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ศาลรัฐธรรมนูญ

กับการตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
๑
หลังการประกาศใชบังคับ
“ศาลรัฐธรรมนูญ” เปนองคกรตุลาการทีม่ บี ทบาทสําคัญในการคุม ครองความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ หรือเปนองคกรทีม่ หี นาทีแ่ ละอํานาจวินจิ ฉัยปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
หรือรางกฎหมาย การกระทํา และกรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นกําหนด
ใหอยูใ นเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ หรือทีเ่ รียกวา “คดีรฐั ธรรมนูญ”๒ อยางไรก็ดี แมศาลรัฐธรรมนูญ
ไดปฏิบัติหนาที่ดังกลาวมาตั้งแตประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
แตคาํ วินจิ ฉัยและผลของคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายภายหลังการประกาศใชบงั คับก็ยงั มีสภาพปญหาและอุปสรรคเกิดขึน้ หลายประการ ดังนัน้
เพือ่ เปนการเผยแพรขอ มูลใหทกุ ภาคสวนทีเ่ กีย่ วของไดรบั ทราบ รวมทัง้ เปดโอกาสใหมกี ารแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและใหขอมูลขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหาเรื่องดังกลาว เพื่อประกอบ
การพิจารณาและถือปฏิบตั ใิ หเหมาะสมและสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและกฎหมายตอไป
คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงไดจดั ใหมกี ารสัมมนางานวิจยั ในหัวขอ เรือ่ ง “ศาลรัฐธรรมนูญ
กับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการประกาศใชบังคับ” ขึ้น เมื่อวันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผานมา ซึ่งการสัมมนางานวิจัยในครั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารยธีระ สุธีวรางกูร
อาจารยประจําศูนยกฎหมายมหาชน คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเปนผูน าํ เสนองานวิจยั
ทัง้ นี้ โดยมี ศาสตราจารย ดร. วรเจตน ภาคีรตั น และผูช ว ยศาสตราจารยสาวตรี สุขศรี อาจารยประจําศูนย
กฎหมายมหาชน คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมทัง้ ผูท รงคุณวุฒแิ ละผูแ ทนจากสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลปกครอง กรมพระธรรมนูญ กรมราชทัณฑ สํานักงานพระธรรมนูญทหารบก
สํานักงานผูต รวจการแผนดิน และหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของเปนผูใ หความเห็นงานวิจยั และรองศาสตราจารย
ดร. ตอพงศ กิตติยานุพงศ รองคณบดีฝา ยวิจยั และบริการสังคม คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนผูดําเนินรายการ
จัดโดย คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการสัมมนางานวิจยั เรือ่ ง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการประกาศใชบงั คับ” เมือ่ วันจันทรที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬกา ณ หองประชุม
จิตติ ติงศภัทิย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร.
๒
เว็บไซตศาลรัฐธรรมนูญ (http://www.constitutionalcourt.or.th).
๑

๖๓

ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหลังการประกาศใชบงั คับ

โดยการสัมมนางานวิจัยในหัวขอเรื่อง
ดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
ผูชวยศาสตราจารยธีระ สุธีวรางกูร
อาจารย ป ระจํ า ศู น ย ก ฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดนาํ เสนองานวิจยั วา นับตัง้ แตมกี ารยึดอํานาจ
การปกครอง เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ทีผ่ า นมา หรือกอนมีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
จะพบว า มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ การตรวจสอบความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ของกฎหมายหลังการประกาศใชบังคับไปบางแลว เหตุใดจึงตองมีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาวอีก
เหตุผลทีต่ อ งจัดใหมกี ารศึกษาวิจยั ขึน้ อีกครัง้ เพราะเห็นวามีประเด็นกฎหมายเกิดขึน้ ใหมและประเด็นนัน้
เปนประเด็นที่ไมเคยมีการศึกษาวิจัยมากอน รวมทั้งแมจะมีการศึกษาวิจัยในบางประเด็นมาแลว
แตประเด็นนัน้ ปจจุบนั มีขอ เท็จจริงหรือขอกฎหมายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอันสมควรทีจ่ ะนํามาศึกษาอีกครัง้
นอกจากนี้ แมประเด็นหรือปญหานั้นเคยมีการศึกษาวิจัยมาแลว และขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย
มิไดเปลี่ยนแปลงไป แตเห็นสมควรใหมีการทบทวนขอเสนอแนะในประเด็นนั้นอีกครั้งวาสังคมหรือ
ประชาชนจะมีทางเลือกในการแกไขปญหานัน้ อยางไร จากเหตุผลในประการตาง ๆ ดังกลาวจึงเปนทีม่ า
ของรายงานการวิจัยในครั้งนี้
ทั้งนี้ รายงานการวิจัยฉบับนี้ มิไดศึกษาในมิติทางรัฐศาสตรหรือสังคมวิทยา แตเปนมิติทาง
นิติศาสตร ฉะนั้น สัดสวนหรือเนื้อหาในบทตาง ๆ ของรายงานการวิจัยจึงมุงศึกษาในเชิงนิติศาสตร
โดยแท ซึ่งแบงออกเปน ๔ สวน ประกอบดวย
สวนที่ ๑ วัตถุแหงคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบ
สวนที่ ๒ กลไกในการเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบ
สวนที่ ๓ หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ
สวนที่ ๔ ผลการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยแตละสวนเมื่อศึกษาแลวพบวามีปญหาเกิดขึ้นหลายประการ อาทิ ปญหาการตีความ
รัฐธรรมนูญของหนวยงานที่เกี่ยวของ ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติของหนวยงานและเจาหนาที่ซึ่งตอง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และปญหาตาง ๆ ซึ่งจะไดกลาวตอไปวาไดแกเรื่องใดบาง
โดยแตละปญหาจะมีสาเหตุหรือที่มา รวมทั้งขอเสนอในการแกไข อันสรุปไดดังนี้

