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๑. บทนำ
	 เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยหลักรวม	๒	ประการด้วยกัน	กล่าวคือ	
 ประการที่หนึ่ง	 ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย 
อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้	 เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันต้องพึ่งพาการส่งออก 
สินค้าและบริการในสัดส่วนที่สูงมาก	 คือประมาณร้อยละ	๗๐	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	
(Gross Domestic Product – GDP)
 ประการที่สอง	 ปัญหาวิกฤตทางการเมืองภายในประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ 
นักลงทุนและผู้บริโภคโดยรวม
	 คณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารจึงได้พยายามแสวงหาแนวทางหรือมาตรการต่าง	ๆ 	สำหรับ 
เพื่อที่จะหาทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมาโดยตลอด	 และหนึ่งในมาตรการดังกล่าวที่รัฐบาลได้ใช ้
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจคือการใช้อำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
มาตรา	 ๑๘๔	 ในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๒	จำนวน	๔๐๐,๐๐๐	ล้านบาท	
	 ในส่วนของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารได้ใช้อำนาจ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย	มาตรา	๑๘๕	ในการเสนอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดท่ีคณะรัฐมนตรีได้ตราข้ึน
	 ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการได้พิจารณาคำร้องดังกล่าวแล้ว 
ไดม้คีำวนิจิฉยัที	่๑๑/๒๕๕๒๑	โดยวนิจิฉยัวา่พระราชกำหนดใหอ้ำนาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่ฟืน้ฟู 

 ๑โปรดด	ูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๑/๒๕๕๒.
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และเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิ	พ.ศ.	๒๕๕๒	นัน้	ตราขึน้เพือ่ประโยชนใ์นอนัทีจ่ะรกัษาความ 
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๘๔	วรรคหนึ่ง	 
และเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา	๑๘๔	วรรคสอง
	 ต่อมารัฐสภาในคราวประชุมสมัยวิสามัญของรัฐสภาในระหว่างวันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๕๒	 
ถึงวันที่ 	 ๒๓	 มิถุนายน	 ๒๕๕๒	 ได้พิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดและมีผลใช้บังคับเป็น 
พระราชบัญญัติแล้ว	แต่เพื่อให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมาย 
ในรูปแบบของพระราชกำหนด	บทความฉบับนี้จึงใคร่ขอนำเสนอในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการ 
และเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนด	ตลอดจนการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญใน 
การตราพระราชกำหนดโดยศาลรัฐธรรมนูญและรัฐสภา	โดยลำดับดังนี้		
 
๒. กระบวนการและเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนด ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
	 นับตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญใช้เป็นฉบับแรก	 อำนาจในการตราพระราชกำหนดนั้น 
เป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร	 กล่าวคือ	 พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว	 
พุทธศักราช	๒๔๗๕	มาตรา	๒๙	บัญญัติว่า	 “ถ้ามีการฉุกเฉินเกิดขึ้นซึ่ งคณะกรรมการจะ 
เรียกประชุมสภาราษฎรให้ทันท่วงทีมิได้	และคณะกรรมการราษฎรเห็นสมควรจะต้องออก 
กฎหมาย	 เพื่อให้เหมาะแก่การฉุกเฉินนั้น	ๆ 	ก็ทำได้	แต่จะต้องรีบนำกฎหมายนั้นขึ้นให้สภารับรอง”	 
จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	คือ	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ก็ได้ 
บัญญัติโดยให้อำนาจคณะรัฐมนตรีที่จะให้คำแนะนำพระมหากษัตริย์ในการตราพระราชกำหนด 
ไว้ในหมวด	๙	คณะรัฐมนตรี	 มาตรา	๑๘๔	–	๑๘๖	แต่รัฐธรรมนูญเองก็ไม่ได้ให้คำนิยามเอาไว้ 
ว่า	“พระราชกำหนด”	มีความหมายว่าอย่างไร	ดังนั้น	จึงใคร่ขออธิบายให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ 
เป็นเบื้องต้นก่อนว่า	“พระราชกำหนด”	นั้น	มีความหมายว่าอย่างไร
 พระราชกำหนด	 (Emergency	 Decree)	 หมายถึง	“กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น 
ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี”
	 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ได้จำแนกลักษณะของ พระราชกำหนด 
ออกเป็น	๒	ประเภท	ดังนี้
 ประเภทที่ ๑ พระราชกำหนดทั่วไป 
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๘๔	ได้บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีมีอำนาจตรา 
พระราชกำหนดขึ้นใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติได้	 เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่
มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้	 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง	 
ดังต่อไปนี้
	 (๑)	เพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศ	
	 (๒)	เพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะ	
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	 (๓)	เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	
	 (๔)	เพื่อป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
	 ในส่วนความหมายของเงื่อนไขแต่ละประเภทในการที่คณะรัฐมนตรีจะใช้เป็นเหตุผลในการ 
ตราพระราชกำหนดขึ้นใช้บังคับนั้น	รศ.ดร.	วรพจน์	วิศรุตพิชญ์	ได้ให้คำอธิบายไว้	ดังนี้๒

