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บทนํา
 ตามที่คณะรัฐมนตรีชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดตราพระราชกําหนด
จาํนวน ๔ ฉบับ คอื พระราชกาํหนดใหอํานาจกระทรวงการคลงักูเงนิเพื่อการวางระบบบรหิารจัดการนํ้า
และสรางอนาคตประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ พระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๕ พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูทีไ่ดรับความเสียหายจากอุทกภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูทีก่ระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยพระราชกําหนดทั้ง ๔ ฉบับ
มผีลใชบงัคับตัง้แตวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป โดยเหตุผลหลักในการตราพระราชกําหนด
ทัง้ ๔ ฉบับน้ัน เปนผลสืบเน่ืองมาจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีผานมาประเทศไทยไดเกิดวกิฤตการณอทุกภยั
อยางรายแรงในหลายจังหวัดซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง รัฐบาล
จงึมีความจาํเปนอยางเรงดวนท่ีจะตองบรูณะและฟนฟปูระเทศ ท้ังการแกไขเยียวยาความเสยีหายใหแก
ประชาชน การปองกันภัยพิบัติที่ใกลจะถึง การสรางความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพของประชาชน
และผูลงทนุ รวมทั้งดาํเนนิการวางระบบการบรหิารจดัการน้ําเพื่อปองกนัการเกดิภยัพบิตัท่ีิอาจเกดิขึ้น
ในอนาคตใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ ไดกาํหนดใหคณะรฐัมนตรี
ซึ่งเปนองคกรฝายบริหารสามารถตราพระราชกําหนดขึ้นใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติได ในกรณี
ทีเ่ห็นวาเพือ่ประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และเปนกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได อยางไรก็ตามเพื่อปองกันมิใหฝายบริหารใชอํานาจ
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ตราพระราชกําหนดขึ้นใชบังคับกับประชาชนตามอําเภอใจ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จึงไดวางกลไกในการตรวจสอบการใชอํานาจของของฝายบริหารในการตราพระราชกําหนดไว 
ทัง้การตรวจสอบในขั้นตอนกอนที่รัฐสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดและในขั้นตอนหลังจากรัฐสภา
ไดอนุมัติพระราชกําหนดแลว ดังนั้น เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับอํานาจของฝายบริหารในการ
ตราพระราชกําหนดและกลไกในการตรวจสอบการตราพระราชกําหนด คอลัมนคมความคิด เข็มทิศ
รฐัธรรมนญู ฉบับน้ี จงึขอนาํเสนอเรือ่ง “กลไกการตรวจสอบการตราพระราชกําหนดของฝายบรหิาร” 
ดังนี้

๒. หลักเกณฑการตราพระราชกําหนด
 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ไดกําหนดใหฝายบรหิารคอืคณะรฐัมนตรมีีอํานาจในการที่จะ
ตราพระราชกําหนดไดรวม ๒ กรณีดวยกัน คือ
 กรณีแรก พระราชกําหนดทั่วไป
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดทั่วไปไวใน
มาตรา ๑๘๔ ซึ่งวรรคหนึ่งบัญญัตวิา “ในกรณเีพื่อประโยชนในอันท่ีจะรกัษาความปลอดภัยของประเทศ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได” และวรรคสอง
บัญญัติวา “การตราพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึง ใหกระทาํไดเฉพาะเมื่อคณะรฐัมนตรเีหน็วาเปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได” 
 เมือ่พิเคราะหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งและ
วรรคสองแลว เราอาจแบงเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดได ๒ ประการ คือ
 ๑)  เง่ือนไขเฉพาะเร่ือง ซึ่งบัญญัตไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึง 
ดังนี้๑

