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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law : อังกฤษ, Lois Organigues : ฝรั่งเศส) 
คอื กฎหมายทีต่ราขึน้ในรปูของพระราชบญัญตั ิเพือ่กาํหนดรายละเอยีดตาง ๆ  อนัเปนกฎเกณฑสาํคญั
เพิม่เตมิในขณะทีร่ฐัธรรมนญูไดบัญญตัหิลกัการในเรือ่งนัน้ไวแตเพยีงกวาง ๆ  เทานัน้ ทัง้นี ้เพือ่ใหมคีวาม
สมบรูณและชดัเจนยิง่ขึน้ โดยไมตองบญัญตัริายละเอยีดไวในรฐัธรรมนญูใหมคีวามยดืยาวมากจนเกนิไป 
และเพื่อที่จะสะดวกในการแกไขเพิ่มเติมโดยไมตองแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ๑ 

ในอดีตกอนป พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไมไดบัญญัติใหมีระบบ
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูแตอยางใด ทีผ่านมาแมจะมกีารมอบใหกฎหมายอืน่ไปบญัญตัเิรือ่ง
เกีย่วกับการเลอืกตัง้ หรอืพรรคการเมอืง แตกฎหมายประเภทดงักลาวก็มสีถานะเปนเพยีงพระราชบญัญตัิ
ทั่วไปฉบับหนึ่งเทานั้น๒ โดยแนวความคิดในเรื่องดังกลาวจะมีปรากฏอยูในทางวิชาการเพียงเทานั้น 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได
นําระบบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาใชในระบบกฎหมายไทย๓ โดยกําหนดใหมี
กระบวนการตราและการแกไขเพิ่มเติม รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เหมือนกับพระราชบัญญัติทั่วไป และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ไดนํา
ระบบดังกลาวมาบัญญัติไวเชนเดียวกัน แตไดกําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมี
กระบวนการตราและการแกไขเพิม่เตมิ รวมทัง้มกีระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูกอน
ประกาศใชเปนกฎหมายแตกตางไปจากพระราชบัญญัติทั่วไป
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๑ เรยีบเรยีงจากคาํบรรยายของ รศ. ดร. วรเจตน  ภาคีรตัน, ในการสอนวชิา “ปรชัญาและหลกัการพืน้ฐานในกฎหมายมหาชน”, 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รุนที่ ๑๔ ปการศึกษา ๒๕๕๕, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

๒ นนัทวฒัน  บรมานนัท, “รฐับญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฝรัง่เศส : ขอคดิเพือ่การปรบัปรงุรฐับญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูไทย”, 
(กรุงเทพฯ : สุขุมและบุตร จํากัด, ๒๕๔๑), หนา ๑๙๓ – ๑๙๔. 

๓ สถาบันพระปกเกลา, “สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) หมวดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
เรื่อง ๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”, (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๔), หนา ๒.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ในระบบกฎหมายไทยกับประเด็นปญหา
ในทางกฎหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ในระบบกฎหมายไทยกับประเด็นปญหา
ในทางกฎหมาย
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทยกับประเด็นปญหาในทางกฎหมาย

จุลนิติ

แมวาพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญจะมีปรากฏอยูในวงวิชาการของประเทศไทยมานานแลว 
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นใน
ระบบกฎหมายไทยต้ังแต ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ตาม แตจนถึงปจจุบันประเด็นปญหาในทางกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญยงัคงเปนทีถ่กเถียงกันอยูในหลายประเด็น เชน ปญหา
เก่ียวกบัการกําหนดลาํดบัชัน้ของกฎหมายของพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูเมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัพระราชบญัญตั ิปญหาเกีย่วกบัการตรวจสอบความชอบดวยพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู
ของพระราชบัญญัติ ปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญภายหลังการประกาศใชบงัคบัแลว ตลอดจนปญหาเกีย่วกบัการสิน้ผลใชบงัคับ
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง เปนตน

ดังนั้น คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับน้ี จึงไดประมวลและรวบรวมความคิดเห็นทางวิชาการ
ของนกักฎหมายไทยท่ีเกีย่วของ เพือ่ใหผูอานไดทราบวาในแตละประเด็นปญหาดังกลาวน้ัน นกักฎหมายไทย
มีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางไร และดวยเหตุผลใด โดยในเบื้องตนขอกลาวถึงขอแตกตางระหวาง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนี้

๑. ขอแตกตางระหวางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับ
พระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐

๑.๑ ขอแตกตางในดานขอบเขตเนื้อหา
ขอบเขตเนือ้หาของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 

