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 ๑. บทนํา 
  โดยที่ ผู เขียนไดนําลงบทความเรื่อง “บทวิเคราะหการบังคับใชพระราชกําหนด

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กับปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ” 
เพื่อเผยแพรในวารสารจุลนิติ ปที่ ๕ ฉบับที่ ๖ ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๑ 
คอลมันบทความทางวชิาการ หนา ๓๓ – ๔๔๑ ดวยพจิารณาเหน็วาพระราชกาํหนดการบรหิารราชการ
ในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ มหีลกัการและบทบญัญตัทิีอ่าจจะกระทบกระเทอืนตอหลกันติธิรรม
และหลักการพื้นฐานในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจของฝายบริหาร 
เพราะพระราชกําหนดดังกลาวมีลักษณะของการใหอํานาจในลักษณะโดยเบ็ดเสร็จกับคณะรัฐมนตรี 
โดยเฉพาะตวันายกรฐัมนตร ีในการอนญุาตใหเจาหนาทีร่ฐัสามารถจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน
ทีม่อียูตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูอยางกวางขวาง นบัตัง้แตการจบักมุ คมุขงั ตรวจคนเคหสถาน รวมไปถงึ
การละเมิดสิทธิในชีวิตและทรัพยสิน การเดินทาง การแสดงความคิดเห็น และการเสนอขาว โดย
พระราชกําหนดดังกลาวไดปฏิเสธหลักการตรวจสอบการกระทําในสถานการณฉุกเฉินโดยองคกร
ตุลาการ เนื่องจากมาตรา ๑๖ ไดบัญญัติวา “ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตาม
พระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง”

  ผูเขยีนไดหยบิยกประเดน็ทีเ่กีย่วกบับทบญัญตัมิาตรา ๑๖ ของพระราชกาํหนดดงักลาวขึน้
เพื่อพิจารณาศึกษาวาเปนบทบัญญัติที่มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หรอืไม เพยีงใด ซึง่จากการพจิารณาศกึษาดงักลาวผูเขยีนไดมคีวามเหน็วา บทบญัญติั
มาตรา ๑๖ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อาจจะ
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ กลาวคือ อาจจะมีเนื้อหาที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๒๓ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๓ วรรคสอง และอาจสงผลใหบทบัญญัติมาตรา ๑๖
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 ๑ ผูอานสามารถสืบคนบทความไดทางเว็บไซตหองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา (http://www.senate.go.th/main/
senate/).

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : 
กรณีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนด
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
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พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

จุลนิติ

แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนอันใชบังคับมิได 
และตอมาหลังจากน้ัน ประเด็นดังกลาวน้ีไดขึ้นสูกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยศาลปกครองสูงสุดไดสงความเห็นเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑๒ วา พระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓๓ หรือไม และศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยประเด็นดังกลาวไวใน
คําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓๔ วา พระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ไมขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓

   ดังน้ัน คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับน้ี จึงขอนําเสนอเร่ือง “คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : 
กรณีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘” โดยมีเนื้อหาประกอบดวย สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๓ สรุปความเห็น
ในการวินิจฉัยคดีสวนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอย และขอพิจารณาและความเห็น
ของผูเขียนโดยสังเขป ที่เกี่ยวกับประเด็นวา พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ 
หรอืไม ทัง้นี ้สาํหรับเพ่ือเปนขอมลูใหผูอานไดทราบวาประเด็นปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังกลาว ซึ่งเคยเปนปญหา

 ๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 
 “ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายน้ันตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาล
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตให
รอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ”.

 ๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 
  “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันอันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตาม
กฎหมาย หรอืเน่ืองมาจากการดาํเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ รวมท้ังมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเร่ืองท่ีรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง”.
 ๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๗ ก ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ หนา ๓๖.

ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยประเด็นดังกลาวไว ใน
คําวินิจฉัยท่ี ๙/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
วา พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๒๓
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ถกเถียงกันทางวิชาการตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้น ปจจุบันศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาและวินิจฉัย
วางบรรทัดฐานไวโดยมีเหตุผลประกอบอยางไร รวมทั้งเพื่อนําเสนอแงมุมทางวิชาการที่เก่ียวของกับ
ประเด็นดังกลาว ดังนี้

 ๒. สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๓ 
  ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๓ มีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณา

วินิจฉัยวา พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม 
ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาประเดน็ดงักลาวแลวเหน็วา รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติวาดวยอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง 
สวนพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนกฎหมายทีม่เีจตนารมณ
ใหอํานาจฝายบริหารในการบริหารสถานการณที่กระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทําใหประเทศ
หรือสวนใดสวนหน่ึงของประเทศตกอยูในภาวะคับขัน จนอาจกระทบตอเอกภาพและบูรณภาพ
แหงอาณาเขต รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะ และการฟนฟูสภาพความเปนอยู
ของประชาชนท่ีไดรับความเสียหาย รัฐจึงมีความจําเปนตองใหอํานาจฝายบริหารเพ่ิมขึ้นบางประการ 
เพื่อใหเหมาะสมกับการแกไขปญหาในแตละสถานการณ และมีความเปนอิสระ อันมีลักษณะแตกตาง
ไปจากการใชอาํนาจบรหิารราชการในสถานการณปกต ิทัง้นีเ้พือ่ใหการแกไขสถานการณดงักลาวยตุไิป
โดยเร็วและประชาชนไดใชชีวิตอยางเปนปกติสุข

  การท่ีพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ 
บญัญตัใิหขอกาํหนด ประกาศ คาํสัง่ หรอืการกระทําตามพระราชกําหนดน้ีไมอยูในบงัคบัของกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองนั้น เปนการบัญญัติจํากัดอํานาจการตรวจสอบควบคุมการออกกฎ และการกระทําของ
ฝายบริหารของศาลปกครอง โดยมีเจตนารมณใหฝายบริหารมีอํานาจพิเศษบางประการ
สําหรับบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน อันเปนเครื่องมือในการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประเทศ และปองปดภัยพิบัติสาธารณะ ซึ่งเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม
ยิ่งกวาประโยชนของปจเจกชนแตละรายในสถานการณฉุกเฉิน ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคหน่ึง บญัญตัจิาํกดัอาํนาจพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลปกครองไวโดยมีขอความวา “...ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” อันเปนการแสดงใหเห็นวา 
คดีพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนหรือคดีอันเน่ืองมาจากการใชอํานาจปกครองของหนวยงานของรัฐ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น มิไดอยูในอํานาจของศาลปกครองทั้งหมด รัฐอาจตรากฎหมายยกเวน
มิใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองบางประเภทได เพื่อประโยชนแกการ
ดําเนินภารกิจของรัฐใหลุลวงอยางรวดเร็ว ซึ่งมีกฎหมายท่ีใหอํานาจฝายบริหารในการดําเนินกิจการ
ของรัฐ โดยมิไดอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง อาทิเชน พระราชกําหนดบรรษัท
บรหิารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ทีบ่ญัญตัไิมใหนาํกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ศาลปกครอง
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จุลนิติ

และวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใชบังคับแกการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของ บสท. และการออกระเบียบหรือขอบังคับ คําสั่งคําวินิจฉัย การอนุญาต และการกระทําอื่นใด
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารอันเก่ียวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
ตามพระราชกาํหนดดงักลาว หรอืแมแตพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง บัญญัติใหคดีปกครองบางประเภทไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
เชน การดาํเนนิการเกีย่วกบัวนิยัทหาร การดาํเนินการของคณะกรรมการตลุาการ และคดทีีอ่ยูในอํานาจ
ของศาลเยาวชนและครอบครวั ศาลแรงงาน ศาลภาษอีากร ศาลทรพัยสนิทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น เปนตน

