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การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของเงื่ อ นไขในการตราพระราชก� ำ หนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
ตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ (Separation of Powers) ซึ่งมีการแยกองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจ
อธิปไตยออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ (๑) อ�ำนาจนิติบัญญัติ องค์กรที่ใช้อ�ำนาจ คือ รัฐสภา (๒) อ�ำนาจบริหาร
องค์กรที่ใช้อ�ำนาจ คือ คณะรัฐมนตรี และ (๓) อ�ำนาจตุลาการ องค์กรที่ใช้อ�ำนาจ คือ ศาลนั้น
จะพิจารณาเห็นได้ว่าอ�ำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายย่อมเป็นของฝ่ายนิติบัญญัติ
โดยเฉพาะ แต่ ใ นบางกรณี ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น รี บ ด่ ว นไม่ อ าจที่ จ ะตรากฎหมายโดยรั ฐ สภาได้ ทั น
ก็ อ าจส่ ง ผลให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารไม่ มี ก ฎหมายที่ จ ะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ดั ง นั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ต้ อ งก� ำ หนดแบ่ ง อ� ำ นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ปให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารสามารถตรากฎหมาย
ใช้บังคับได้เป็นการชั่วคราว ในที่นี้ก็คือการตราพระราชก�ำหนดซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กรณี กล่าวคือ
กรณีแรกพระราชก�ำหนดทั่วไป และกรณีที่สองพระราชก�ำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา
ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีความประสงค์ที่จะให้พระราชก�ำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติ
ต่อไปก็จะต้องรีบน�ำพระราชก�ำหนดนั้น ๆ เข้าสู่สภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติก่อน
ส�ำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั นัน้
ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตราพระราชก�ำหนด การพิจารณาอนุมัติพระราชก�ำหนดและ
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชก�ำหนดไว้ในมาตรา ๑๗๒
มาตรา ๑๗๓ และมาตรา ๑๗๔ ซึง่ ในขณะทีเ่ ขียนบทความทางคณะรัฐมนตรีได้อาศัยอ�ำนาจตามความใน
มาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตราพระราชก�ำหนดการ
บริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึน้ มีผลใช้บงั คับ เมือ่ วันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติท�ำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๖๓ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติพระราชก�ำหนดฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แต่ต่อมาได้มี
ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรือ่ ง มาตรการชัว่ คราวเพือ่ แก้ไขข้อขัดข้อง
ในการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อให้นายจ้าง
และคนต่างด้าว รวมทัง้ ฝ่ายเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องได้มเี วลาเตรียมการและด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อความเป็นธรรมและไม่เกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจและสังคมรุนแรงเกินควร กระทั่งได้มี
นักวิชาการบางฝ่ายได้ตงั้ ประเด็นค�ำถามเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
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การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชกำ�หนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ของเงื่อนไขในการตราพระราชก�ำหนดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ว่าจะสามารถตรวจสอบเงื่อนไขด้านความจ�ำเป็นรีบด่วนได้ด้วยหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความกระจ่าง
และความรู ้ ค วามเข้ า ใจว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น นั้ น ได้ ว างหลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนในการตรา
พระราชก�ำหนด การพิจารณาอนุมัติพระราชก�ำหนด และการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของพระราชก� ำ หนดเอาไว้ อ ย่ า งไร ทั้ ง นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาโดยเปรี ย บเที ย บกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ แล้ ว ทางคอลั ม น์ มุ ม สะท้ อ นความคิ ด นิ ติ บั ญ ญั ติ จึ ง ใคร่ ข อน� ำเสนอประเด็ น กรณี ศึ ก ษา
พระราชก�ำหนดในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
๑. เงื่อนไขในการตราพระราชก�ำหนดโดยฝ่ายบริหาร
๑.๑ พระราชก�ำหนดโดยทั่วไป		
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได้ ก� ำ หนดเงื่ อ นไขในการ
ตราพระราชก�ำหนดทั่วไปไว้ในมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า
			“มาตรา ๑๗๒ ในกรณี เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นอั น ที่ จ ะรั ก ษาความปลอดภั ย ของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก�ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
			 การตราพระราชก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท�ำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่า
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
			 ฯลฯ							
ฯลฯ”
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว สามารถแบ่งเงื่อนไขในการตรา
พระราชก�ำหนดเป็น ๒ ประการ คือ
(ก) เงื่อนไขเฉพาะเรื่อง กล่าวคือ การตราพระราชก�ำหนดจะต้องเป็นกรณีเพื่อประโยชน์
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การรักษาความปลอดภัยของประเทศ
(๒) การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
(๓) การรักษาความความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
(๔) การป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
(ข) เงื่อนไขด้านความจ�ำเป็นรีบด่วน กล่าวคือ การตราพระราชก�ำหนดจะกระท�ำได้
เมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
ทัง้ นี้ ในกรณีทคี่ ณะรัฐมนตรีจะตราพระราชก�ำหนดทัว่ ไปมาใช้บงั คับ จะต้องมีเงือ่ นไขในการ
ตราพระราชก�ำหนดโดยทัว่ ไปทัง้ ๒ ประการเกิดขึน้ ในเวลาทีพ่ ร้อมกัน โดยจะขาดอันใดอันหนึง่ เสียมิได้
			ข้อพิจารณา หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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๑.๒ พระราชก�ำหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได้ ก� ำ หนดเงื่ อ นไขในการ
ตราพระราชก�ำหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตราไว้ในมาตรา ๑๗๔ ซึ่งบัญญัติว่า
			“มาตรา ๑๗๔ ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา
ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรง
ตราพระราชก�ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
			 ให้น�ำความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับ
แก่พระราชก�ำหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม
จะต้องน�ำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๔ วรรคสอง ซึ่งมิได้บัญญัติให้
น�ำมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับกับพระราชก�ำหนด
เกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราโดยอนุโลมด้วย ดังนั้น เงื่อนไขในการ
ตราพระราชก�ำหนดเกีย่ วกับภาษีอากรหรือเงินตราจึงต้องพิจารณาเพียงว่า
เป็นกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา
ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาโดยด่วนและลับเพือ่ รักษาประโยชน์ของแผ่นดิน
หรือไม่  โดยไม่จำ� ต้องพิจารณาถึงเงือ่ นไขเฉพาะเรือ่ งและเงือ่ นไขด้านความจ�ำเป็นรีบด่วน ซึง่ เป็นเงือ่ นไข