พทุธศกัราช ๒๕๕๐ อยูภายใตแนวความคดิทีว่าตองเปนเรือ่งทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองใกลชดิกบัรฐัธรรมนญู
และตองตราขึน้เพือ่ใชบงัคบักบัองคกรทีม่อีาํนาจดาํเนนิการหรอืตดัสนิชีข้าดในเรือ่งทีร่ฐัธรรมนูญกําหนด
ไวเทานั้น๔ แตสําหรับขอบเขตเน้ือหาของพระราชบัญญัตินั้น ไมไดถูกจํากัดวาการตราขึ้นใชบังคับ
จะตองเปนเร่ืองท่ีมีความเก่ียวเน่ืองใกลชิดกับรัฐธรรมนูญ สามารถท่ีจะตราข้ึนใชบังคับไดทุกเร่ือง 
นอกเหนือจากเร่ืองท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดไวเฉพาะวาใหตราเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวาจะตองเปนเรื่องที่ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

้

ตองเปนเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องใกลชิดกับรัฐธรรมนูญ
และตองตราขึ้น เ พ่ือใชบังคับกับองคกรท่ีมีอํานาจ
ดาํเนินการหรือตดัสนิชีข้าดในเรือ่งทีร่ฐัธรรมนูญกาํหนด
ไวเทานั้น

๔ โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๘ ซึ่งกําหนดใหมีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ จํานวน ๙ ฉบับ เทานั้น.

๑. ขอแตกตางระหวางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับ
พระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐
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จุลนิติ

ขอบเขตเนื้อหาดังกลาว มีผลทางกฎหมาย ๓ ประการ คือ ๑) เรื่องใดที่รัฐธรรมนูญกําหนดให
ตราเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เรื่องน้ันจะตราเปนพระราชบัญญัติไมได ๒) เรื่องใด
ที่รัฐธรรมนูญไมไดกําหนดใหตราเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เรื่องน้ันจะตราเปน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมได และ ๓) เร่ืองใดท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดใหตราเปน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เรื่องน้ันจะตราเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกินกวา
ขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวไมได๕ 

๑.๒ ขอแตกตางในดานกระบวนการตราและการแกไขเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญมีกระบวนการในการตราและการแกไขเพิ่มเติม๖ รวมทั้งมีกระบวนการในการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศใชเปนกฎหมายแตกตางไปจากพระราชบัญญัติธรรมดาท่ัวไป 
ในประเด็นสําคัญดังนี้

๑.๒.๑ ผูมีอํานาจเสนอรางกฎหมาย
ผู มีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๙ กําหนดให

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย
๑) คณะรัฐมนตรี
๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียู

ของสภาผูแทนราษฎร หรอืสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา มจีาํนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือ  

๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาลและประธาน
องคกรนั้นเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น

แตสําหรับผูมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติ มาตรา ๑๔๒ กําหนดใหรางพระราชบัญญัติจะ
เสนอไดก็แตโดย

๑) คณะรัฐมนตรี
๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๒๐ คน
๓) ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายท่ีเกีย่วกับการจัดองคกรและกฎหมาย

ที่ประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ หรือ 
๔) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจาํนวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน
๑.๒.๒ การออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู นัน้ รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๐ 

ไดกําหนดใหการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ และในวาระที่ ๒ ขั้นพิจารณาเรียง
ลําดับมาตรา ใหถือเสียงขางมากของแตละสภา และในวาระท่ี ๓ ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวย

๕ สมคดิ  เลศิไพฑรูย, “พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูในประเทศฝรัง่เศส”, ใน อาจารยิบชูา หนงัสอืรวมบทความทาง
วิชาการเพื่อเปนอนุสรณแดศาสตราจารยไพโรจน  ชัยนาม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๓๘), หนา ๑๑๔.

๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มิไดกําหนดกระบวนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญไวเปนพิเศษ ดังนั้น จึงมีกระบวนการเดียวกันกับกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั่นเอง.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทยกับประเด็นปญหาในทางกฎหมาย

จุลนิติ

๗ วิณัฏฐา  แสงสุข และฐิติพร  ลิ้มแหลมทอง, “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป”, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙), หนา ๗๗.