	 คำว่า	“เพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศ”	หมายความว่า	ประเทศตกอยู่ในภาวะสงคราม	
เชน่	ถกูรกุรานจากอรริาชศตัรู	หรอืเกดิสงครามกลางเมอืงขึน้ภายในประเทศ	เชน่	ราษฎรตา่งเชือ้ชาติ 
หรือต่างศาสนาทำการรบพุ่งกัน	และพระราชกำหนดที่ฝ่ายบริหารได้ตราขึ้นใช้บังคับนั้นมี 
เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายเพื่อให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในอันที่จะทำการขับไล่อริราชศัตรู	
หรือระงับสงครามกลางเมือง
 คำว่า	“เพ่ือรักษาความปลอดภัยสาธารณะ”	 หมายความว่า	 ได้มีภยันตรายต่อความสงบ 
เรียบร้อยขึ้น	 เช่น	 เกิดการกบฏ	 หรือการจลาจล	 และพระราชกำหนดที่ฝ่ายบริหารตราขึ้นใช้ 
บังคับนั้นมีเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายเพื่อให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในอันที่จะปราบปราม 
คณะผู้ก่อการกบฏหรือการจลาจล
	 คำว่า	 “เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ”	หมายความว่า	มีภยันตรายคุกคามประเทศ 
ในทางเศรษฐกจิ	เชน่ฐานะในทางเศรษฐกจิของประเทศตกตำ่ 
มีคนว่างงานมากและพระราชกำหนดที่ฝ่ายบริหารตราขึ้น 
ใช้บังคับนั้นมีเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายในอันท่ีจะพยุง 
ฐานะในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือขจัดปัญหาว่างงาน 
ของประชาชน
	 คำว่า	 “เพื่อป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ”	 หมายความว่า	 ได้มีภัยพิบัติสาธารณะเกิดขึ้นแล้ว	 
หรือใกล้จะเกิดขึ้น	เช่น	มีน้ำท่วม	แผ่นดินไหว	โรคระบาด	อัคคีภัยรายใหญ่	ๆ 	ซึ่งถือได้ว่าเป็นภัย 
ต่อประชาชนและพระราชกำหนดที่ฝ่ายบริหารตราขึ้นใช้บังคับนั้นมีเจตนารมณ์หรือความ 
มุ่งหมายเพื่อให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในอันที่จะขจัดภัยพิบัตินั้นให้หมดสิ้นไป
	 ในการตราพระราชกำหนดทั่วไปนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๘๔	ได้บัญญัติ
กระบวนการในการตราพระราชกำหนดไว้	ดังนี้
	 เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกำหนดขึ้นใช้บังคับตามคำแนะนำและยินยอมของ
คณะรัฐมนตรีแล้ว	 ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป	 ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้น 
ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า	 ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญ 
จะเป็นการชักช้าคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณา 
อนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎร 
อนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง 

๓

 ๒ศ.ดร.อมร	จันทรสมบูรณ์และคณะ,“นิติรัฐกับอำนาจในการตราพระราชกำหนด”,กรุงเทพฯ	:	วิญญูชน,๒๕๔๖,	หน้า	๑๗๖.	
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ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	 
ให้พระราชกำหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือน 
กิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้น
	 	 หากพระราชกำหนดมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ 
ยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด	และพระราชกำหนดนั้น
ต้องตกไป	 ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไข 
เพิ่มเติมหรือยกเลิก	มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การ 
ไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั้นมีผล
  ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนด 
นั้น	หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยัน 
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน 
สมา ชิก ท้ั งหมด เ ท่ า ท่ี มี อ ยู่ขอ งสภา ผู้แทนราษฎร	 
ให้พระราชกำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติ 
ต่อไป การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดให้นายก 

รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ในกรณีไม่อนุมัติ	 ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา	การพิจารณาพระราชกำหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยัน 
การอนุมัติพระราชกำหนด	จะต้องกระทำในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น	ๆ
	 เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการตราพระราชกำหนดตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๘๔	ได้ง่ายยิ่งขึ้น	ขอให้ท่านผู้อ่านกรุณาศึกษากระบวนการตรา 
พระราชกำหนดได้จากแผนภูมิ	ดังต่อไปนี้

 

๔ ๕
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แผนภูมิ
กระบวนการตราพระราชกำหนดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔๓ 

ประเภทที่ ๒ พระราชกำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา 
	 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๘๖ ไดบ้ญัญตัใิหพ้ระมหากษตัรยิม์พีระราชอำนาจ 
ตราพระราชกำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราขึ้นใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติตามคำแนะนำ 
ของคณะรัฐมนตรีได ้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
	 ๑) ในระหว่างสมัยประชุม
	 ๒) ถ้ามีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการ 
พิจารณาโดยด่วนและลับ