การตราพระราชก�ำหนดโดยทั่วไป ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ด้วยแต่อย่างใด
			ข้อพิจารณา หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๒. การพิจารณาอนุมัติพระราชก�ำหนดโดยรัฐสภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
อนุมัติพระราชก�ำหนดโดยรัฐสภาไว้ในมาตรา ๑๗๒ วรรคสามถึงวรรคหก ซึ่งบัญญัติว่า
“ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก�ำหนดนั้นต่อรัฐสภา
เพือ่ พิจารณาโดยไม่ชกั ช้า ถ้าอยูน่ อกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า
คณะรัฐมนตรีต้องด�ำเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
พระราชก�ำหนดโดยเร็วถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติหรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติ
และสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรให้พระราชก�ำหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไป
ในระหว่างที่ใช้พระราชก�ำหนดนั้น
หากพระราชก�ำหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายใดและพระราชก�ำหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อน
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดนั้นมีผล
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก�ำหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและ
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การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชกำ�หนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สภาผู ้ แ ทนราษฎรยื น ยั น การอนุ มั ติ ด ้ ว ยคะแนนเสี ย งมากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ� ำ นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก�ำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป
การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�ำหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว จะพบว่าการพิจารณาอนุมัติ
พระราชก�ำหนด รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของแต่ละสภาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
โดยจะไม่มีการพิจารณาเป็น ๓ วาระเหมือนกับกรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ แต่จะมี
การพิ จ ารณาเพื่ อ ลงมติ ว ่ า จะอนุ มั ติ ห รื อ ไม่ อ นุ มั ติ เ ท่ า นั้ น ซึ่ ง การพิ จ ารณานั้ น จะน� ำ เสนอต่ อ
สภาผู้แทนราษฎรก่อน หากสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดนั้นก็จะตกไป แต่หากอนุมัติ
ก็จะส่งต่อไปให้วุฒิสภาเพื่อพิจารณา หากวุฒิสภาไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดนั้นต้องส่งคืนกลับไปยัง
สภาผู ้ แทนราษฎรเพื่อพิจารณายืน ยันต่อไป ทั้งนี้ การไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดย่อมไม่กระทบ
กระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้บังคับพระราชก�ำหนดไปแล้ว แต่หากวุฒิสภาอนุมัติ
ก็จะมีผลท�ำให้พระราชก�ำหนดนั้นได้รับอนุมัติจากรัฐสภามีผลบังคับใช้เป็นพระราชบัญญัติต่อไป
มีข้อพึงสังเกตว่า ค�ำว่า “ให้พระราชก�ำหนดนั้นได้รับอนุมัติจากรัฐสภามีผลบังคับใช้เป็น
พระราชบัญญัติต่อไป” อาจมีการเข้าใจความหมายผิดว่า ให้พระราชก�ำหนดที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
เปลี่ยนชื่อเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งที่ถูกต้องนั้น หมายความว่า ให้พระราชก�ำหนดที่ผ่านการอนุมัติ
จากรัฐสภาซึง่ เป็นฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตมิ ลี ำ� ดับศักดิข์ องกฎหมายเท่ากับพระราชบัญญัติ แต่ยงั คงใช้ชอื่ น�ำหน้า
กฎหมายเป็นพระราชก�ำหนดเช่นเดิม เช่น พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติอนุมัติพระราชก�ำหนดฉบับนี้แล้ว ก็ไม่ได้มี
การเปลี่ยนชื่อน�ำหน้ากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติแต่อย่างใด
ข้อพิจารณา หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๓. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก�ำหนดโดยศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก�ำหนดไว้ในมาตรา ๑๗๓ ซึ่งบัญญัติว่า
“มาตรา ๑๗๓ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชก�ำหนดใดสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก�ำหนดนั้น
ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชก�ำหนดนั้นไว้
ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้ศาลรัฐธรรมนูญ
แจ้งค�ำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา
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ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง
ให้พระราชก�ำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู”่
เมื่ อ พิ จ ารณาจากบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า วแล้ ว
สามารถแบ่งหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
พระราชก�ำหนด ดังนี้
(๑) วัตถุแห่งการตรวจสอบ
วั ต ถุ แ ห่ ง การตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ตาม
มาตรา ๑๗๓ ได้แก่ พระราชก�ำหนดที่รัฐสภายังไม่ได้อนุมัติตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม และเฉพาะ
พระราชก� ำ หนดทั่ ว ไปตามมาตรา ๑๗๒ เท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น วั ต ถุ แ ห่ ง การตรวจสอบตามมาตรานี้
ส่วนพระราชก�ำหนดเกีย่ วด้วยภาษีอากรหรือเงินตราตามมาตรา ๑๗๔ นัน้ ไม่ได้มบี ทบัญญัตใิ ดให้อำ� นาจ
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชก�ำหนดประเภท
ดังกล่าวไว้แต่อย่างใด เพราะมาตรา ๑๗๓ วรรคหนึง่ ก�ำหนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา
มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า “พระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง” หรือไม่ ซึ่งมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ใช้บังคับกับการตราพระราชก�ำหนด
ทั่วไปตามมาตรา ๑๗๒ เท่านั้น มิได้ใช้บังคับกับการตราพระราชก�ำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือ
เงินตราตามมาตรา ๑๗๔ ด้วยแต่อย่างใด กับทัง้ มาตรา ๑๗๔ วรรคสอง ก็มไิ ด้บญ
ั ญัตใิ ห้นำ� มาตรา ๑๗๒
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗๓ มาใช้บังคับกับพระราชก�ำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราโดยอนุโลม
คงบัญญัติเพียงให้น�ำมาตรา ๑๗๒ วรรคสามถึงวรรคเจ็ด มาใช้บังคับกับพระราชก�ำหนดเกี่ยวด้วยภาษี
อากรหรือเงินตราโดยอนุโลมเท่านั้น ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจึงเข้าชื่อ
เสนอความเห็นส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๓ วรรคหนึ่ง ขอให้ตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราไม่ได้
อย่างไรก็ดี แม้พระราชก�ำหนดทั่วไปที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาอนุมัติแล้วตามมาตรา
๑๗๒ วรรคสาม ไม่ใช่วัตถุแห่งการตรวจสอบตามมาตรา ๑๗๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาจึงเข้าชื่อเสนอความเห็นส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๓ วรรคหนึ่ง ขอให้ตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนดทั่วไปที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
อนุมัติแล้วไม่ได้ แต่พระราชก�ำหนดทั่วไปที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาอนุมัติแล้วย่อมมีสถานะ
เป็น “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
พระราชก�ำหนดดังกล่าวจึงเป็นวัตถุแห่งการตรวจสอบตามมาตรา ๒๑๒ และมาตรา ๒๓๑ (๑)
ซึ่งศาลที่พิจารณาคดีและผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วแต่กรณี สามารถเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น
ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเนือ้ หาพระราชก�ำหนดดังกล่าวได้
		