มากกวากึง่หน่ึงของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่อียูของแตละสภา แตสาํหรบัการออกเสยีงลงคะแนน
รางพระราชบัญญัติทั้งในวาระที่ ๑ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ นั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ ประกอบ
ขอบังคับการประชุมฯ กําหนดใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนประมาณเทานั้น

๑.๒.๓ กระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศใชเปนกฎหมาย
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกอน

ประกาศใชเปนกฎหมายเปน “ระบบบงัคบั” กลาวคอื เมือ่รฐัสภาใหความเหน็ชอบกบัรางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดแลวกอนนําขึ้นทูลเกลาฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ใหประธานรัฐสภา
สงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับ (ยกเวนกรณีตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙๕ ประกอบมาตรา ๓๐๕ (๓)) 
ตามมาตรา ๑๔๑ 

แตสาํหรบัรางพระราชบญัญตันิัน้เปน “ระบบทางเลอืก” มใิช “ระบบบงัคบั” เพราะเปนเร่ือง
ที่หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนดไว เสนอความเห็นตอประธานสภาฯ หรือเปนเรื่องที่นายกรัฐมนตรี เห็นวา
รางพระราชบัญญัติใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรฐัธรรมนญู ใหประธานแหงสภาทีไ่ดรบัความเหน็ดงักลาว หรอืนายกรัฐมนตรสีงความเห็นน้ันไปยงั
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ตามมาตรา ๑๕๔

๒. ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย

การท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูมกีระบวนการในการตราและการแกไขเพิม่เตมิ รวมทัง้มกีระบวนการในการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศใชเปนกฎหมายแตกตางไปจากพระราชบัญญัติธรรมดาท่ัวไป
ดังกลาว ไดสงผลทําใหเกิดประเด็นทางกฎหมายและถกเถียงกันในทางวิชาการในประเด็น ดังนี้

เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับ ใดแลวกอนนํ าขึ้ นทูล เกล า เพื่ อทรงลง
พระปรมาภิไธย ใหประธานรัฐสภาสงรางพระราชบัญญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ

๒. ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบ๒. ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบ๒. ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทยรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทยรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

๒.๑ ปญหาเกีย่วกบัการกาํหนดลาํดบัชัน้ของกฎหมายของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
๒.๑.๑ เกณฑในการจัดลําดับชั้นของกฎหมายลายลักษณอักษร
เกณฑในการจัดลําดับชั้นของกฎหมายลายลักษณอักษร โดยท่ัวไปมักจะอาศัยเกณฑที่วา

กฎหมายลายลักษณแตละประเภทน้ันออกโดยอาศัยอาํนาจมาจากท่ีใด๗ ซึง่จะตองพิจารณาจาก “องคกร
ผูตรากฎหมาย” และ “กฎหมายแมบท” ดังนี้

๑) เกณฑองคกร เปนการพิจารณาจากองคกรท่ีตรากฎหมายลายลักษณอักษรน้ัน กลาวคือ 
ถาระบบการเมืองการปกครองใดถือวาองคกรใดสูงสุด กฎหมายท่ีออกโดยองคกรนั้นก็จะสูงสุดตาม
สถานะขององคนัน้ไปดวย องคกรใดสาํคญัรอง ๆ ลงมา กฎหมายท่ีออกโดยองคกรนัน้ ๆ กจ็ะมลีาํดบัชัน้
ลดหลั่นกันลงมาตามฐานะขององคกร๘ เชน รัฐธรรมนูญซ่ึงกอตั้งขึ้นโดยอํานาจของประชาชน
ทัง้ประเทศ ยอมมลีาํดบัชัน้สงูกวาพระราชบัญญตัทิีต่ราขึน้โดยองคกรนติบิญัญตัซิึง่เปนเพยีงผูแทนของ
ประชาชน เปนตน

๒) เกณฑกฎหมายแมบท เปนการพิจารณาจากความสัมพันธระหวางกฎหมายซึ่งออกโดย
อาศัยอํานาจจากกฎหมายอ่ืน กลาวคือ กฎหมายท่ีใหอํานาจออกกฎหมายอ่ืนยอมมีลําดับชั้นที่สูงกวา
กฎหมายที่ออกโดยอาศัยอํานาจที่ให๙ เชน พระราชบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอํานาจที่ไดรับมาจาก
รัฐธรรมนูญยอมมีลําดับชั้นตํ่ากวารัฐธรรมนูญ เปนตน

๓) เกณฑกระบวนการตราและการแกไขเพิม่เตมิ เน่ืองจากเกณฑองคกรและเกณฑกฎหมาย
แมบทซึ่งเปนหลักเกณฑทั่วไปในการจัดลําดับชั้นของกฎหมายลายลักษณอักษร ยังไมอาจที่จะอธิบาย
ถงึลาํดบัชัน้ของกฎหมายทีต่ราขึน้โดยองคกรเดยีวกนัและจากกฎหมายแมบทฉบบัเดยีวกนัได ดวยเหตุ
ดังกลาวจึงไดมีการนําเกณฑกระบวนการตราและการแกไขเพ่ิมเติมมาเปนหลักเกณฑอีกประการหน่ึง
เพื่อพิจารณาลําดับชั้นของกฎหมาย ดังที่นักกฎหมายฝรั่งเศสสวนหนึ่งเห็นวาพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญมลีาํดบัชัน้สงูกวาพระราชบัญญติัธรรมดา เนือ่งจากมีกระบวนการตราและการแกไขเพ่ิมเตมิ
ทีพ่เิศษกวาพระราชบญัญตัธิรรมดา๑๐ อยางไรกต็าม ยงัไมมขีอยตุทิีช่ดัเจนวาความพเิศษของกระบวนการ
ตราและการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวจะตองมีลักษณะอยางไรจึงจะมีนัยสําคัญถึงขนาดท่ีจะสงผลให
กฎหมายมีลําดับชั้นที่แตกตางกัน