๖๔

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

สวนที่ ๑ วัตถุแหงคดีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจตรวจสอบ ในสวนนีม้ ปี ระเด็นปญหาเกิดขึน้
๒ ประการ ไดแก ปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ และปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหาร กลาวคือ
๑. ปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ สาเหตุของประเด็นปญหาในขอนี้ปรากฏตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕/๒๕๕๗๓ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา “พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามบทบัญญัติในมาตรา ๔ ที่กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป
ในวันอาทิตยที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เปนบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจตรวจสอบได”
จากคําวินิจฉัยดังกลาวเห็นวาเปนประเด็นปญหา เพราะเมื่อพิจารณาหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย หลักการแบงแยกอํานาจ และบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ คําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒๗/๒๕๔๔๔ ที่เปนบรรทัดฐานโดยเคยมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับบทนิยามของคําวา “กฎหมาย” แลว
จะพบวา สิง่ ใดจะเปน “กฎหมาย” ตามความหมายของรัฐธรรมนูญได สิง่ นัน้ ตองตราขึน้ โดยองคกร
ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตติ ามกระบวนการทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ หรือเปนสิง่ ทีต่ ราขึน้ โดยองคกรฝายบริหาร
ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญก็ได แตสิ่งนั้นรัฐธรรมนูญตองรับรองไววาใหมีคาบังคับ
หรือมีลําดับศักดิ์เทียบเทากับกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติ สวนสิ่งตาง ๆ นอกเหนือจากนี้
ไมถือวาเปนกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญ
ดังนัน้ เมือ่ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มิไดตราขึน้ โดยฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
และแมจะถูกตราขึน้ โดยฝายบริหารตามกระบวนการทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ ว แตรฐั ธรรมนูญมิไดกาํ หนดให
พระราชกฤษฎีกาประเภทนีม้ สี ถานะหรือคาบังคับดังเชนกฎหมายทีต่ ราขึน้ โดยฝายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ตอยางใด
ฉะนั้น พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงไมสามารถเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ตามความหมายของรัฐธรรมนูญได ดวยเหตุนี้ การที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบวา
บทบัญญัตแิ หงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ไดรบั พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยวินจิ ฉัยวาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ จึงเห็นวา
เปนการรับคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจวินิจฉัยมาวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดรับคดีไว
วินิจฉัย โดยวินิจฉัยวาพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสถานะเปนกฎหมาย
ไดกอใหเกิดผลประหลาดหรือสภาพที่ไมปกติตามมา ๔ เรื่อง ดังนี้
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) วา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่
๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม,
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๔ ก วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๔
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๗/๒๕๔๔ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีสงคําโตแยงของจําเลย
(บริษัท นํ้าตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการออย
และนํา้ ตาลทราย ซึง่ ออกตามพระราชบัญญัตอิ อ ยและนํา้ ตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ, ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๓๘ ก วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕.
๓
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๑.๑ สภาพที่ไมปกติเกี่ยวกับความแตกตางของสถานะทางกฎหมายระหวางบทบัญญัติ
ในมาตรา ๔ กับบทบัญญัติในมาตรา ๓ ของพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินจิ ฉัยวาบทบัญญัตใิ นมาตรา ๔ มีสถานะเปนกฎหมาย ทัง้ ๆ ทีโ่ ดยหลักการ
บทบัญญัตใิ นมาตราอืน่ ๆ ก็ตอ งมีลกั ษณะหรือสถานะเปนกฎหมายดวย เพราะไมสามารถทีจ่ ะพบไดวา
พระราชบัญญัตฉิ บับหนึง่ บทบัญญัตใิ นมาตราหนึง่ มีสถานะเปนกฎหมาย แตในอีกมาตราหนึง่ ไมมสี ถานะ
เปนกฎหมาย หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ บทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตฉิ บับใด ๆ ตองมีสถานะเปนกฎหมาย
ทั้งหมด ฉะนั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติในมาตรา ๔ ของพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสถานะเปนกฎหมาย คําถามจึงมีตามมาวา “บทบัญญัตใิ นมาตรา ๓
ทีก่ าํ หนดใหยบุ สภาผูแ ทนราษฎรเพือ่ ใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรใหม” มีสถานะเปนกฎหมาย
หรือไม ถาตีความตามระบบก็ตอ งตอบวามีสถานะเปนกฎหมายดวย แตตามหลักวิชาการแลว “การยุบสภา
ผูแทนราษฎร” ถือเปนคําสั่งของประมุขแหงรัฐในกิจการที่เกี่ยวของกับฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร
มิไดมสี ถานะเปนกฎหมาย แตเปน “การกระทําทางรัฐบาล” ดวยเหตุนี้ การใหบทบัญญัตใิ นมาตรา ๔
มีสถานะเปนกฎหมาย แตบทบัญญัตใิ นมาตรา ๓ เปนการกระทําทางรัฐบาล จึงเกิดสภาพทีไ่ มปกติวา
เหตุใดภายในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓ จึงมีลกั ษณะทางกฎหมาย
อยางหนึง่ และมาตรา ๔ จึงมีลกั ษณะทางกฎหมายเปนอีกอยางหนึง่ ซึง่ เปนไปไมได และแมจะพยายาม
อธิบายวา เมื่อมาตรา ๔ มีสถานะเปนกฎหมายแลว มาตรา ๓ ก็ตองมีสถานะเปนกฎหมายดวย
แตอยางไรก็ตาม จะมีผลทําใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถกาวเขาไปตรวจสอบการยุบสภาผูแทนราษฎร
ไดวาชอบหรือไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซึ่งในทางปฏิบัติจะไมกระทําและไมมีประเทศใดกระทําการ
ดังกลาว เพราะฉะนั้น จากคําวินิจฉัยในเรื่องนี้จึงเกิดผลประหลาดเกี่ยวกับความแตกตางของสถานะ
ทางกฎหมายระหวางมาตรา ๔ ทีม่ สี ถานะเปนกฎหมายกับมาตรา ๓ ทีม่ สี ถานะเปนการกระทําทางรัฐบาล
ซึ่งไมสามารถอยูรวมกันได เพราะในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้หากเปนกฎหมายก็ตองเปนกฎหมาย
ทุกมาตรา และหากเปนการกระทําทางรัฐบาลก็ตอ งเปนการกระทําทางรัฐบาลทัง้ หมด จะแยกสวนวา
มาตราหนึ่งเปนกฎหมาย สวนอีกมาตราหนึ่งหรือมาตราอื่น ๆ เปนกฎ เปนคําสั่งทางปกครอง หรือเปน
การกระทําทางรัฐบาลมิได
๑.๒ สภาพทีไ่ มปกติเกีย่ วกับความเปนเอกภาพของคําวา “กฎหมาย” ตามระบบการตรวจสอบ
แบบรูปธรรมและแบบนามธรรม เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยโดยใหเหตุผลประการหนึ่งวา
ความหมายของคําวา “บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ” กับความหมายของคําวา
“บทบัญญัตแิ หงกฎหมายใดมีปญ
 หาเกีย่ วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ” มีความแตกตางกันในลักษณะทีม่ ี
ความหมายกวางแคบไมเทากัน กลาวคือ หากเปนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
แบบรูปธรรมซึง่ เปนการตรวจสอบกฎหมายทีศ่ าลจะใชบงั คับแกคดี “กฎหมาย” ในทีน่ จี้ ะประกอบดวย
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด และประกาศหรือคําสัง่ ของคณะรัฐประหาร โดยไมรวมถึงพระราชกฤษฎีกา
สวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบนามธรรม กฎหมายในทีน่ จี้ ะมีความหมาย
รวมถึงพระราชกฤษฎีกาดวย ฉะนั้น จึงตีความไดวา ความหมายของสิ่งที่เรียกวา “กฎหมาย” นั้น