   อนึ่ง การที่มาตรา ๑๖ แหงพระราชกําหนดนี้ บัญญัติมิใหขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง 
หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองก็เพื่อใหรัฐ
สามารถดาํเนนิการแกไขปญหาของบานเมอืงใหบรรลสุาํเร็จและเปนไปตามความจาํเปนของสถานการณ
ของบานเมืองเทานั้น ซึ่งเปนระยะเวลาชั่วคราว จนกวาจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน 
ทั้งมิไดหมายความวา สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการ
ตามพระราชกําหนดดังกลาวจะมิไดรับความคุมครอง เพราะผูไดรับความเสียหายยังสามารถ
นําคดีเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมได ตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ตามมาตรา ๑๗ ของพระราชกําหนดฉบับเดียวกัน จึงมิไดเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่มีลักษณะจํากัดสิทธิของบุคคลในการนําคดีเขามาสูกระบวนการตรวจสอบขององคกรตุลาการ
แตประการใด

  อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ไมขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓

๓. สรุปความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตนของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอย๕

  ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีดังกลาวของศาลรัฐธรรมนูญ ทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เสียงขางนอย ไดมีความเห็นโดยสรุปวา ผลของบทบัญญัติมาตรา ๑๖ ดังกลาว ยอมกอใหเกิดการขัด

ผู ไ ด รั บความ เสี ยหายยั งสามารถนํ าคดี เ ข าสู
กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมไดตามความ
ในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายจากทางราชการตามกฎหมาย
ว าด วยความ รับผิดทางล ะ เ มิ ดของ เจ าหน า ท่ี
ตามมาตรา ๑๗ ของพระราชกําหนดฉบับเดียวกัน

 ๕  สรุปความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตนของนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

หรือแยงตออํานาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ เนื่องจากบทบัญญัติ มาตรา ๑๖ 
แหงพระราชกําหนดนี้มีลักษณะเปนการจํากัดเขตอํานาจของศาลปกครองโดยเด็ดขาด อันขัดตอ
หลกัการตรวจสอบถวงดุลในระบบนิตริฐั และหลกัการใชสทิธฟิองรองคดตีอศาลอนัเปนสทิธขิัน้พืน้ฐาน
ของประชาชน

  เมื่อพิจารณาถึง “หลักความจําเปนของรัฐตอการใชอํานาจของฝายบริหาร
หรอืฝายปกครองเพ่ือแกไขปญหาวิกฤตของประเทศในสถานการณฉุกเฉนิ” กบั “หลกัการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน” แลว หลักการทั้งสองจะตองไดรับการพิทักษและไดรับ
ความคุมครองอยางเหมาะสมตามความจําเปนแตละสถานการณ หากจะใหการคุมครองหลักการใด
หลักการหนึ่งมากจนเกินควรก็อาจสงผลกระทบหรือเกิดความเสียหายตออีกหลักการหนึ่งได การที่
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ เปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายท่ีใหอํานาจฝายบริหารหรือฝายปกครองไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และในขณะเดียวกันบทบัญญัติดังกลาว
ไดจํากัดอํานาจศาลปกครองในการเขาไปตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหารหรือฝายปกครองท่ี
ไดกระทาํในระหวางทีมี่ประกาศสถานการณฉกุเฉนิ อนัมลีกัษณะทีเ่ปนการใชอาํนาจทางปกครองโดยแท
และอยูในการตรวจสอบของศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ จึงเปนการจํากัดสิทธิ
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของประชาชนในการเขาถงึ และไดรบัการพจิารณาพพิากษาคดอียางถกูตอง
เปนธรรม ตามกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  

  ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๒๓ ของรัฐธรรมนูญ ในสวนของบทบัญญัติที่วา “ทั้งนี้ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ” นั้น พิจารณาประกอบมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวเห็นวา การที่กฎหมายจะบัญญัติใหเรื่องหรือคดีใดไมอยูใน
อํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง จะตองเปนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรศาล 
ตองเปนกฎหมายกําหนดเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเทานั้น เชน ศาลแรงงาน 
ศาลภาษีอากร ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลทรัพยสนิทางปญญาและการคาระหวางประเทศ เปนตน 
ฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหารไมอาจตรากฎหมายกําหนดใหคดีอันมีลักษณะเปนการใชอํานาจ
ทางปกครองโดยแทของพนักงานเจาหนาที่ ใหไมอยูในอํานาจการตรวจสอบของศาลปกครองได
ในกฎหมายอ่ืนที่ไมใชกฎหมายจัดตั้งองคกรศาล เน่ืองจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ไดจัดตั้งใหมีระบบศาลหลายระบบ เพื่อใหศาลแตละระบบศาลมีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีที่แตกตางกันมีนิติวิธีและวิธีพิจารณาที่แตกตางกัน เพื่อใหศาลมีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณเฉพาะดานอันจะทําใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนจริง
ในทางปฏิบตัมิากข้ึน มฉิะน้ันอาจมีการบัญญตักิฎหมายจํากดัอาํนาจศาลปกครองไวในกฎหมายอ่ืน ทีเ่ปน
เคร่ืองมือการใชอาํนาจของพนักงานเจาหนาทีใ่นฝายปกครองไดอกีมากมาย เชน กฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายโรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ เปนตน
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จุลนิติ

  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงเห็นวา พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๒๓

 ๔. ขอพิจารณาและความเห็นของผูเขียนโดยสังเขป
  ในการพิจารณาศึกษาเก่ียวกับประเด็นดังกลาว ผูเขียนไดแสดงความคิดเห็นไวในบทความ

เรือ่ง “บทวเิคราะหการบงัคบัใชพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
กบัปญหาความชอบดวยรฐัธรรมนญู” โดยมีความเห็นวา บทบัญญตัมิาตรา ๑๖ แหงพระราชกําหนด
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติยกเวนไมใหนํากฎหมายวาดวย
วิธีปฏิบัติราชการราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง มาใชบังคับกับขอกําหนด ประกาศ คําสั่งหรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ 
อาจมีเนื้อหาที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ อันเปนบทบัญญัติที่วาดวยเขตอํานาจ
ของศาลปกครอง ซึ่งรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหศาลปกครองเปนองคกรท่ีมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากคดีแพงหรือคดีอาญาท่ัวไป ซึ่งการใช
อํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนเรื่องการใช
อํานาจรัฐในลักษณะที่อาจกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันเปนเรื่องทางปกครอง
โดยแท ดังนั้น บทบัญญัติดังกลาวอาจจะสงผลกระทบใหการดําเนินการพิจารณาพิพากษาคดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งคดีปกครองนั้นอาจไมมีประสิทธิภาพดังเชนในอดีตกอนที่จะมีการจัดตั้ง
ศาลปกครองขึ้น 

   การทีม่าตรา ๑๖ แหงพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
บญัญตัมิใิหนาํกฎหมายวาดวยวธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองและกฎหมายวาดวยการจดัตัง้ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใชบังคับนั้น บทบัญญัติดังกลาวอาจจะขัดหรือแยงตอบทบัญญัติ
รฐัธรรมนญู มาตรา ๔๐ วาดวยสทิธใินกระบวนการยตุธิรรมได ถงึแมมาตรา ๑๖ ของพระราชกาํหนด
ดงักลาวจะไมเปนการตัดสทิธิในกระบวนการยุตธิรรมของผูเสยีหายโดยส้ินเชงิกต็าม กลาวคอื ผูเสยีหาย
จากการใชอํานาจของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจนําคดีไปสูศาลยุติธรรมไดโดยผล
ของบทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๘๖ แตโดยทีล่กัษณะของคดดีงักลาวเปนเรือ่งทางปกครอง การให

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ อันเปนบทบัญญัติท่ีวาดวย
เขตอํานาจของศาลปกครอง ซ่ึงรัฐธรรมนูญมี
เจตนารมณ ใหศาลปกครองเปนองคกรท่ีมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองท่ีมีลักษณะพิเศษ
แตกตางไปจากคดีแพงหรือคดีอาญาท่ัวไป

 ๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๘ บัญญัติวา “ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น”.
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

 ๗ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั คณะนติศิาสตร, “การเรียกคาเสยีหายในคดีปกครอง : ศกึษากรณีตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 
แหงพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘”, (รายงานการวิจยั ไดรบัทนุอดุหนุนจากคณะกรรมการ
วิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๔๙), น. ๑๒๙. 
 ๘ ปยบุตร แสงกนกกุล, “บทวิเคราะห พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘” สืบคนเมื่อวันท่ี 
๘ กันยายน ๒๕๕๑ จาก http://www.pub - law.net/Publaw/view.asp?PublawIDs=886.

ศาลยุติธรรมมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาในกรณีดงักลาวอาจเปนการไมเหมาะสม เพราะกระบวนพิจารณา
ของศาลยุติธรรมมีความยุงยากและสลับซับซอน ทําใหเสียเวลาและเสียคาใชจายสูงซึ่งไมเหมาะ
แกการทีจ่ะนาํมาใชในการพจิารณาวินิจฉยัชีข้าดวาการกระทาํทางปกครองชอบหรอืมชิอบดวยกฎหมาย
อันตองการความรวดเร็วและประหยัด โดยเฉพาะการแสวงหาความจริงในศาลยุติธรรมเนนหนัก
ไปในทางระบบกลาวหา ซึ่งผลักภาระการพิสูจนใหตกอยูแกคูความฝายที่กลาวอางขอเท็จจริง ซึ่งเปน
การบัน่ทอนกาํลงัใจของผูเสยีหายจากการกระทาํของหนวยงานของรฐัหรอืเจาหนาทีข่องรฐัทีจ่ะนาํคดี
ไปสูศาล อันสงผลทําใหสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ ถูกกระทบกระเทือนได 

  โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบจากมาตรการในการตรวจสอบการกระทําของเจาพนักงาน
ทีไ่ดใชอาํนาจหนาทีไ่ปตามกฎหมายท่ีไดออกมาเพือ่ใชในการควบคมุสถานการณฉกุเฉนิอนัสงผลใหเปน
การกระทําละเมิดทางปกครองตอประชาชนของประเทศฝร่ังเศสและประเทศเยอรมนีซ่ึงมีระบบศาลคูแลว 
พบวาประเทศฝร่ังเศสและประเทศเยอรมนีนั้นไดมีตัวบทกฎหมายอยางชัดเจนวางหลักเกณฑไววา
แมกรณปีระเทศตกอยูในสถานการณฉกุเฉนิหากพนกังานเจาหนาทีไ่ดกระทาํการใด ๆ  อนัสงผลเปนการ
กระทําละเมิดตอประชาชนของตนหากพิจารณาแลวถือวาการกระทําดังกลาวถูกจัดเปนคดีแพง
หรืออาญา การนั้นจะถูกพิจารณาดําเนินคดีที่ศาลยุติธรรม แตหากการกระทําดังกลาวมีลักษณะเปน
คดีปกครองการดําเนินการพิจารณาคดีจะถูกวินิจฉัยชี้ขาดโดยศาลปกครอง๗

  และระบบกฎหมายของฝรั่งเศสยอมรับวาในบางสถานการณเจาหนาที่มีความจําเปน
ตองมีเครื่องมือเพิ่มเปนกรณีพิเศษเพื่อแกไขปญหา และเครื่องมือเชนวาน้ันยอมกระทบสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนไดมากข้ึนกวากรณีปกติ ในสถานการณพิเศษดุลยภาพระหวางการใช
อํานาจกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพยอมแตกตางจากสถานการณปกติ ระดับความเขมขนของ 
“หลกัความชอบดวยกฎหมาย” และ “การคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ” ยอมลดลงจากเดมิ อยางไรกต็าม 
การยกเวนหรือลดระดับความเขมขนของ “หลักความชอบดวยกฎหมาย” ดังกลาวก็ไมได
หมายความวามาตรการตาง ๆ ที่เจาหนาที่กระทําลงไปจะหลุดพนจากการควบคุมโดยองคกรตุลาการ 
ระบบกฎหมายของฝร่ังเศสยอมรับแตเพยีงการลดหรือละเวนกระบวนการควบคุม “กอน” การใชอาํนาจ 
แตไมยอมละเวนการควบคุม “ภายหลัง” การใชอํานาจโดยเด็ดขาด๘

  ประกอบกับหากพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง ซึ่งเปนหลักการใหม
ที่มีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนครั้งแรกกําหนดให
การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ 
ตองเปนไปตาม “หลักนิติธรรม” กลาวคือ ตองอยูบนพื้นฐานของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและ
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีความเปนธรรม สามารถอธิบายและใหเหตุผลได และประการสําคัญ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

จุลนิติ

ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของเจาหนาที่นั้นตองถูกควบคุมตรวจสอบโดยองคกร
ตลุาการดวยแลว ยิง่มขีอทีน่าพจิารณาเปนอยางยิง่วามาตรา ๑๖ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นัน้ อาจจะเปนการขดัหรอืแยงตอ “หลกันติธิรรม” ตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๓ วรรคสอง ได

  กลาวโดยสรุป ผูเขียนมีความเห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๑๖ แหงพระราชกําหนดการ
บรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ อาจจะมปีญหาเก่ียวกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญู 
กลาวคอื อาจจะมเีน้ือหาทีข่ดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๒๓ มาตรา ๔๐ และ มาตรา ๓ วรรคสอง 
และอาจสงผลใหบทบัญญตัมิาตรา ๑๖ แหงพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนอันใชบังคับมิได ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอย

 ๕. บทสรุป
  โดยท่ีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา บญัญตัใิห 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่น
ของรัฐ ดังนั้น ในประเด็นปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเฉพาะประเด็นวาพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม นั้น จึงเปนอันยุติและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
และองคกรอื่นของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งจะมีการโตแยง ยกขึ้นกลาวอาง เสนอประเด็น หรือ
สงความเห็นตอศาลเพื่อใหวินิจฉัยในประเด็นดังกลาว อีกไมได 

  อยางไรก็ตาม ผูเขียนมีขอพิจารณาและความหวงใยเปนอยางยิ่งวา จากผลคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ไดวินิจฉัยวางบรรทัดฐานไววา “...ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึง่ บญัญตัจิาํกัดอาํนาจพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลปกครอง
ไวโดยมขีอความวา “...ทัง้นีต้ามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ อนัเปนการแสดงใหเหน็วา คดพีพิาทระหวางรัฐ
กับเอกชนหรือคดีอันเน่ืองมาจากการใชอํานาจปกครองของหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่
ของรัฐนั้น มิไดอยูในอํานาจของศาลปกครองทั้งหมด รัฐอาจตรากฎหมายยกเวนมิใหศาลปกครอง
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองบางประเภทได เพื่อประโยชนแกการดําเนินภารกิจของรัฐ
ใหลุลวงอยางรวดเร็ว...” ดังกลาว อาจจะเปนการเปดชองใหมีการตรากฎหมายในลักษณะที่เปน
การจํากัดเขตอํานาจของศาลปกครองโดยเด็ดขาด อันขัดตอหลักการตรวจสอบถวงดุลในระบบนิติรัฐ 
และหลักการใชสิทธิฟองรองคดีตอศาลอันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนเชนเดียวกันน้ีข้ึนอีกในอนาคต 
โดยมุงหวังเพียงเพ่ือประโยชนแกการดําเนินภารกิจของรัฐใหลุลวงอยางรวดเร็วแตฝายเดียว จนอาจ
สงผลกระทบหรอืเกดิความเสยีหายตอ “หลกัการคุมครองสิทธแิละเสรภีาพของประชาชน” ตลอดจน
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในการจัดตั้งศาลปกครองก็เปนได 
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