๒.๑.๒ ปญหาเกีย่วกบัการกาํหนดลําดบัชัน้ของกฎหมายระหวางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติ

เมือ่พจิารณาจากบทบัญญตัทิีเ่กีย่วกบัพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูตามรฐัธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลว จะเห็นวาผูรางรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณตองการท่ีจะให
พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญของไทยมีลกัษณะเชนเดยีวกับพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ของฝร่ังเศส โดยพิจารณาไดจากการกําหนดช่ือเฉพาะ ขอบเขตเน้ือหาเฉพาะ และกระบวนการตราเปนพเิศษ 
ทําใหนักกฎหมายไทยสวนหนึ่ง (ฝายแรก) มีความเห็นโดยอาศัยเกณฑของนักกฎหมายฝรั่งเศสวา 

 ๘ บวรศกัด์ิ  อวุรรณโณ, “กฎหมายมหาชน เลม ๓ ทีม่าและนติวิธิ”ี, (กรงุเทพมหานคร : สาํนกัพมิพนติธิรรม, ๒๕๓๘), หนา ๑๔.
 ๙ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๕.
๑๐ Hubert  AMIEL, Les lois organiques, (Revue du Droit Public, Paris, ๑๙๘๙), pp. ๔๐๘-๔๑๐. อางในสราวธุ  ปตเุตชะ, 

“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๕),หนา ๗ – ๘.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทยกับประเด็นปญหาในทางกฎหมาย

จุลนิติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
นั้นมีลําดับชั้นสูงกวาพระราชบัญญัติ ดังจะเห็นไดจากเหตุผลท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไวใน
คาํวนิจิฉยัที ่๓ - ๕/๒๕๕๐ เรือ่ง อยัการสูงสดุขอใหมคีาํสัง่ยบุพรรคไทยรักไทย ลงวันที ่๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๐๑๑ ความตอนหน่ึงวา “... กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดนํามาบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หาไดมีลักษณะเชนเดียวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ในตางประเทศไม เพราะกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูในตางประเทศโดยทัว่ไปจะกําหนดใหมสีถานะ
ทางกฎหมายสูงกวากฎหมายทั่วไป แตตํ่ากวากฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีกระบวนการตราและ
การแกไขเพ่ิมเตมิยากกวาการตราและแกไขกฎหมายท่ัวไป ซึง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทัง้หลาย
ตามทีก่าํหนดไวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ หาไดมลีกัษณะเชนทีก่ลาวไม 
ดงันัน้ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
จึงมีสถานะทางกฎหมายเทียบเทาพระราชบัญญัติทั่วไป ...” 

อยางไรก็ตาม นักกฎหมายไทยอีกสวนหนึ่ง (ฝายที่สอง) มีความเห็นวา ไมมีลําดับชั้นของ
กฎหมายระหวางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติ แตเปนเพียงการจัด
ประเภทของกฎหมายตามขอบเขตเนือ้หา กลาวคอื พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูเปนกฎหมาย
ทีร่ฐัธรรมนญูกําหนดขอบเขตเนือ้หาไวเปนการเฉพาะเพือ่ขยายความบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญูเทานัน้ 
สวนกระบวนการตราและการแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังกระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญู
ทีม่คีวามเปนพเิศษอยูบาง กเ็ปนไปโดยเหตุผลของเร่ืองเพ่ือใหพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ขยายความรัฐธรรมนูญไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญเทาน้ัน๑๒ ดังนั้น ปญหา
ความสัมพนัธระหวางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญตัจิงึไมใชเรือ่งของลําดับช้ัน 
แตเปนเรื่องของขอบเขตเนื้อหาและการนําไปใชในกรณีที่แตกตางกันเทานั้น

๒.๒ ปญหาเกีย่วกบัการตรวจสอบความชอบดวยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูของ
พระราชบัญญัติ

ปญหาเก่ียวกับลําดับช้ันของกฎหมายระหวางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับ
พระราชบัญญัติดังกลาวในเบ้ืองตน ไมวาจะถือตามแนวความคิดของฝายใด ก็อาจเกิดปญหาการขัด

๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ หนา ๔๕ – ๔๘.
๑๒ สุริยา  ปานแปน, “ปญหาการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและการ

ตรวจสอบความชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติ”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๔), หนา ๑๒๘.