ถาเปนการตรวจสอบแบบรูปธรรมคือ การตรวจสอบกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี กฎหมายที่จะ
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ถูกตรวจสอบไดตามการตรวจสอบแบบนี้จะมีเฉพาะการตรวจสอบพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด
และประกาศหรือคําสัง่ ของคณะรัฐประหารทีม่ สี ถานะเทียบเทาพระราชบัญญัติ แตถา เปนการตรวจสอบ
แบบนามธรรมคือ การตรวจสอบผานผูต รวจการแผนดิน กฎหมายทีจ่ ะถูกตรวจสอบไดนอกจากจะหมายถึง
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด และประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารที่มีสถานะเทียบเทา
พระราชบัญญัติแลว ยังหมายความรวมถึงพระราชกฤษฎีกาดวย จะเห็นไดวา “กฎหมายที่จะ
ถูกตรวจสอบได” ถาเปนกรณีการตรวจสอบแบบรูปธรรมจะไมรวมถึงพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ แตถา เปนกรณีการตรวจสอบแบบนามธรรม กฎหมายทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
สามารถตรวจสอบไดจะหมายความรวมถึงพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ดวย
อยางไรก็ดี คําวา “บทบัญญัตแิ หงกฎหมาย” ตามรัฐธรรมนูญนัน้ มิไดมคี วามหมายแตกตางกันตามระบบ
การตรวจสอบดังกลาวแตอยางใด ฉะนั้น คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้จึงกอใหเกิดผล
ประหลาดของคําวา “กฎหมาย” ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบซึ่งจะมีความหมายไมเหมือนกัน
สุดแทแตวาจะเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบแบบรูปธรรมหรือแบบนามธรรม ถาตรวจสอบ
แบบรูปธรรม กฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบไดจะแคบกวา แตถาตรวจสอบแบบนามธรรม
กฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบไดจะกวางขึ้นมาโดยหมายความรวมถึงพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ดวย ซึ่งเปนสภาพที่ไมปกติและไมควรจะเปนเชนนั้น
๑.๓ สภาพที่ไมปกติเกี่ยวกับความลักลั่นของการเสนอคดีใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามแบบรูปธรรมและแบบนามธรรม โดยหากตองการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบรูปธรรมคือ การตรวจสอบกฎหมายทีศ่ าลจะใชบงั คับแกคดี
จะไมสามารถเสนอเรือ่ งหรือขอโตแยงผานศาลทีพ่ จิ ารณาคดีใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ได เพราะการตรวจสอบแบบนี้ คําวา “กฎหมาย” มีความหมาย
ไมรวมถึงพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ แตถา เบีย่ งเบนออกมาโดยขอใหตรวจสอบ
แบบนามธรรมคือ ผานผูต รวจการแผนดิน ผูต รวจการแผนดินสามารถเสนอเรือ่ งใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ไดมีคําวินิจฉัยแลววา
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กรณีจึงเกิดผลประหลาดวาในการเสนอคดีใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ถาตองการใหตรวจสอบพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตองเสนอผานระบบตรวจสอบแบบนามธรรม จะเสนอผานระบบตรวจสอบแบบรูปธรรม
ไมได เพราะระบบตรวจสอบแบบรูปธรรม พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ จะไมมี
สถานะเปนกฎหมาย ศาลที่พิจารณาคดีจึงไมอาจจะเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได
๑.๔ ปญหาเรื่องความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยที่คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสถานะเปนกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
ตรวจสอบได และวินจิ ฉัยวาพระราชกฤษฎีกาฉบับนีเ้ ฉพาะในสวนของบทบัญญัตใิ นมาตรา ๔ ทีก่ าํ หนดใหมี
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปนการทัว่ ไปในวันอาทิตยที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ นัน้ ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากไมสามารถจัดใหมีการเลือกตั้งใหเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรได เพราะมี
๒๘ เขตเลือกตัง้ ไมมผี สู มัครรับเลือกตัง้ ไดกอ ใหเกิดสภาพทีไ่ มปกติขนึ้ กลาวคือ โดยทัว่ ไปการพิจารณาวา
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กฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม จะพิจารณาจากเนื้อหาของบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสภาพ
ของกฎหมายนัน้ วาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม แตจะเห็นไดวา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในมาตรา ๔ ที่มีเนื้อหากําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปก็ไดมีการกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปใหเปน
วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซึ่งเปนวันเดียวกัน อันสอดรับกับมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลว แตสงิ่ ทีท่ าํ ใหพระราชกฤษฎีกานีไ้ มชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มิใชเพราะตัวเนือ้ หาของพระราชกฤษฎีกา แตเปนเพราะการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีปญหาไมสามารถจัดการเลือกตั้งใหครบทุกเขตเลือกตั้งได เนื่องจากมี ๒๘ เขตเลือกตั้ง
ไมมผี สู มัครรับเลือกตัง้ ซึง่ กรณีควรเปนปญหาเกีย่ วกับการดําเนินการจัดการเลือกตัง้ ของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ แลวเหตุใดจึงใหการดําเนินการจัดเลือกตัง้ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีม่ คี วามบกพรอง
เพราะไมสามารถจัดการเลือกตั้งตามที่กําหนดไวเปนเหตุทําใหบทบัญญัติของกฎหมายที่เนื้อหา
มิไดขดั ตอรัฐธรรมนูญตองขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ เนือ้ หาหรือตัวเนือ้ ความ
ของกฎหมายมิไดขัดตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด เพราะวันเลือกตั้งก็เปนวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
อันเปนวันเดียวกันตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด แตสิ่งที่ทําใหพระราชกฤษฎีกานี้ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ไมใชเพราะเนือ้ หาของกฎหมาย แตเปนการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีโดยคณะกรรมการการเลือกตัง้
ตางหากที่มีปญหาไมสามารถจัดการเลือกตั้งใหครบทุกเขตเลือกตั้งได ซึ่งควรเปนปญหาเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แลวเหตุใดจึงใหการดําเนินการจัดการ
เลือกตั้งที่มีปญหาบกพรองดังกลาวตองทําใหเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาซึ่งมิไดขัดตอรัฐธรรมนูญ
ตองขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไปได
จากสภาพที่ไมปกติที่เกิดขึ้นอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับตรวจสอบ
วาพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสถานะเปนกฎหมาย โดยวินิจฉัยวาขัดตอ
รัฐธรรมนูญดังกลาว ถือเปนปญหาที่ไมเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายแตเกี่ยวกับการตีความรัฐธรรมนูญ
ของศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีขอเสนอวาศาลรัฐธรรมนูญพึงที่จะตีความรัฐธรรมนูญโดยรับเฉพาะเรื่อง
ที่อยูในเขตอํานาจไววินิจฉัย และพึงที่จะตีความรัฐธรรมนูญใหความหมายของคําวา “กฎหมาย”
ตามรัฐธรรมนูญมีความเปนเอกภาพ นอกจากนี้ หากมีการเสนอใหมีการตรวจสอบพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแ ทนราษฎรขึน้ อีก ไมวา จะเปนแบบรูปธรรมหรือแบบนามธรรม เห็นวาศาลรัฐธรรมนูญไมควร
รับเรือ่ งไวพจิ ารณาวินจิ ฉัย โดยใหเหตุผลวาเนือ่ งจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎรไมมสี ถานะ
เปนกฎหมาย
๒. ปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของประกาศหรือคําสั่งของ
คณะรัฐประหาร สาเหตุของประเด็นปญหาในขอนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก หลังจากมีการรัฐประหารสําเร็จ
โดยเฉพาะการรัฐประหารทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๑๑ เปนตนมา ธรรมนูญการปกครองหรือรัฐธรรมนูญ