ข้อพิจารณา หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชกำ�หนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

		
(๒) ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
			 รัฐธรรมนูญได้กำ� หนดให้ “สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา” จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
๑ ใน ๕ ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธาน
แห่งสภาทีต่ นเป็นสมาชิกว่าพระราชก�ำหนดนัน้ ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง่ โดยประธานแห่งสภานัน้
ต้องส่งความเห็นดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นนั้นเพื่อวินิจฉัย
และให้รอการพิจารณาอนุมตั พิ ระราชก�ำหนดนัน้ ไว้กอ่ นจนกว่าจะได้รบั แจ้งค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
มีขอ้ พึงสังเกตว่า จ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๕ นัน้
พิจารณาจากจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาในขณะที่มีการเข้าชื่อเสนอความเห็น
ต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก ไม่ใช่พิจารณาจากจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภาหรือ
จากจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา หรือจากจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
นอกจากนีส้ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาไม่สามารถเข้าชือ่ เสนอความเห็น
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด
ตามมาตรา ๑๗๓ วรรคหนึ่ง ร่วมกันได้ ซึ่งแตกต่างจากการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตติ ามมาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑)๑ ทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาสามารถเข้าชื่อเสนอความเห็นร่วมกันได้
				ข้อพิจารณา หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๓) ขอบเขตแห่งการตรวจสอบ
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๓
จะเห็นได้ว่ากรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจะมีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นว่า
พระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้องเป็นกรณี
ที่พระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง เท่านั้น
กล่าวคือ พระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ                     
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐มาตรา ๑๘๔ (๑) บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๔๘ ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัตใิ ดขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑
(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
ฯลฯ
ฯลฯ”.
๑
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ด้วยเหตุนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจึงไม่มสี ทิ ธิเข้าชือ่ เสนอต่อประธานแห่งสภา
ที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อส่งความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การตราพระราชก�ำหนดมิได้
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒
วรรคสอง๒
		