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในตางประเทศโดยทั่วไป
จะกําหนดใหมีสถานะทางกฎหมายสูงกวากฎหมายทั่วไป 
แตต่ํากวากฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมท้ังมีกระบวนการ
ตราและการแก ไขเพ่ิมเติมยากกวาการตราและแก ไข
กฎหมายทั่วไป
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

หรอืแยงกนัระหวางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูกับพระราชบญัญตัไิด จนสงผลทาํใหเกิดปญหาวา 
จะบังคับใชกฎหมายใด และองคกรใดจะเปนผูวินิจฉัยขอขัดแยงดังกลาว โดยแยกพิจารณาไดดังนี้

๒.๒.๑ ปญหาการใชบงัคบักฎหมายกรณพีระราชบญัญตัเิฉพาะขดัหรอืแยงกบัพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญ

กรณีพระราชบัญญัติเฉพาะขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จนทําใหเกิด
ปญหาวาจะใชบังคับกฎหมายฉบับใดนั้น หากถือวาความสัมพันธระหวางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติไมใชเรื่องของลําดับชั้น แตเปนเรื่องของขอบเขตเนื้อหาและการนํา
ไปใชในกรณีที่แตกตางกัน ตามความเห็นของนักกฎหมายไทยฝายที่สองแลว มีความเห็นวา จะตอง
พิจารณาจากขอบเขตเน้ือหาของเร่ืองนั้น ๆ แลวอาศัยหลักการใชและการตีความกฎหมาย ไดแก 
หลกักฎหมายเฉพาะและหลักกฎหมายท่ัวไป มาเปนเกณฑในการวินจิฉยัวาจะใชบงัคบักฎหมายใด
แกกรณีนั้น ซึ่งในกรณีปญหาดังกลาวนี้จะตองใชพระราชบัญญัติเฉพาะบงัคับแกกรณีที่เกิดขึ้น

แตหากถือตามความเห็นของนักกฎหมายไทยฝายแรกที่เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญมีลําดับชั้นสูงกวาพระราชบัญญัตแิลว หากมีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติขัดหรือแยง
ตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตองถือวาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกลาวไมมีผล
ใชบงัคบัหรอืถกูยกเลิกไปโดยพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญตามหลกักฎหมายทีว่ากฎหมายที่
มีลําดับชั้นตํ่ากวาไมอาจขัดหรือแยงตอกฎหมายที่มีลําดับชั้นสูงกวา๑๓ 

ความเห็นของนักกฎหมายไทยฝายแรกน้ี มีผูตั้งขอสังเกตวา บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ธรรมดาบางเร่ืองมเีจตนารมณพเิศษเพ่ือใชบงัคบัแกเรือ่งใดเร่ืองหน่ึงเปนการเฉพาะ หากถอืวาบทบญัญตัิ
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกมาตรามีลําดับชั้นสูงกวาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติแลว 
อาจจะทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน เชน องคกรที่อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญอาจไมยอมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอันเปนที่มาแหงอํานาจขององคกรอื่นเลย เปนตน 
ดงันัน้ ดวยหลักขอบเขตเนือ้หาของพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญจงึเห็นวา แมวาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญจะมีลําดับชั้นสูงกวาพระราชบัญญัติ ก็คงมีความหมายเฉพาะบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญท่ีบญัญัตขิึน้ตามขอบเขตเน้ือหาท่ีรฐัธรรมนูญกําหนดไวโดยตรง
เทานัน้ สวนบทบัญญัตอิืน่ ๆ  นอกจากน้ัน ยอมอยูในลําดบัชัน้เดียวกับพระราชบัญญัต ิหากบทบัญญตัิ
อื่น ๆ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติก็ตองวินิจฉัยตาม
หลกัการใชและการตคีวามเชนเดยีวกนั ทัง้นี ้โดยไมจําตองพจิารณาลาํดับชัน้ของกฎหมายแตอยางใด๑๔   

๒.๒.๒ ปญหาองคกรวินิจฉัยชี้ขาดกรณีพระราชบัญญัติขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ

ปญหาอกีประการหนึง่ทีม่คีวามเกีย่วพนักบัปญหาการบงัคบัใชกฎหมายกรณพีระราชบญัญตัเิฉพาะ
ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คือ ปญหาวาองคกรใดจะเปนผูตรวจสอบหรือ

๑๓ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, “คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ”, (กรุงเทพมหานคร : สํานักศึกษาอบรมกฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา, ๒๕๕๓), หนา ๒๔๘.