ไมวาจะเปนฉบับชั่วคราวหรือฉบับถาวรมักจะรับรองความชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหกับ
ประกาศหรือคําสัง่ ของคณะรัฐประหารทีม่ สี ถานะเปนกฎหมาย ซึง่ การรับรองความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายใหกับประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารตาง ๆ ดังกลาว ทําใหเกิดสภาพการณที่
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ไมพึงประสงคขึ้นหลายประการ โดยตามความเห็นสวนตัวเห็นวา แมจะมีการใหเหตุผลวาการรับรอง
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหกับประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารมีความจําเปน
เพื่อมิใหเกิดชองวางของกฎหมายซึ่งอาจสรางความวุนวายในชวงที่มีการรัฐประหาร และเพื่อใหระบบ
กฎหมายของคณะรัฐประหารไดรับการยึดถือตอไปจนกวาจะมีการยกเลิกโดยกระบวนการนิติบัญญัติ
ในภาวะปกติ หรือเพือ่ คุม ครองกฎหมายอืน่ ซึง่ ออกโดยคณะรัฐประหารก็ตาม แตอกี ดานหนึง่ ตองคํานึงวา
การรับรองความชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหกับประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหาร
ไดกอใหเกิดผลในประการตาง ๆ ตามมา ดังนี้
๒.๑ การไมเคารพหลักนิติรัฐ กลาวคือ เมื่อมีการรับรองความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายใหกับประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารแลว ประกาศหรือคําสั่งเหลานั้นจะไมมีทาง
ที่จะไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายไดเลยไมวาเนื้อหาจะเปนอยางไร ในขณะที่หลักนิติรัฐ
เปนหลักการทีก่ าํ หนดใหสามารถตรวจสอบไดวา สิง่ ใดชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย โดยหากสิง่ ใดชอบ
ก็ตอ งบอกวาชอบ หรือหากสิง่ ใดไมชอบก็ตอ งบอกวาไมชอบ ฉะนัน้ การรับรองเปนการทัว่ ไปใหสงิ่ ทีไ่ มชอบ
กลายเปนสิ่งที่ชอบและไมสามารถตรวจสอบได จึงขัดตอหลักนิติรัฐในเรื่องผลผลิตทางกฎหมาย
ขององคกรจะตองถูกตรวจสอบไดตามระบบ
๒.๒ การทําลายหลักความเสมอภาคของระบบตรวจสอบ กลาวคือ บทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ถาตราขึ้นโดยองคกรฝายนิติบัญญัติในระบบปกติจะสามารถตรวจสอบไดวาชอบหรือไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ โดยไมมขี อ ยกเวนวาหามมิใหตรวจสอบเพราะมีการรับรองความชอบไว ในขณะทีป่ ระกาศ
หรือคําสั่งของคณะรัฐประหารที่มีสถานะเปนกฎหมายกลับไดรับการรับรองความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายเสมอไป ฉะนั้น จึงมีปญหา ๒ ระบบ คือ ถาเปนกฎหมายที่ออกมาในระบบปกติสามารถ
ตรวจสอบไดวาชอบหรือไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ แตถาเปนกฎหมายที่ออกมาในสถานการณไมปกติ
หรือเปนประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารกลับตรวจสอบไมไดเพราะมีการรับรองความชอบไว
เชนนี้แลวยอมเปนการทําลายหลักความเสมอภาคของระบบตรวจสอบวากรณีกฎหมายที่ออกโดย
องคกรหนึ่งสามารถตรวจสอบได แตกฎหมายที่ออกโดยองคกรอีกองคกรหนึ่งไมสามารถตรวจสอบได
เพราะมีการรับรองความชอบไวแลว
๒.๓ การไมคมุ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีต่ กอยูภ ายใตบงั คับของกฎหมาย กลาวคือ
ในการตรากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นใชบังคับแกประชาชน หากประชาชนเห็นวากฎหมายฉบับนั้น
มีปญ
 หาความชอบดวยรัฐธรรมนูญก็สามารถเสนอคดีใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยได ซึง่ จะไดรบั
ความคุมครองหากศาลวินิจฉัยวากฎหมายนั้นมีปญหาความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ แตสําหรับกรณี
ของประกาศหรือคําสัง่ ของคณะรัฐประหาร เมือ่ มีการรับรองความชอบแลวแมกฎหมายนัน้ จะนําไปใชบังคับ
กับประชาชนอยางไร ประชาชนก็ไมสามารถโตแยงได เมื่อเปนเชนนี้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ผูตกอยูภายใตบังคับของประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารจึงไมไดรับความคุมครอง
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เมื่อการรับรองความชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหกับประกาศหรือคําสั่งของ
คณะรัฐประหารเปนการไมเคารพตอหลักนิตริ ฐั และทําลายหลักความเสมอภาคของระบบตรวจสอบ
รวมทั้งไมคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูตกอยูภายใตบังคับของกฎหมาย จึงมีขอเสนอ
ในการแกไขปญหาดังกลาว ๓ ประการ ซึง่ อาจจะกระทําพรอมกันหรือเลือกใชแนวทางใดแนวทางหนึง่
ก็ได ดังนี้
๑) ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยยกเลิกบทบัญญัติที่รับรองความชอบดวย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายใหกับประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารในมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง
และมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญ๕
๒) หากการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญกระทําไดยาก ศาลรัฐธรรมนูญพึงรับประกาศหรือคําสัง่
ของคณะรัฐประหารมาตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยอาจใหเหตุผลวา การรับรองความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประกาศหรือคําสัง่ ของคณะรัฐประหารนัน้ รับรองความชอบไดเฉพาะ
กรณีในขณะที่คณะรัฐประหารยังมีอํานาจปกครองประเทศอยูเทานั้น เมื่อประเทศกลับคืนสูสภาวะ
ปกติแลว ระบบการตรวจสอบทุกอยางจะตองเปนไปอยางเสมอภาคกัน
๓) หากศาลรัฐธรรมนูญยังไมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประกาศ
หรือคําสั่งของคณะรัฐประหาร อาจใชกลไกทางนิติบัญญัติ คือ อาศัยอํานาจของรัฐสภาในการยกเลิก
ประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารวามีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือปญหา
ความไมเหมาะสม ซึ่งสมควรจะยกเลิกใหหมดไป
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคสอง และมาตรา ๒๗๙ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๖๕ ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทดี่ าํ รงตําแหนงอยูใ นวันกอนวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ ยังคงอยูใ นตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเขารับหนาที่
ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ยังคงมีหนาที่และอํานาจตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ และใหถือวาบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะรักษา
ความสงบแหงชาติยังคงมีผลใชบังคับไดตอ ไป”
“มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ คําสัง่ และการกระทําของคณะรักษาความสงบแหงชาติหรือของหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติทใี่ ชบงั คับอยูใ นวันกอนวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ หรือทีจ่ ะออกใชบงั คับตอไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไมวา เปนประกาศ
คําสั่ง หรือการกระทําที่มีผลใชบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ใหประกาศ คําสั่ง การกระทํา
ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ คําสั่ง หรือการกระทํานั้น เปนประกาศ คําสั่ง การกระทํา หรือการปฏิบัติที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้
และกฎหมาย และมีผลใชบังคับโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ตอไป การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมประกาศหรือคําสั่งดังกลาว ใหกระทํา
เปนพระราชบัญญัติ เวนแตประกาศหรือคําสัง่ ทีม่ ลี กั ษณะเปนการใชอาํ นาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแกไขเพิม่ เติมใหกระทําโดยคําสัง่
นายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี
บรรดาการใด ๆ ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ วาเปนการชอบดวย
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาว ใหถือวาการนั้นและการกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้
และกฎหมาย”.
๕

