูญในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย
และตุรกี มาใช้เห็นว่าน่าจะขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เพราะจะเป็น
การใช้อำนาจตุลาการก้าวล่วงอำนาจของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ
อย่างไรก็ดี ปัญหาความไม่ชดั เจนในประเด็นข้อกฎหมายในกรณีดงั กล่าวนีเ้ ป็นที่ยตุ โิ ดยชัดเจนแล้ว
เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำสัง่ เมือ่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในเรือ่ งที่ นายสุรพงษ์ โตวิจกั ษณ์ชยั กุล
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และนายเรื อ งไกร ลี กิ จ วั ฒ นะ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา กั บ คณะ ได้ ยื่ น เรื่ อ ง
ต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่ากระบวนการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ . .) พุ ท ธศั ก ราช (มาตรา ๙๓ – ๙๘) และร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ . .) พุ ท ธศั ก ราช (มาตรา ๑๙๐) ไม่ ช อบด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม รั ฐ สภา
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้อง
ดังกล่าวแล้วจึงได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๕๔ ว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญไว้โดยเฉพาะในมาตรา ๒๙๑ (๗) โดยต้องทำเป็นญัตติและเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิม่ เติม มิใช่ทำเป็นร่างพระราชบัญญัติ ทัง้ มาตรา ๒๙๑ (๗) บัญญัตใิ ห้นำบทบัญญัตมิ าตรา ๑๕๐
และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ไม่ได้ให้นำมาตรา ๑๕๔ มาใช้บังคับ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มี
อำนาจรับคำร้องไว้วินิจฉัย
บทสรุป
จากผลของคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้จึงสรุปได้ว่า เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันมิได้มีบทบัญญัติในเรื่องการเสนอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น การที่ประธานรัฐสภา
ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยอาศัยบทบัญญัติในเรื่องของการยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๑๕๔ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอำนาจรับคำร้อง
ดังกล่าวไว้วินิจฉัย
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