๑๔ สรุยิา  ปานแปน, “ปญหาการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูและการตรวจสอบ
ความชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติ”, หนา ๑๖๒.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทยกับประเด็นปญหาในทางกฎหมาย

จุลนิติ

วินิจฉัยวาพระราชบัญญัติมีขอความขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือไม 
โดยแยกพิจารณาเปน ๒ ประเด็น คือ 

๑) กรณีโตแยงเก่ียวกับขอบเขตของเน้ือหาของกฎหมาย ถึงแมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญจะเปนกฎหมายที่ขยายความบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ แตพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญก็ไมไดมีคาบังคับเทียบเทารัฐธรรมนูญ ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจตรวจสอบ
ความชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติไดโดยตรง อยางไรก็ตาม 
หากพิจารณาขอโตแยงดงักลาวในอีกแงมุมหน่ึงยอมถือไดวาเปนปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญนัน่เอง 
เนือ่งจากรฐัธรรมนญูไดกาํหนดขอบเขตเน้ือหาของเรือ่งทีจ่ะตราเปนพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ไวโดยเฉพาะแลว สงผลทําใหเรื่องนั้นจะตราเปนพระราชบัญญัติไมได หรือจะตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเกินกวาขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวไมได ดังน้ัน การวินิจฉัยวาการตรา
พระราชบัญญัติไดกาวลวงเขาไปในขอบเขตของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือไม หรือ
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูบญัญตัเิกนิกวาขอบเขตทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดไวหรอืไม จงึเปน
ปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยูในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ๑๕ 

๒) กรณีโตแยงเกี่ยวกับขอความในบทบัญญัติแหงกฎหมาย กรณีนี้จะตองไมใชการโตแยง
เก่ียวกับขอบเขตของเน้ือหาของกฎหมายดังที่กลาวแลว กลาวคือ จะตองเปนกรณีที่ยุติแลววา 
พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูมอีาํนาจบญัญตัใินเร่ืองน้ัน ขอโตแยงน้ีหากพจิารณาในอีกแงมมุหนึง่
ยอมเปนปญหาการใชบังคับกฎหมายกรณีพระราชบัญญัติขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ดังที่ไดหยิบยกขึ้นพิจารณาแลวในขอ ๒.๒.๑ นั่นเอง ซึ่งการบังคับตามกฎหมายใด
ยอมเปนเรื่องการใชการตีความกฎหมายท่ีศาลซึ่งพิจารณาคดีนั้น ๆ มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดได๑๖ 
อยางไรก็ตาม หากศาลซึ่งพิจารณาคดีเห็นวาขอโตแยงดังกลาวแทจริงแลวเปนปญหาเรื่องขอบเขตของ
กฎหมาย ซึ่งเปนปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ก็สามารถเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได 
ตามมาตรา ๒๑๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๒.๓ ปญหาเกีย่วกบัการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญหลังประกาศใชบังคบัแลว

ประเด็นปญหาดังกลาว มีที่มาจากการท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ ไดกําหนดใหมีระบบ
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกอนประกาศใช

๑๕ สุริยา  ปานแปน, เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๖๓ – ๑๖๔.
๑๖ สุริยา  ปานแปน, เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๖๔.

ถึงแมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเปน
กฎหมายท่ีขยายความบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
แตพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญกไ็มไดมคีาบงัคบั
เทียบเทารัฐธรรมนูญ
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จุลนิติ

บงัคบั แบบ “ระบบบงัคบั” และโดยทีร่ะบบการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมายของ
ประเทศไทยยงัมรีะบบการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนญูของพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ
หลงัประกาศใชบังคบัอกีดวย๑๗ จงึทาํใหเกดิปญหาวา จะมกีารเสนอเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญูตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหลังประกาศใชบังคับไดอีก
หรือไม กรณีจะเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕ เนื่องจากเปนเร่ืองหรือประเด็นที่
ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินิจฉัยแลวหรือไม 

  ประเด็นนี้ ผูเขียนมีความเห็นวา แมศาลรัฐธรรมนูญจะไดเคยตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ตามมาตรา ๑๔๑ มาแลวก็ตาม 
ถาภายหลงัประกาศใชบงัคบัเปนกฎหมาย หากเห็นวาพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ก็สามารถที่จะหยิบยกประเด็นดังกลาวขึ้นเพื่อใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไดอีก๑๘ ทั้งนี้ โดยจะตองมีเหตุผลสําคัญ เชน สถานการณทางสังคมได
เปลี่ยนแปลงไปมาก หรือพัฒนาการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในบางเรื่อง หรือบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญไดเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีการแกไขเพิ่มเติม หรือองคคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ไดเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญหรือเปลี่ยนไปทั้งชุด จนสงผลทําใหมีเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตอง
ตรวจสอบหรือวินิจฉัยอีกคร้ังหน่ึง๑๙ ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕ ก็ไดบัญญัติเปดชองไววา 
“ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาเรื่องใดหรือประเด็นใดที่ไดมีการเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
เปนเรื่องหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินิจฉัยแลวศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องหรือ
ประเดน็ดงักลาวไวพจิารณา “กไ็ด”” ซึง่เปนการใหดุลพนิจิแกศาลรฐัธรรมนญูในการทีจ่ะรบัเรือ่งหรอื
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไวแลวไวพิจารณาอีกก็ได 

๒.๔ ปญหาเก่ียวกับการส้ินผลใชบังคับของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเมื่อ
รัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง

ประเด็นปญหานี้ ในอดีตเคยเปนปญหาถกเถียงกันในทางวิชาการมาแลว กลาวคือ เมื่อครั้งมี
การรัฐประหารเม่ือวันที ่๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ ของคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) คปค. ไดออกประกาศ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิ้นสุดลง จึงทําใหเกิดปญหาในทาง
กฎหมายขึ้นวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหลายจะสิ้นผลใชบังคับไปดวยหรือไม 

ในขณะนัน้นกักฎหมายไทยมีความเหน็แบงเปน ๒ ฝาย คอื ฝายทีม่คีวามเหน็วาพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญสิ้นผลใชบังคับ และฝายที่มีความเห็นวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ไมสิน้ผลใชบงัคับ จากปญหาดังกลาว คปค. จงึแกไขปญหาโดยการออกประกาศและคําสัง่ทัง้โดยชัดแจง

๑๗ ตามท่ีปรากฏในมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๕๗ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 
๒๕๕๐.

๑๘ บรรหาร  กาํลา, “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบญัญตักิอนประกาศใชเปนกฎหมาย : ทีม่า 
แนวคําวินิจฉัย และขอสังเกต”, วารสารจุลนิติ ปที่ ๗ ฉบับที่ ๗ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๓), หนา ๑๘๓ -๑๘๔.

๑๙ ธรีะ  สธุวีางกรู, คาํบรรยายในวชิา “สถาบนัการเมืองและองคกรตรวจสอบการใชอํานาจ”, หลกัสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑติ
ทางกฎหมายมหาชน รุนที่ ๑๔ ปการศึกษา ๒๕๕๕, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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จุลนิติ

และโดยปริยายใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จํานวน ๖ ฉบับ มีผลใชบังคับตอไป ทั้งนี้ 
มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีก จํานวน ๒ ฉบับ ที่ คปค. มิไดประกาศใหมีผลใชบังคับตอไป 
คอื พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการออกเสียงประชามต ิพ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑๒๐ 

ตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยประเด็นปญหาดังกลาวไวในคําวินิจฉัยที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐ เรื่อง 
อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคไทยรักไทย ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ในประเด็นวา การท่ี
รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ เปนอันสิน้สดุลง มผีลใหพระราชบัญญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นผลใชบังคับไปดวยหรือไม 
โดยศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา 

“... ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ จงึมสีถานะทางกฎหมายเทยีบเทาพระราชบญัญัตทิัว่ไป การยกเลกิหรอืการทาํให
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ 
สิ้นผลบังคับจึงตองใชกระบวนการเดียวกัน กลาวคือ ตองมีกฎหมายยกเลิกหรือมีกฎหมายใหม
ออกมาใชบงัคบัแทน...คณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปน
ประมุข มิไดมีคําสั่งใหยกเลิกหรือออกกฎหมายใหมมาใชบังคับแทน...พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจึงมิไดสิ้นผลบังคับไปพรอมกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ...”

กรณีปญหาดังกลาว มีขอที่นาพิจารณาอยางย่ิงวา หากเร่ืองในลักษณะเดียวกันไดเกิดขึ้น
ในขณะท่ีบงัคบัใชรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ซึง่ไดบญัญตัใิหพระราชบัญญติั
ประกอบรฐัธรรมนญูมีกระบวนการในการตราและการแกไขเพิม่เตมิ รวมทัง้มกีระบวนการในการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญแตกตางจากพระราชบัญญัติซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับมีนักกฎหมายสวนหน่ึงเห็นวามีผลทําใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีลําดับชั้นสูงกวาพระราชบัญญัติแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะ
วินิจฉัยกรณีดังกลาวไปในทิศทางใด

๒๐ สมคิด  เลิศไพฑูรย, “รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง กฎหมายทั้งหลายสิ้นสุดลงตามดวยหรือไม”, มติชนรายวัน วันที่ ๒ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ปที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑๐๔๓๒.

การทําใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ส้ินผลบังคับจึงตองใชกระบวนการเดียวกัน กลาวคือ 
ตองมีกฎหมายยกเลิกหรือมีกฎหมายใหมออกมา
ใชบังคับแทน
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

อยางไรก็ตาม มีนักกฎหมายใหความเห็นไวอยางนาสนใจวา๒๑ เมื่อรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ไมวาจะเปนฉบับป พทุธศักราช ๒๕๔๐ หรอืฉบับปจจบุนั เปนอนัสิน้สดุลง ยอม
มีผลทําใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหลายสิ้นผลใชบังคับไปทั้งสิ้น โดยไมจําตอง
พิจารณาถึงสถานะทางกฎหมายหรือลําดับชั้นของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาสูงกวาหรือ
เทียบเทาพระราชบัญญัติทั่วไปแตอยางใด ทั้งนี้ เพราะกรณีดังกลาวเปนเรื่องขอบเขตเนื้อหาของ
พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญทีม่คีวามเก่ียวเน่ืองใกลชดิกับรฐัธรรมนูญ หรือกลาวไดวารฐัธรรมนูญ
เปนบอเกิดหรือท่ีมา (Source of Law) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยตรง ดังนั้น 
เม่ือรฐัธรรมนูญเปนอนัสิน้สดุลง ยอมมีผลทําใหพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมาย
ลําดับรองที่ออกโดยอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสิ้นผลใชบังคับไปดวย 

นอกจากนี ้การสิน้สุดลงของรฐัธรรมนญูไมมผีลทาํใหพระราชบญัญัตทิัว่ไปสิน้ผลใชบงัคบัไปดวย 
เพราะรัฐธรรมนูญไมใชบอเกิดหรือที่มา (Source of Law) ของพระราชบัญญัติโดยตรง เนื่องจาก
การตราพระราชบัญญัติเปนไปโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญเปนเพียงหลักเกณฑในการ
ควบคุม (Control Norm) การตราพระราชบัญญัติเทานั้น แตกรณีที่พระราชบัญญัติถูกยกเลิกหรือ
ถูกทําใหสิ้นผลใชบังคับ บรรดากฎหมายลําดับรองที่ออกโดยอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติฉบับนั้น
ยอมเปนอนัยกเลกิหรอืสิน้ผลใชบงัคบัไปดวย ทัง้นี ้เพราะพระราชบญัญตัเิปนบอเกิดหรอืทีม่า (Source 
of Law) ของบรรดากฎหมายลําดับรองเหลานั้นโดยตรงนั่นเอง   

๓. บทสรุป 
ประเด็นปญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวยังคง

เปนประเด็นขอถกเถียงกันในทางวิชาการทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ โดยเฉพาะปญหา
เกีย่วกบัการกาํหนดลาํดบัชัน้ของกฎหมายของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูเมือ่เปรยีบเทยีบกบั
พระราชบญัญตันิัน้ แมแตในประเทศฝรัง่เศสเองซึง่เปนตนแบบทีป่ระเทศไทยไดนาํระบบพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญมาใช นักกฎหมายก็ยังคงมีความคิดเห็นในทางวิชาการที่แตกตางกันอยู 

อยางไรกต็าม สาํหรบัปญหาเกีย่วกบัการสิน้ผลใชบงัคบัของพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู
เมื่อรัฐธรรมนูญเปนอันส้ินสุดลง นั้น อาจกลาวไดวาเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยหรือใน
ประเทศที่มีการรัฐประหารและประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวรบอยครั้งเทานั้น ซึ่งผูเขียนก็ไดแต
คาดหวังวาการที่จะทําใหประเด็นปญหาทางกฎหมายดังกลาวเปนที่ยุติลง คงไมตองรอใหเกิด
การรฐัประหารและฉกีรฐัธรรมนญูเพือ่รางรฐัธรรมนญูฉบบัใหมขึน้อีกครัง้ ทัง้นี ้เพราะระยะเวลา ๘๐ ป
ที่ผานมา ของการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยก็ไดผานเหตุการณลมลุกคลุกคลานและบอบช้ํา
มามากพอแลว. 

๒๑ รศ. ดร. กมลชัย  รัตนสกาววงศ, คําบรรยายในวิชา “สถาบันการเมืองและองคกรตรวจสอบการใชอํานาจ”, หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รุนที่ ๑๔ ปการศึกษา ๒๕๕๕, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

) ข

๓. บทสรุป๓. บทสรุป๓. บทสรุป

P165-175.indd   175P165-175.indd   175 27/11/2555   10:11:2027/11/2555   10:11:20

creo