๗๐

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

สวนที่ ๒ กลไกในการเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบ ในสวนนี้มีประเด็นปญหา
เกิดขึ้น ๒ ประการ ไดแก ปญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมในกระบวนการเสนอคดี และปญหาเกี่ยวกับ
การใชดุลพินิจของศาลในการสงคําโตแยงของคูความไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กลาวคือ
๑. ปญหาเกีย่ วกับความเหมาะสมในกระบวนการเสนอคดี สาเหตุของประเด็นปญหาในเรือ่ งนี้
เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕
วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๕ วรรคสอง มิไดกาํ หนดองคกรผูท าํ หนาทีเ่ สนอคดีใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
กรณีทคี่ คู วามโตแยงวากฎหมายทีศ่ าลจะใชบงั คับแกคดีขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญไว โดยเฉพาะกรณีที่
เกิดขึน้ ในศาลทหาร รวมทัง้ คําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘๔/๒๕๕๗๖ และคําสัง่ ศาลทหารกรุงเทพที่ ๓/๒๕๕๘
ตางยืนยันวาองคกรทีม่ อี าํ นาจเสนอคดีใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยเพือ่ ตรวจสอบบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
ทีศ่ าลจะใชบงั คับแกคดีมเี ฉพาะ “ศาลยุตธิ รรม” และ “ศาลปกครอง” เทานัน้ ไมรวมถึง “ศาลทหาร”
แตอยางใด ซึ่งกอใหเกิดความไมยุติธรรมแกคูความในคดีที่อยูในศาลทหาร กลาวคือ ถาคูความ
ในคดีที่เกิดขึ้นในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเห็นวากฎหมายที่ศาลทั้งสองศาลนี้จะใชบังคับแกคดี
ขัดตอรัฐธรรมนูญ คูค วามสามารถโตแยงตอศาลทีพ่ จิ ารณาคดีเพือ่ เสนอเรือ่ งใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยได
แตถา เปนกรณีทเี่ กิดขึน้ ในศาลทหาร โดยเฉพาะในชวงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกาศใชบังคับแลว แมคูความในคดีเห็นวากฎหมายที่ศาลทหารจะใชบังคับแก
คดีขัดตอรัฐธรรมนูญก็ไมสามารถเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได เพราะศาลทหารไมมี
อํานาจทีจ่ ะสงคําโตแยงของคูค วามไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยได กรณีจงึ เกิดความลักลัน่ ระหวางคูค วาม
ในคดีทอี่ ยูใ นศาลยุตธิ รรมหรือศาลปกครองกับคูค วามในคดีทอี่ ยูใ นศาลทหาร เพราะฉะนัน้ การเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในศาลทหารกับศาลยุติธรรมและศาลปกครอง จึงมีปญหา
ความไมเสมอภาคหรือการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมแกคคู วามในคดีทอี่ ยูใ นศาลทัง้ ๓ ศาล อยางไรก็ดี
ปญหาดังกลาวไมจําเปนตองดําเนินการแกไขเพราะในปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ไดกาํ หนดใหศาลทหารมีอาํ นาจเสนอเรือ่ งใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยแลว แตการนํา
ปญหาดังกลาวมาอธิบายอีกครั้งเพื่อชี้ใหเห็นวาในระบบการปกครองของคณะรัฐประหาร นับตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในศาลทหาร คูค วามในคดี
จะไดรบั การเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม

คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘๔/๒๕๕๗ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖/๒
และมาตรา ๖๓ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง กําหนดแบบสัญญาจะซือ้ จะขายและสัญญาซือ้ ขายหองชุดตามพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕
หรือไม.
๖

๗๑

ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหลังการประกาศใชบงั คับ

๒. ปญหาเกี่ยวกับการใชดุลพินิจของศาลในการสงคําโตแยงของคูความ สาเหตุของปญหา
ในเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม โดยศาลยุติธรรมที่พิจารณาคดีไมวาจะเปน
คดีแพงหรือคดีอาญาก็ตาม เมื่อคูความไดโตแยงตอศาลที่พิจารณาคดีวากฎหมายที่จะใชบังคับ
แก ค ดี ขั ด ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ ศาลจะใช ดุ ล พิ นิ จ ในการไม ส  ง คํ า โต แ ย ง ไปให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย
ซึ่งการใชดุลพินิจของศาลในการไมสงคําโตแยงดังกลาว บางกรณีเปนการใชดุลพินิจที่ไมสอดคลองกับ
บทบัญญัติหรือเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ กลาวคือ หากพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพุทธศักราช ๒๕๖๐๗ แลว กฎหมายไดกําหนดให
ศาลที่พิจารณาคดี ไมวาจะเปนศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร มีดุลพินิจในการพิจารณา
คําโตแยงของคูความ โดยใหพิจารณาวาคําโตแยงนั้นเปนการโตแยงบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือไม
และเปนการโตแยงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีหรือไม รวมทั้งเปนคําโตแยงที่ศาลรัฐธรรมนูญ
เคยมีคําวินิจฉัยมาแลวหรือไม หากเห็นวาเปนการโตแยงบทบัญญัติแหงกฎหมาย เปนการโตแยง
กฎหมายทีศ่ าลจะใชบงั คับแกคดี และศาลรัฐธรรมนูญยังไมมคี าํ วินจิ ฉัยในสวนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตนิ นั้
ศาลมีหนาที่ตองสงคําโตแยงของคูความไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ
ถาศาลที่พิจารณาคดีเห็นวาคําโตแยงมิไดเปนการโตแยงบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตเปนการโตแยงกฎ
คําสั่ง หรือคําพิพากษา หรือการโตแยงมิใชเรื่องของกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี หรือเรื่องที่โตแยง
ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยแลววาขัดหรือไมขัดตอรัฐธรรมนูญอยางไร เชนนี้ศาลจึงจะมีอํานาจ
ไมสงคําโตแยงตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได ฉะนั้น บางกรณีที่ศาลชั้นตนรับคําโตแยงของคูความ
ในคดีแลวแตไมสงคําโตแยงนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยใหเหตุผลวา “เนื่องจากกฎหมาย
ทีศ่ าลจะใชบงั คับแกคดีไมขดั ตอรัฐธรรมนูญ” หรือในกรณีคคู วามไดโตแยงตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีขัดตอรัฐธรรมนูญ
แตศาลก็ไมสงคําโตแยงโดยใหเหตุผลวา “ในการพิจารณาคดีของศาล ศาลไดใหความยุติธรรม
โดยเปดโอกาสใหนําพยานหลักฐานเขาสืบอยางเต็มที่แลว” เหตุผลทั้ง ๒ กรณีดังกลาวถือเปนเหตุผล
ที่นอกเหนือไปจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การที่ศาลชั้นตนหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนํามาอางเปนเหตุผลเพื่อไมสงคําโตแยงไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
จึงเปนการใชดุลพินิจพิจารณาคําโตแยงของคูความที่ไมสอดคลองกับบทบัญญัติหรือเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ ซึง่ ขอเสนอสําหรับปญหานีก้ ค็ อื ในการพิจารณาคําโตแยงของคูค วาม ศาลควรพิจารณา
เฉพาะเรื่องที่รัฐธรรมนูญใหดุลพินิจไวเทานั้น กลาวคือ ใหพิจารณาเพียงวาเปนการโตแยงบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีหรือไม และเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญ
เคยมีคําวินิจฉัยมาแลวหรือไม หากเปนไปตามที่กําหนดก็ตองเสนอเรื่อง แตถามิใชก็ไมตองสง
หรือเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๑๒ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวย
เหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยมาตรา ๕ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น
ใหศาลสงความเห็นเชนวานัน้ ตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย ในระหวางนัน้ ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตใหรอการพิพากษาคดีไว
ชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่ง ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ
จะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได...”
๗