  ๑.๑) เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
  คาํวา “เพ่ือประโยชนในอนัท่ีจะรกัษาความปลอดภัยของประเทศ” หมายความวา ประเทศ
ตกอยูในภาวะสงคราม เชน ถูกรุกรานจากอริราชศัตรู หรือเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นภายในประเทศ 
เชนราษฎรตางเชื้อชาติ หรือตางศาสนาทําการรบพุงกัน และพระราชกําหนดทีฝ่ายบริหารไดตราขึ้น
ใชบงัคับนัน้ มเีจตนารมณหรือความมุงหมายเพือ่ใหอาํนาจพนักงานเจาหนาทีใ่นอันทีจ่ะทําการขับไล
อริราชศัตรู หรือระงับสงครามกลางเมือง 

 ๑อมร จันทรสมบูรณ, สมยศ เชือ้ไทย,วรพจน วิศรุตพิชญ, กิตติศักดิ์ ปรกติ, บรรเจิด สิงคะเนติ, นิติรัฐ กับอํานาจในการ
ตราพระราชกําหนด, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๖), หนา ๑๗๖. 
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  ๑.๒) เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
  คําวา “เพือ่ประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ” หมายความวา ไดมี
ภยันตรายตอความสงบเรียบรอยขึ้น เชน เกิดการกบฏ หรือการการจลาจล และพระราชกําหนดที่
ฝายบริหารตราขึ้นใชบงัคับนัน้มีเจตนารมณหรือความมุงหมายเพื่อใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
ในอันที่จะปราบปรามคณะผูกอการกบฏหรือการจลาจล    
  ๑.๓) เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
  คาํวา “เพ่ือประโยชนในอนัที่จะรกัษาความมั่นคงในทางเศรษฐกจิของประเทศ” หมายความวา
ประเทศกาํลังประสบกบัปญหาวกิฤตทางเศรษฐกิจ เชน มูลคาการสงออกของสนิคาไปตางประเทศลดลง 
รายไดจากการทองเที่ยวลดลง ภาคธุรกิจมกีารปดหรือเลิกกิจการเพิ่มมากขึ้น ปญหาอัตราการวาง
งานที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และพระราชกําหนดที่ฝายบริหารตราขึ้นใชบังคับนั้นมีเจตนารมณหรือ
ความมุงหมายในอันทีจ่ะชวยเหลือหรือกระตุนเศรษฐกิจของประเทศหรือแกไขปญหาการวางงาน
ของประชาชน
  ๑.๔) เพื่อประโยชนในอันที่จะปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
  คําวา “เพื่อประโยชนในอันที่จะปองปดภัยพิบัติสาธารณะ” หมายความวา ไดมีภัยพิบัติ
สาธารณะเกิดขึ้น หรือใกลจะเกิดขึ้น เชน เกิดอุทกภัย แผนดินไหว โรคระบาด อัคคีภัยรายใหญ ๆ 
ซึ่งถือไดวาเปนภัยตอประชาชน และพระราชกําหนดที่ฝายบริหารตราขึ้นใชบงัคบัน้ันมีเจตนารมณหรอื
ความมุงหมายเพื่อใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ในอันที่จะขจัดภัยพิบัตินั้นใหหมดสิ้นไป
 ๒) เงือ่นไขดานความจําเปน ซึง่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ 
วรรคสอง คือ “เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได”
 ศาลรัฐธรรมนูญไดใหความหมายคําวา “กรณีฉุกเฉิน” ไวในคําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๕๒ วากรณีใด
จะถือวาเปนกรณีฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง ตองเปนกรณีที่เรงดวนที่จะตองรีบ
ปองกันแกไขโดยพลัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาหากไมเรงรีบดําเนินการปองกันและวางแนวทาง
แกไขไวกอนยอมจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการแกไขเยียวยาในภายหลัง
 กรณีที่ ๒ พระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากรและเงินตรา
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดเกี่ยวดวย
ภาษีอากรและเงินตราไวในมาตรา ๑๘๖ โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