ข้อพิจารณา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนดไว้ในมาตรา ๒๑๙๓ โดยก�ำหนดให้
กรณีทสี่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาจะมีสทิ ธิเข้าชือ่ เสนอความเห็นว่า พระราชก�ำหนดใด
ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้องเป็นกรณีที่พระราชก�ำหนดนั้น
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง คือ พระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นไป
เพือ่ ประโยชน์ในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะเท่านั้น
๒

เทียบเคียงค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๔๑, ที่ ๑๔/๒๕๔๖ และที่ ๒๙-๓๐/๒๕๔๗.
		
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๙ บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๑๙ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชก�ำหนดใดตามมาตรา ๒๑๘ วรรคสาม
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา
มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง
และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค�ำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา
เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได้รับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รอการพิจารณาพระราชก�ำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง ให้พระราชก�ำหนด
นั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด”.
๓
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การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชกำ�หนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

			ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนดไว้ในมาตรา ๑๘๕๔
โดยนอกจากจะก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นว่า
พระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามเงือ่ นไขตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ คือ พระราชก�ำหนดนัน้
ไม่เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือไม่แล้ว ยังได้ก�ำหนดให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง คือ พระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือไม่ด้วย
(๔) ผลของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง่
กล่าวคือ ไม่ได้ตราขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ให้พระราชก�ำหนดนั้น
ไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้นค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้จึงเป็นค�ำวินิจฉัยที่มีผลย้อนหลัง
กล่ า วคื อ ย้ อ นหลั ง ไปท� ำ ให้ พ ระราชก� ำ หนดนั้ น ไม่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ มาตั้ ง แต่ ต ้ น ซึ่ ง หมายความว่ า
ถ้าพระราชก�ำหนดนั้นตราขึ้นมายกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใด ก็ต้องถือว่าไม่มีการยกเลิกหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้นมาตั้งแต่ต้น กฎหมายที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�ำหนด
ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าตราขึ้นโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง จึงมีผลใช้บังคับอยู่ตลอด
เพราะพระราชก�ำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการตราขึ้นมาเลย๕