๗๒

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

สวนที่ ๓ หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ ในสวนนี้มีประเด็น
ปญหาเกิดขึน้ ๒ ประการ ไดแก ปญหาการนํารัฐธรรมนูญทีส่ นิ้ ผลใชบงั คับแลวมาเปนมาตรในการตรวจสอบ
และปญหาความสับสนของการนําหลักเกณฑการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญมาใชเปนเหตุผล
ในการใหความหมายของกฎหมาย กลาวคือ
๑. ปญหาการนํารัฐธรรมนูญที่สิ้นผลใชบังคับแลวมาเปนมาตรในการตรวจสอบ สาเหตุ
ของปญหาในเรือ่ งนีเ้ กิดจากคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๑๓/๒๕๓๖ โดยศาลฎีกาไดนาํ ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ ซึง่ สิน้ ผลใชบงั คับแลวมาเปนมาตรในการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย คือ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๒๖
โดยวิ นิ จ ฉั ย ว า ประกาศฉบับดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ในขณะนั้นมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔๘ จากคําวินิจฉัยดังกลาวไดมีนักวิชาการแสดงความคิดเห็น
โดยใหเหตุผลวา เนื่องจากทฤษฎีทางกฎหมายยังไมมีขอยืนยันที่ชัดเจนวาไมสามารถนําบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญทีส่ นิ้ ผลใชบงั คับแลวมาเปนมาตรในการตรวจสอบได หรือในทางวิชาการยังไมมกี ารพิสจู น
ที่แนนอนวาการนํารัฐธรรมนูญมาใชบังคับแกคดีตองเปนรัฐธรรมนูญที่มีผลใชบังคับอยูเทานั้น จะนํา
รัฐธรรมนูญทีส่ นิ้ ผลใชบงั คับแลวมาใชไมได นอกจากนี้ ยังมีการอางอิงถึงกรณีประเทศเยอรมนีทศี่ าลสูงสุด
แหงสหพันธซงึ่ เทียบไดกบั ศาลฎีกาของประเทศไทยก็เคยนํารัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐเยอรมนีทสี่ นิ้ ผล
ใชบงั คับแลวมาเปนมาตรในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซึง่ ไมแตกตางกับกรณี
ศาลฎีกาของประเทศไทยในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๐๖ ทีน่ าํ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิม่ เติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ซึง่ สิน้ ผลใชบงั คับแลวมาเปนฐานในการตรวจสอบ
ทั้งที่ในขณะนั้นมีการประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒๙ ฉะนั้น
จึงเปนเหตุผลสนับสนุนวาการนํารัฐธรรมนูญที่สิ้นผลใชบังคับแลวมาเปนมาตรในการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนาจะกระทําได
อยางไรก็ดี หากพิจารณาในมุมตรงกันขามตามหลักวิชาการทางกฎหมายแลว มีเหตุผล
โตแยงความคิดเห็นดังกลาว ๓ ประการ ดังนี้
ประการแรก ในการบังคับใชหรือปฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามกฎหมายขององคกรตาง ๆ ของรัฐ
ตองอางอิงบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ยังมีผลใชบังคับอยูเทานั้น จะอาศัยอํานาจแหงกฎหมายที่สิ้นผล
ใชบงั คับแลวมากระทําการอยางหนึง่ อยางใดไมได หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ เจาหนาทีข่ องรัฐจะใชอาํ นาจ
หนาทีใ่ ด ๆ ตองอางอิงวาไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายซึง่ ยังมีผลใชบงั คับอยูม าเปนฐานในการออกผลผลิต
ทางกฎหมาย คือ กฎหรือคําสัง่ ทางปกครองเทานัน้ จะไมมกี รณีทอี่ า งวาไดนาํ กฎหมายทีส่ นิ้ ผลใชบงั คับแลว
มาเปนฐานในการออกกฎหรือคําสัง่ ทางปกครองเพือ่ บังคับใชตอ ประชาชนใหกระทําการอยางหนึง่ อยางใด
เกิดขึน้ ไดอยางแนนอน
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๔ โดยประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่
๑ มีนาคม - ๘ ธันวาคม ๒๕๓๔ สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๕ โดยประกาศใชบงั คับ
ตั้งแตวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๐.
๙
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๖
โดยประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๕ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ สวนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒
เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๗ โดยประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๐๒ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๑.
๘

๗๓

ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหลังการประกาศใชบงั คับ

ประการที่สอง หากยอมรับใหมีการนํารัฐธรรมนูญที่สิ้นผลใชบังคับแลวมาเปนมาตร
ในการตรวจสอบได จะทําใหมหี ลักในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ๒ มาตรดวยกัน
โดยมาตรหนึง่ เปนมาตรตามรัฐธรรมนูญทีย่ งั มีผลใชบงั คับอยู และอีกมาตรหนึง่ เปนมาตรตามรัฐธรรมนูญ
ทีส่ นิ้ ผลใชบงั คับไปแลว หากเปนเชนนี้ ยอมเกิดปญหาตามมาวาเมือ่ มีการเสนอคดีไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะทราบไดอยางไรวาสําหรับกฎหมายฉบับนีจ้ ะใชมาตรตามรัฐธรรมนูญทีย่ งั มี
ผลใชบังคับอยูมาวินิจฉัย สวนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งจะใชมาตรตามรัฐธรรมนูญที่สิ้นผลใชบังคับแลว
มาวินจิ ฉัย และกรณียอ มไมอาจเกิดขึน้ ไดอยางแนนอนวาศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบวากฎหมาย
ขัดตอรัฐธรรมนูญโดยใชมาตรจากรัฐธรรมนูญ ๒ มาตร ทัง้ รัฐธรรมนูญฉบับทีย่ งั มีผลใชบงั คับและฉบับที่
สิน้ ผลใชบังคับแลว
ประการทีส่ าม แมจะมีความพยายามตีความวาศาลสามารถนํารัฐธรรมนูญทีส่ นิ้ ผลใชบงั คับแลว
มาเปนมาตรในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได โดยใหแยกองคกรที่ทําหนาที่
ตรวจสอบออกเปน ๒ องคกร กลาวคือ ถาตองการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายวา
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญที่มีผลใชบังคับอยูหรือไม ใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบ แตถาตองการ
จะตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญทีส่ นิ้ ผลใชบงั คับไปแลว
ก็ใหศาลยุติธรรมเปนผูตรวจสอบ หากเปนเชนนี้ยอมทําใหเกิดสภาพที่ไมปกติหรือสรางความสับสน
วุนวายของระบบกฎหมาย เพราะกฎหมายฉบับเดียวกันถาสงไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
จะใชมาตรของรัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลใชบงั คับอยูม าตรวจสอบ แตถา ไปศาลยุตธิ รรม ศาลยุตธิ รรมจะใชมาตร
ของรัฐธรรมนูญที่สิ้นผลใชบังคับแลวมาตรวจสอบ และหากกฎหมายฉบับเดียวกันไปทั้ง ๒ ศาล
หากศาลรัฐธรรมนูญซึ่งใชมาตรของรัฐธรรมนูญที่มีผลใชบังคับมาตรวจสอบแลววินิจฉัยวาไมขัดตอ
รัฐธรรมนูญ ในขณะทีศ่ าลยุตธิ รรมวินจิ ฉัยวาใชมาตรของรัฐธรรมนูญทีส่ นิ้ ผลใชบงั คับแลวมาตรวจสอบ
ปรากฏวาขัดตอรัฐธรรมนูญ กรณียอ มเกิดปญหาตามมาวากฎหมายฉบับนีจ้ ะมีผลเชนไร เพราะทัง้ ๒ ศาล
วินิจฉัยออกมาไมเหมือนกัน ฉะนั้น ไมวาจะมีเหตุผลใด ๆ มาสนับสนุนวาศาลสามารถใชรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายที่สิ้นผลใชบังคับแลวมาเปนมาตรในการตรวจสอบไดก็ตาม แตโดยสวนตัวเห็นวาไมควร
กระทําหรือไมสามารถกระทําได
ทัง้ นี้ กรณีดงั กลาวเปนประเด็นปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในศาลยุตธิ รรมมิใชศาลรัฐธรรมนูญ แตการนํามา
อธิบายเพื่อตองการจะชี้หรือเนนยํ้าวา เมื่อมีคดีเสนอมาใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ
พึงใชมาตรจากรัฐธรรมนูญทีย่ งั มีผลใชบงั คับอยูเ ทานัน้ มาตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
และถือเปนเรือ่ งทีด่ ที ศี่ าลรัฐธรรมนูญยังไมเคยใชมาตรจากรัฐธรรมนูญทีส่ นิ้ ผลใชบงั คับแลวมาตรวจสอบ
แตอยางใด