 ๑) ตองอยูในระหวางสมัยประชุม ไมวาจะเปนสมัยประชุมสามัญทัว่ไป หรือสมัยประชุมสามัญ
นิติบัญญัติ 
 ๒) ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณา
โดยดวนและลับ
 ๓) เพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน
 ดังน้ัน เม่ือคณะรฐัมนตรจีะใชอํานาจตราพระราชกําหนดขึ้นใชบงัคบั จําตองพจิารณาในเบื้องตน
วาจะตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ หรือ มาตรา ๑๘๖ 
ซึ่งมีหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวโดยเฉพาะแตกตางกัน 
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๓. การตรวจสอบการตราพระราชกําหนด
 โดยหลกัการทั่วไปหรอืตามปกติแลว อํานาจในการตรากฎหมายน้ันเปนอํานาจของฝายนิติบญัญตัิ
หรือรัฐสภาซึ่งเปนองคกรทีไ่ดรับมอบหมายใหใชอํานาจนิติบัญญัติตามหลักการแบงแยกการใชอํานาจ
อธิปไตย แตในบางกรณีเมือ่มีเหตุอันเปนความจําเปนรีบดวนทีไ่มอาจตรากฎหมายโดยรัฐสภาได 
รัฐธรรมนูญจึงแบงอํานาจนิติบัญญัติไปใหฝายบริหารใชชั่วคราว๒ เมือ่ฝายบริหารโดยคณะรัฐมนตรี
ไดตราพระราชกําหนดขึ้นใชบังคับแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหมีกลไกในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของคณะรฐัมนตรวีาเปนไปตามเงื่อนไขที่รฐัธรรมนูญกาํหนดไวหรอืไม โดยอาจ
แยกกลไกในการตรวจสอบการตราพระราชกําหนดออกเปน ๒ กรณี คอื การตรวจสอบกอนมีการอนมุตัิ
พระราชกําหนด และการตรวจสอบหลังจากมีการอนุมัติพระราชกําหนดโดยรัฐสภา ดังนี้
 ๓.๑ การตรวจสอบกอนมีการอนุมัติพระราชกําหนดโดยรัฐสภา
 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยไดกาํหนดกลไกในการตรวจสอบการตราพระราชกาํหนดของ
ฝายบริหารกอนที่รัฐสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนด ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ การตรวจสอบโดยรัฐสภา
  เม่ือคณะรฐัมนตรไีดตราพระราชกําหนดขึ้นใชบงัคบัเปนกฎหมายแลว ใหคณะรฐัมนตรเีสนอ
พระราชกําหนดนัน้ตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดทีค่ณะรัฐมนตรี
ตราขึ้น โดยแยกพิจารณาตามประเภทของพระราชกําหนด ดังนี้
  ๑) กรณีพระราชกําหนดทั่วไป รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม 
ไดกําหนดวาในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดที่ตราขึ้นนั้น
ตอรัฐสภา (สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา) เพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและ
การรอการเปดสมยัประชุมสามญัจะเปนการชกัชา คณะรฐัมนตรตีองดาํเนินการใหมีการเรยีกประชมุรฐัสภา
สมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว
  ๒) กรณีพระราชกาํหนดเกี่ยวดวยภาษอีากรและเงนิตรา รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
มาตรา ๑๘๖ วรรคสอง กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจะตองนําเสนอพระราชกําหนดที่ตราขึ้นนั้นตอ
สภาผูแทนราษฎรภายใน ๓ วันนับแตวันถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา สวนขั้นตอนในเรื่องอื่น ๆ  
เหมือนกับพระราชกําหนดทั่วไป
  การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดทั้ง ๒ ประเภทของรัฐสภา จะมผีลในทางกฎหมาย
ตามมาแยกพิจารณาได ๔ กรณี ดังนี้
   (๑) กรณีสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหพระราชกําหนดนั้นเปนอันตกไป 
แตทัง้นีไ้มกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม

 ๒บวรศักดิ์ อุวรรโณ, กฎหมายมหาชน เลม ๓ ที่มาและนิติวิธี, (กรุงเทพฯ : นิติธรรม,๒๕๓๘), หนา ๘๔. 
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   (๒) กรณีทีส่ภาผูแทนราษฎรอนุมัติพระราชกําหนด แตวุฒิสภาไมอนุมัติ และสภา
ผูแทนราษฎรยนืยนัการอนมัุติดวยคะแนนเสยีงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจาํนวนสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมอียู
ของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกาํหนดนัน้เปนอนัตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปน
ไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม
   (๓) กรณีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนด ใหพระราชกําหนดนั้น
มีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคหา
   (๔) กรณีทีส่ภาผู แทนราษฎรอนุมัติพระราชกําหนด แตวุฒิสภาไมอนุมัติ และสภา
ผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมตัิดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่ีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคหา
 อนึ่ง หากพระราชกําหนดนั้นมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด
และพระราชกําหนดนั้นตองตกไป ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก 
มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล (คือตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
การไมอนุมัติพระราชกําหนดในราชกิจจานุเบกษา)
 ตัวอยางเชน๓ สมมติวาคณะรัฐมนตรีไดตราพระราชกําหนดเก็บภาษีมรดกขึ้น และมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๑ กมุภาพนัธ ๒๕๕๕ โดยมสีาระสาํคญัวา ผูท่ีไดรบัมรดกตกทอดตองเสยีภาษมีรดกรอยละ ๑๐ 
ในวนัที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ นายบุญมีไดรับมรดกมูลคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากบิดาซึ่งเสียชีวติ และ
นายกรรมบังไดรับมรดกจากมารดาของตนที่เสียชีวิตมูลคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในวนัที่ ๒ กุมภาพันธ 
๒๕๕๑ นี้เอง นายกรรมบงัในฐานะพลเมอืงด ีไดนาํเงนิจาํนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จายภาษใีหรฐั สวนนายบญุมี
ยังไมไดจายภาษีมรดกตามพระราชกําหนดดังกลาว ตอมาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ คณะรฐัมนตรี
ไดเสนอพระราชกําหนดเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยในกรณีนี้รัฐสภาอาจพิจารณามีมติ
ใน ๒ กรณี ดังนี้
 กรณีแรก หากรัฐสภาอนุมัติพระราชกําหนดเก็บภาษีมรดก พระราชกําหนดนี้ก็จะมีผลใชบังคับ
เปนพระราชบญัญตัติอไป นายบุญมีก็จะตองจายภาษีมรดกใหรัฐเปนจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 กรณทีี่สอง หากรฐัสภาไมอนมุตัพิระราชกาํหนดเกบ็ภาษมีรดก พระราชกาํหนดเกบ็ภาษมีรดกนี้
ยอมตกไป แตทัง้นี้ไมกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปในระหวางใชพระราชกําหนดนั้น กลาวคือ 
นายกรรมบังซึ่งไดเสียภาษีมรดกไปแลวในขณะที่พระราชกําหนดใชบังคับ ดังนั้น แมภายหลังรัฐสภา
จะไมอนมัุติพระราชกาํหนด กไ็มกระทบถงึการที่นายกรรมบงัไดจายภาษมีรดกไปแลว คอื นายกรรมบงั
จะเรียกคืนภาษีทีต่นจายใหรัฐไปแลวไมได สวนนายบุญมีทีย่ังไมไดจายภาษี เมื่อพระราชกําหนด
เก็บภาษีมรดกตกไป ก็ยอมไมมีกฎหมายใดมาบังคับใหตองเสียภาษีมรดกใหรัฐ   