๔

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๕ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๘๕  ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชก�ำหนดใดตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา
มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็น
เพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค�ำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา
เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได้รับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รอการพิจารณาพระราชก�ำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ให้พระราชก�ำหนดนั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด”.
๕
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, ค�ำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ : ส�ำนักฝึกอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๔), น. ๔๒๑.
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มีข้อพึงสังเกตว่า ผลของการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง มีความแตกต่างจากผลของการที่รัฐสภาไม่อนุมัติพระราชก�ำหนด เนื่องจาก
พระราชก�ำหนดที่รัฐสภาไม่อนุมัติมิได้ตกไปแต่ต้นดังเช่นพระราชก�ำหนดที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง แต่พระราชก�ำหนดนั้นมีผลตกไปตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
การไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดนั้นในราชกิจจานุเบกษา โดยไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่าง
ที่ใช้พระราชก�ำหนดนั้น และในกรณีที่พระราชก�ำหนดมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายใด และพระราชก�ำหนดนัน้ ต้องตกไปเพราะรัฐสภาไม่อนุมตั ิ ให้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีม่ อี ยู่
ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดนั้นมีผล
			ข้อพิจารณา หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
บทสรุป

เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบหลักการในการตราพระราชก�ำหนด การพิจารณาอนุมตั พิ ระราชก�ำหนด
และการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชก�ำหนด ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้วจะพบว่า
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ยังคงยึดหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในเรือ่ งเงือ่ นไขการตราพระราชก�ำหนด
โดยฝ่ายบริหาร ที่ก�ำหนดเงื่อนไขในการตราพระราชก�ำหนดโดยทั่วไปเป็น ๒ ประการคือ เงื่อนไข
เฉพาะเรือ่ งและเงือ่ นไขด้านความจ�ำเป็นรีบด่วน และทีก่ ำ� หนดเงือ่ นไขในการตราพระราชก�ำหนดเกีย่ วกับ
ภาษีอากรหรือเงินตรา คือ เป็นกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา
ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาโดยด่วนและลับเพือ่ รักษาประโยชน์ของแผ่นดิน  รวมถึงยังคงหลักการเดิม
ในเรือ่ งการพิจารณาอนุมตั พิ ระราชก�ำหนดโดยรัฐสภาทีก่ ำ� หนดให้เป็นอ�ำนาจของแต่ละสภาว่าจะอนุมตั ิ
หรือไม่อนุมตั   ิ โดยจะไม่มกี ารพิจารณาเป็น ๓ วาระเหมือนกับกรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ แต่จะมี
การพิจารณาเพื่อลงมติว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเท่านั้น
โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชก�ำหนดโดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความแตกต่าง
จากหลักการตามที่ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กล่าวคือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๕ นอกจากจะก�ำหนดให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง คือ พระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือไม่แล้ว ยังได้ก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชกำ�หนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

หรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง คือพระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็น
รีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือไม่ด้วย
ส�ำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันมาตรา ๑๗๓ ได้บัญญัติให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจะมีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นว่า พระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้องเป็นกรณีที่พระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่งเท่านั้น กล่าวคือ พระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นไป
เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติให้สมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภามี สิ ท ธิ เข้ า ชื่ อ เสนอต่ อ ประธานแห่ ง สภาที่ ต นเป็ น สมาชิ ก
เพื่อส่งความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการตราพระราชก�ำหนดมิได้เป็นกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ได้หรือไม่ด้วย
แต่ประการใด ดังนั้น ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอ�ำนาจตรวจสอบว่าการตราพระราชก�ำหนด
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้หรือไม่อีกต่อไป โดยให้อ�ำนาจ
ในการวินจิ ฉัยว่าการตราพระราชก�ำหนดเป็นกรณีฉกุ เฉินทีม่ คี วามจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลีย่ งได้
หรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของฝ่ายบริหาร ซึ่งก็คือ คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ โดยมีหลักการในลักษณะ
เช่ น เดี ย วกั บ การตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของเงื่ อ นไขในการตราพระราชก� ำ หนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๙ ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
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