๗๔

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๒. ปญหาความสับสนของการนําหลักเกณฑการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาใชเปนเหตุผลในการใหความหมายของกฎหมาย ปญหาในเรื่องนี้มีสาเหตุมาจากคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗ โดยศาลรัฐธรรมนูญไดใหเหตุผลประการหนึง่ ในการวินจิ ฉัยวาพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสถานะเปนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๕ (๑) วา เนือ่ งจากคําวา “บทบัญญัตแิ หงกฎหมายใดมีปญ
 หาเกีย่ วกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ” มีความหมายกวางกวาคําวา “บทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ” ซึง่ พิจารณาแลวเห็นวา เหตุผลดังกลาวจะมีเนือ้ ความประกอบดวย ๒ สวน สวนหนึง่ เปนวัตถุ
แหงคดีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจตรวจสอบ คือ บทบัญญัตแิ หงกฎหมาย และอีกสวนหนึง่ เปนหลักเกณฑ
ในการตรวจสอบบทบัญญัตแิ หงกฎหมายนัน้ คือ ปญหาเรือ่ งความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือเรือ่ งการขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ โดยหากศาลตองการจะบอกวาพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖
มีสถานะเปนกฎหมายหรือไม การใหเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญควรจะเพงไปที่วัตถุแหงคดีเปนสําคัญ
กลาวคือ ควรพิจารณาวาพระราชกฤษฎีกามีสถานะเปนกฎหมายเพราะเหตุใด โดยไมจําเปนตองนํา
หลักเกณฑในการตรวจสอบวัตถุแหงคดีมาใชเปนเหตุผลในการใหความหมายของกฎหมายดวย แตเหตุผล
ประกอบคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้ไดชี้ใหเห็นวาไดมีการนําหลักเกณฑการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายมาใชเปนเหตุผลในการใหความหมายของกฎหมาย ซึง่ อาจจะเปน
ความสับสนในการใหเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย เพราะมีการนําเหตุผลที่ไมเกี่ยวกับสภาพของเรื่อง
มาเปนฐานในการใหความหมายของกฎหมาย
สําหรับขอเสนอตอประเด็นปญหาทีเ่ กิดขึน้ ดังกลาว เนือ่ งจากคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ไดมผี ลใชบงั คับแลวจึงไมสามารถดําเนินการแกไขได แตอยางไรก็ตาม เพือ่ ใหคาํ วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
มีนํ้าหนักหรือมีความนาเชื่อถือตอคูความในคดีและสาธารณชนตอไป สมควรที่ศาลรัฐธรรมนูญพึงตอง
แสดงเหตุผลประกอบคําวินิจฉัยใหสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น
สวนที่ ๔ ผลการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ ในสวนนี้มีประเด็นปญหาเกิดขึ้น ๒ ประการ
ไดแก ปญหาเกีย่ วกับผลทีใ่ ชบงั คับมิไดของกฎหมาย และปญหาเกีย่ วกับทางปฏิบตั เิ มือ่ การใชบงั คับมิได
ของกฎหมายมีผลกระทบตอคําพิพากษาอันถึงที่สุด กลาวคือ
๑. ปญหาเกีย่ วกับผลทีใ่ ชบงั คับมิไดของกฎหมาย สาเหตุของปญหาในเรือ่ งนีเ้ กิดจากความเห็น
ทางวิชาการที่แตกตางกันวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแลว โดยเฉพาะการตรวจสอบแบบรูปธรรม คือ การตรวจสอบกฎหมายทีศ่ าลจะใชบงั คับแกคดี
นักวิชาการฝายหนึ่งเห็นวา การใชบังคับมิไดของบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นจะเริ่มมีผลใชบังคับมิได
นับตั้งแตวันที่ศาลมีคําวินิจฉัยหรือนับตั้งแตวันที่คําวินิจฉัยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
แลวแตกรณี แตนกั วิชาการอีกฝายหนึง่ เห็นวา เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินจิ ฉัยวาบทบัญญัตแิ หงกฎหมายใด
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแลว การใชบังคับมิไดของบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นจะมีผลยอนหลังกลับไป
โดยอาจจะยอนหลังนับตัง้ แตวนั ทีก่ ฎหมายนัน้ มีผลใชบงั คับ หรือนับตัง้ แตวนั ทีร่ ฐั ธรรมนูญทีใ่ ชเปนมาตร
ในการตรวจสอบกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ แลวแตกรณี ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวา ไมวาการใชบังคับมิได

๗๕

ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหลังการประกาศใชบงั คับ

ของบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีข่ ดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญจะมีผลนับตัง้ แตวนั ทีศ่ าลมีคาํ วินจิ ฉัยหรือมีผล
ยอนหลังกลับไปก็ตาม ตางก็มที งั้ ขอดีและขอดอยแตกตางกัน กลาวคือ ถาใหการใชบงั คับมิไดของบทบัญญัติ
แหงกฎหมายมีผลนับตั้งแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย แมจะมีขอดีที่เปนการรักษาความมั่นคง
แหงนิติฐานะของบุคคล แตก็มีขอดอยที่อาจจะไมยุติธรรมแกบุคคลผูตกอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ทีศ่ าลจะมีคาํ วินจิ ฉัย สวนการใชบงั คับมิไดของบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีใ่ หมผี ลยอนกลับไป แมจะมีขอ ดี
ทีท่ าํ ใหผทู ตี่ กอยูภ ายใตบงั คับของกฎหมายไดรบั ความยุตธิ รรม แตกม็ ขี อ ดอยทีอ่ าจจะกระทบตอความมัน่ คง
แหงนิตฐิ านะของบุคคล ดังนัน้ เมือ่ ทัง้ สองกรณีตา งมีขอ ดีและขอดอยจึงมีขอ เสนอวา การเริม่ มีผลบังคับ
ของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมควรระบุไวอยางชัดเจนวาใหคําวินิจฉัยนั้นมีผลนับตั้งแตวันที่ศาล
มีคําวินิจฉัยหรือมีผลยอนหลังกลับไปทุกกรณี แตควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาใหศาลรัฐธรรมนูญมีดลุ พินจิ ในการกําหนดผลทางกฎหมายใหเหมาะสมกับสภาพ
หรือพฤติการณแหงคดีได ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถใชดุลพินิจกําหนดใหผล
ที่ใชบังคับมิไดของบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับตั้งแตเมื่อใดก็ได
๒. ปญหาเกีย่ วกับทางปฏิบตั เิ มือ่ การใชบงั คับมิไดของกฎหมายมีผลกระทบตอคําพิพากษา
อันถึงที่สุด สาเหตุของปญหาในเรื่องนี้เกิดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒
วรรคสาม๑๐ ไดกําหนดใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญมีผลกระทบตอคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด โดยเฉพาะถาบทบัญญัตินั้น
เปนบทบัญญัติที่กําหนดฐานความผิด ใหถือวาผูซึ่งตองคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดไมเปนผูกระทํา
ความผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น หรือถาผูนั้นยังรับโทษอยูก็ใหปลอยตัวออกจากเรือนจํา
กรณีจึงมีปญหาวา เมื่อการใชบังคับมิไดของกฎหมายมีผลกระทบตอคําพิพากษาอันถึงที่สุดแลว
บุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะปฏิบัติอยางไรเพื่อใหเปนไปตามความมุงหมายหรือเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญดังกลาว ในเรื่องนี้เห็นวา เนื่องจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมิไดมีผลโดยอัตโนมัติ แตตองดําเนินการ
ตามกรณีตา ง ๆ เพือ่ ใหมผี ลขึน้ มา ซึง่ ปจจุบนั ยังไมมกี ฎหมายฉบับใดกําหนดขึน้ โดยเฉพาะเจาะจงวา
จะดําเนินการลบคําพิพากษาอันถึงที่สุดหรือนําบุคคลผูตองรับโทษอาญาซึ่งไดรับผลกระทบจาก
คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกจากเรือนจําโดยกระบวนการหรือวิธกี ารใด ฉะนัน้ เมือ่ รัฐธรรมนูญ
ไดรับรองสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดแลว และมาตรา ๒๕ วรรคสอง๑๑