 ๓โปรดด ูมานติย จมุปา, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐), (กรงุเทพฯ : บรษิทั ว.ี พริ้นท 
(๑๙๙๑) จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๒๘๘.  
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    ๓.๑.๒ การตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๕ ไดกําหนดหลักเกณฑเกีย่วกับการ
เสนอความเหน็ใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวินิจฉยัวาการตราพระราชกําหนดของฝายบรหิารเปนไปตาม
เง่ือนไขที่กาํหนดไวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึงหรอืวรรคสอง หรอืไม 
ดังนี้
    ๑) กอนทีส่ภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใดซึ ่งเปน
พระราชกาํหนดท่ัวไป สมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาจาํนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจาํนวน
สมาชิกทัง้หมดเทาทีม่อียูของแตละสภา มสีิทธิเขาชือ่เสนอความเห็นตอประธานแหงสภาทีต่นเปน
สมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และใหประธาน
แหงสภาน้ันสงความเห็นไปยังศาลรฐัธรรมนญูภายใน ๓ วนันบัแตวนัท่ีไดรบัความเหน็เพื่อวนิจิฉยั เม่ือศาล
รฐัธรรมนญูวนิจิฉยัแลว ใหศาลรฐัธรรมนูญแจงคาํวินิจฉยัน้ันไปยงัประธานแหงสภาที่สงความเหน็นั้นมา
    ๒) เม่ือประธานสภาผูแทนราษฎรหรอืประธานวฒุสิภาไดรบัความเหน็ของสมาชกิสภา
ผูแทนราษฎรหรอืสมาชิกวุฒิสภาแลว ใหรอการพจิารณาพระราชกําหนดน้ันไวกอนจนกวาจะไดรบัแจง
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
    ๓) ในกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน
    ๔) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ 
วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ตองมคีะแนนเสยีงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจาํนวนตลุาการศาลรฐัธรรมนญูท้ังหมด

    มีขอสังเกตสําคัญ ๓ ประการ คือ
    (๑) ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการตรา
พระราชกําหนดไดอยางกวางขวาง กลาวคือ สามารถตรวจสอบไดทั้งกรณีการตราพระราชกําหนดของ
คณะรฐัมนตรเีปนไปเพื่อประโยชนในอนัท่ีจะรกัษาความปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ ตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง 
หรอืเปนกรณีฉุกเฉนิท่ีมีความจาํเปนรบีดวนอันมอิาจจะหลกีเลี่ยงไดหรอืไม ตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง 
ซึ ่งแตกตางจากหลักการเดิมของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทีใ่ห
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญเฉพาะกรณีตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง 
เทาน้ัน แตศาลรฐัธรรมนญูไมมีอํานาจตรวจสอบวาการตราพระราชกาํหนดของคณะรฐัมนตรเีปนกรณี
ฉุกเฉินทีม่ีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดหรือไม ดังทีศ่าลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไวใน
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๔๑   
    (๒) ศาลรฐัธรรมนญูมีอํานาจตรวจสอบไดเฉพาะพระราชกําหนดทั่วไปที่คณะรฐัมนตรี
ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ เทานั้น ถาเปนพระราชกําหนดเกี่ยวดวย
ภาษีอากรและเงินตราตามมาตรา ๑๘๖ ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจตรวจสอบ

P129-136.indd  134 3/28/2012  1:43:16 PM

creo




มี.ค. - เม.ย. ๕๕ ๑๓๕

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

    (๓) ผลทางกฎหมายในกรณทีี่มกีารสงเรื่องใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉัยแตกตางจากผล
ของการทีร่ฐัสภาไมอนุมัติพระราชกาํหนด กลาวคอื หากศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัวาพระราชกาํหนดใด
ตราขึ้นโดยไมชอบดวยมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง “จะทาํใหพระราชกาํหนดนั้นไมมผีลบงัคบั
หรือโมฆะมาแตตน” ซึ่งตางกบักรณีท่ีรฐัสภาไมอนุมตัพิระราชกําหนดซึ่งแมวาจะทําใหพระราชกาํหนด
นั้นตกไป แตทั้งนี้ก็ไมใหกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
 ๓.๒ การตรวจสอบหลังจากมีการอนุมัติพระราชกําหนดโดยรัฐสภา 
 การตรวจสอบการตราพระราชกําหนดของฝายบรหิารนอกจากการตรวจสอบในข้ันตอนกอนมกีาร
อนุมัติพระราชกําหนดดังที่กลาวมาแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังไดกําหนดกลไกในการ
ตรวจสอบภายหลังท่ีรฐัสภาไดอนุมัตพิระราชกาํหนดแลว ซึ่งเปนกระบวนการท่ีใชเปนการท่ัวไปเชนเดยีวกบั
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่รัฐสภาไดตราขึ้น โดยมีกระบวนการดังนี้
  ๓.๒.๑ การตรวจสอบผานทางผูตรวจการแผนดิน
  เมือ่พระราชกําหนดที่ฝายบริหารตราขึ้นไดรับอนุมัติจากรัฐสภาแลวจะมีผลใชบังคับเปน
พระราชบัญญัติตอไป ตามนัยมาตรา ๑๘๔ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังนั้น 
หากผูตรวจการแผนดินเห็นวาบทบัญญัติของพระราชกําหนดนั้นมีเนื้อหาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ ไมวาจะมีบุคคลรองขอตอผูตรวจการแผนดินหรือไมก็ตาม ใหผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่อง
พรอมดวยความเหน็ตอศาลรฐัธรรมนญูเพื่อใหพจิารณาวนิจิฉยัได ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๔๕ (๑) 
  ๓.๒.๒ การตรวจสอบผานทางศาล
  เมือ่มีขอพิพาทขึ้นสูการพิจารณาของศาล ไมวาจะเปนศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือ
ศาลทหาร ถาศาลเห็นเองหรือคูความในคดีโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติของพระราชกําหนด
ทีศ่าลจะนํามาใชบังคับแกคดีนัน้ มีเนื้อหาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี ่ยวกับบทบัญญัตินั ้น ใหศาลที่พิจารณาคดีนั ้นสงความเห็นเชนวานั้น
ตามทางการเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๑

บทสรุป
 การตราพระราชกําหนดเปนอํานาจของฝายบริหารคือคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะเพื่อประโยชน
ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ หรอืปองปดภัยพบิัติสาธารณะ เพียงแตจํากัดกรอบในการตราพระราชกําหนดของ
คณะรฐัมนตรไีววาใหกระทาํไดเฉพาะเปนกรณฉุีกเฉินท่ีมคีวามจาํเปนรบีดวนอนัมอิาจจะหลีกเลี่ยงได 
อยางไรก็ตามเพือ่ปองกันมใิหฝายบริหารใชอาํนาจตราพระราชกําหนดขึน้ใชบังคับตามอําเภอใจ 
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยทกุฉบบัที่ผานมารวมทั้งฉบบัปจจุบนัจึงไดวางกลไกในการตรวจสอบ
และถวงดุลการใชอาํนาจตราพระราชกําหนดของฝายบริหารไวทัง้ขัน้ตอนกอนทีร่ัฐสภาจะไดอนุมัติ
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กลไกการตรวจสอบการตราพระราชกําหนดของฝายบริหาร 

จุลนิติ

พระราชกําหนดและขั้นตอนภายหลังที่รัฐสภาไดอนุมัติพระราชกําหนดแลว ทัง้นี้เพื่อเปนหลักประกัน
ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจของฝายบริหาร
 อยางไรกต็ามการที่รฐัธรรมนญูฉบบัปจจุบนัไดขยายอํานาจใหศาลรฐัธรรมนูญสามารถตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนดในประเด็นเกี่ยวกับ “ความฉุกเฉินที่มีความจําเปน
รีบดวนอนัมอิาจจะหลกีเลี่ยงได” อาจจะขดัตอหลกั “การกระทําของรฐับาล” (act of government) 
ซึ่งโดยหลักสากลแลวจะไมตกอยูภายใตการตรวจสอบของศาล ดังนั้นหากจะมีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในอนาคตควรจะจํากัดอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญใหตรวจสอบไดเฉพาะเหตุในการ
ตราพระราชกําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งเทานั้น แตไมควร
ใหมีอํานาจตรวจสอบดุลพินิจของฝายบริหารตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ 
วรรคสอง 
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