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคสาม บัญญัติวา
“คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทงั้ ปวง แตไมกระทบตอคําพิพากษาของศาลอันถึงทีส่ ดุ แลว เวนแตในคดีอาญาใหถอื วา
ผูซ งึ่ เคยถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิดตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีศ่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาไมชอบดวยมาตรา ๕ นัน้ เปนผูไ มเคย
กระทําความผิดดังกลาว หรือถาผูน นั้ ยังรับโทษอยูก ใ็ หปลอยตัวไป แตทงั้ นีไ้ มกอ ใหเกิดสิทธิทจี่ ะเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ”.
๑๑
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ วรรคสอง บัญญัติวา
“สิทธิหรือเสรีภาพใดทีร่ ฐั ธรรมนูญใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ หรือใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ ฎหมายบัญญัติ
แมยังไมมีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใชบังคับ บุคคลหรือชุมชนยอมสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพนั้นไดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ”.
๑๐

๗๖

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ก็มีเจตนารมณใหสิทธิที่รัฐธรรมนูญไดรับรองแลวแมยังไมมีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใชบังคับก็สามารถ
นําไปใชบงั คับไดโดยตรง ประกอบกับยังมีพระราชบัญญัตกิ ารรือ้ ฟน คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖
มาตรา ๕ (๓) ที่กําหนดให “คดีใดที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหบุคคลใดตองรับโทษอาญาในคดี
นั้นแลว อาจมีการรองขอใหรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาใหมไดเมื่อปรากฏวามีพยานหลักฐานใหม
อันชัดแจงและสําคัญแกคดีซึ่งถาไดนํามาสืบในคดีอันถึงที่สุดนั้น จะแสดงวาบุคคลผูตองรับโทษอาญา
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นไมไดกระทําความผิด” อันเปนการเปดชองใหผูที่เกี่ยวของนํามาใชเปนฐาน
ในการยื่นคํารองตอศาลได ซึ่งศาลชั้นตนที่ไดรับคํารองควรดําเนินการพิจารณาวาเปนกรณี
ทีเ่ กีย่ วของกับบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีศ่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญซึง่ ทําให
บุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมมิไดกระทําความผิด แลวพิพากษา
ยกคําพิพากษาเดิมและพิพากษาใหมวาบุคคลนั้นมิไดกระทําความผิด
สรุป จากการทีม่ โี อกาสไดรว มรับฟงความคิดเห็นในการสัมมนางานวิจยั ครัง้ นีผ้ า นการถายทอดสด
ทางเฟซบุกของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑๒ ผูเขียนมีความคิดเห็นวา การตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการประกาศใชบังคับของศาลรัฐธรรมนูญมีปญหาเกิดขึ้น
หลายประการ ทัง้ ปญหาวัตถุแหงคดีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจตรวจสอบ กลไกในการเสนอคดีตอ ศาล
หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งแตละกรณี
ก็มปี ระเด็นปญหาปลีกยอยตามมา กลาวคือ กรณี “วัตถุแหงคดีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจตรวจสอบ”
มีปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ และปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของประกาศหรือคําสั่ง
ของคณะรัฐประหาร โดยเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญไดรบั คดีไววนิ จิ ฉัยและวินจิ ฉัยวาพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสถานะเปนกฎหมายแลว ไดกอใหเกิดปญหาความแตกตางของสถานะ
ทางกฎหมายระหว า งบทบั ญ ญั ติ ใ นพระราชกฤษฎี ก า ความไม เ ป น เอกภาพของคํ า ว า กฎหมาย
และความลักลั่นของการเสนอคดีใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบตามแบบรูปธรรมและแบบนามธรรม
รวมทั้งปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของคําวินิจฉัย สวนการรับรองความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายใหกับประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารไดกอใหเกิดปญหาการไมเคารพหลักนิติรัฐ
การทําลายหลักความเสมอภาคของระบบตรวจสอบ และการไมคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่ตกอยูภายใตบังคับของกฎหมาย

https://www.facebook.com/Thammasatlaw/videos/596327701242005/.

๑๒

๗๗

ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหลังการประกาศใชบงั คับ

สําหรับกรณี “กลไกในการเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบ” ไดกอใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับความเหมาะสมในกระบวนการเสนอคดี และปญหาเกี่ยวกับการใชดุลพินิจของศาลในการสง
คําโตแยงของคูค วามไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย สวนกรณี “หลักเกณฑและวิธกี ารในการตรวจสอบ
ของศาลรัฐธรรมนูญ” ก็มปี ญ
 หาการนํารัฐธรรมนูญทีส่ นิ้ ผลใชบงั คับแลวมาเปนหลักเกณฑในการตรวจสอบ
และปญหาความสับสนของการนําหลักเกณฑการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญมาใชเปนเหตุผล
ในการใหความหมายของกฎหมาย นอกจากนี้ ในสวนของกรณี “ผลการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ”
ก็มปี ระเด็นปญหาเกีย่ วกับผลทีใ่ ชบงั คับมิไดของกฎหมาย และปญหาเกีย่ วกับทางปฏิบตั เิ มือ่ การใชบงั คับมิได
ของกฎหมายมีผลกระทบตอคําพิพากษาอันถึงที่สุด
ฉะนั้น เมื่อคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีความสําคัญในระบบกฎหมายไทย อีกทั้งยังมี
ความสําคัญในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ จึงสมควรปรับปรุงตัวบทกฎหมาย
และเรือ่ งอืน่ ๆ สําหรับแกไขปญหาดังกลาวตามแนวทางทีว่ ทิ ยากรผูท รงคุณวุฒไิ ดใหขอ เสนอไว ซึง่ แตละ
แนวทางลวนเปนประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตาง ๆ ของรัฐทีเ่ กีย่ วของ
ใหเปนไปอยางสมบูรณมากยิ่งขึ้น๑๓

ธีระ สุธวี รางกูร, “คําวินจิ ฉัยและผลของคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ”, วารสารนิตศิ าสตร, ปที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒ เดือนมิถนุ ายน
๒๕๕๙, น. ๓๑๐.
๑๓

๗๘