๔ ๕

 ๓ดร.ปัญญา	อุดชาชน	,การตราพระราชกำหนด,	จากเว็ปไซต์	http://www.thaindc.org.	
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	 ๓) เพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน
	 โดยคณะรัฐมนตรีจะต้องนำเสนอพระราชกำหนดต่อสภาผู้แทนราษฎรภายใน ๓ วัน นับแต่ 
วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา	สว่นขัน้ตอนการพจิารณาพระราชกำหนดเกีย่วดว้ยภาษอีากร 
หรือเงินตราของรัฐสภานั้น	มีหลักการเหมือนกันกับพระราชกำหนดทั่วไป
	 เพือ่ใหส้ามารถทำความเขา้ใจในกระบวนการตราพระราชกำหนดเกีย่วดว้ยภาษอีากรหรอืเงนิตรา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๖ ได้ง่ายยิ่งขึ้น กรุณาศึกษากระบวนการตรา 
พระราชกำหนดได้จากแผนภูมิ	ดังต่อไปนี้

 แผนภูมิ
กระบวนการเสนอพระราชกำหนดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖๔ 

๖ ๗

 ๔เพิ่งอ้าง,	น.๕.
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๓. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการตราพระราชกำหนดโดย ศาลรัฐธรรมนูญ 
และรัฐสภา
	 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการตราพระราชกำหนดของฝ่ายบริหารโดยองค์กร 
ศาลรัฐธรรมนูญและรัฐสภานั้น	 ถือได้ว่าเป็นการตรวจสอบการใช้อาจของฝ่ายบริหารตามหลักการ 
ตรวจสอบและถว่งดลุการใชอ้ำนาจรฐั	ซึง่เปน็กลไกทีม่คีวามสำคญัในการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
โดยระบบรัฐสภาซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๘๔	และมาตรา	๑๘๕	ได้กำหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบไว ้ดังนี้
 ๓.๑ การตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูในการตราพระราชกำหนดโดยศาลรฐัธรรมนญู 
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 ๑๘๕	 ได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดได้เฉพาะกรณีก่อนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิจะได้อนุมัติพระราชกำหนด	 โดยกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก 
วุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาได้เสนอ 
ความเห็นผ่านประธานสภาที่ตนเป็นสมาชิกไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดที่ตราขึ้น 
ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีวิวัฒนาการโดยศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้เคยมีคำวินิจฉัยไว้ตามลำดับ	ดังนี้
  (๑) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๔๑	 เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ 
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการ 
เงินกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชกำหนดบรรษัท 
บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มิใช่กฎหมายอันเป็นกรณีเร่งด่วนตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๙
	 	 	 	 คำวินิจฉัยนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ รวม ๒ ประเด็น คือ
	 	 	 	 ๑) ผู้เสนอจะเสนอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการตราพระราชกำหนด  
ดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐  
มาตรา ๒๑๘ วรรคสอง ได้หรือไม่
	 	 	 ในประเด็นนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๑๙	วรรคหนึ่ง	ให้สิทธิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเองเป็นสมาชิกว่าพระราชกำหนด 
ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง เท่านั้น กล่าวคือศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบการตรา 
พระราชกำหนดของคณะรัฐมนตรีได้เฉพาะกรณีว่าพระราชกำหนดนั้นตราขึ้นเพื่อประโยชน์ 
ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ	 ความปลอดภัยสาธารณะ	 ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ	หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะเท่าน้ัน แต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตรวจสอบความชอบ 

๖ ๗
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ด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๘ วรรคสอง ว่าการตราพระราชกำหนดของคณะรัฐมนตรี 
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
	 	 	 ๒) ผู้เสนอจะเสนอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการตราพระราชกำหนด 
ดังกล่าวข้างต้นมิใช่กฎหมายอันเป็นกรณีเร่งด่วนโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๙ ได้หรือไม่	
	 	 	 ในปัญหานี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอความเห็นดังกล่าวให้ศาล 
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย	 แม้จะมีความไม่ชัดเจนในประเด็นที่เสนอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
แต่เมื่อเป็นการส่งมาโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช	
๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๙ จึงเห็นว่าความเห็นดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาต่อไป	 และได้วินิจฉัยว่า	
การตราพระราชกำหนดทั้ง ๔ ฉบับ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น 
เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๘	
  (๒) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๔๖ เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่ง 
ความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ	 
มาตรา ๒๑๙ กรณีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษี 
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง หรือไม่
	 	 	 คำวินิจฉัยนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ	 คือ	 ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ทัง้หมดจำนวน ๑๔ คน ไดล้งมตเิพือ่วนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูมาตรา ๒๑๙ วรรคสี ่วา่	พระราชกำหนด 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗	 (ฉบับที่	 ๔)	 พ.ศ. ๒๕๔๖  
และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖  
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง หรือไม่ ปรากฏว่า คะแนนเสียงของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่า พระราชกำหนดทั้งสองฉบับไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา ๒๑๘  
วรรคหนึ่ง มีจำนวน ๖ คน ซึ่งไม่ถึงสองในสามของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด  
ตามเงื่อนไขในมาตรา ๒๑๙ วรรคสี่ ดังนั้น จึงถือว่า พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖	 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘  
วรรคหนึ่ง แล้ว	
  (๓) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๕๒ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่ง 
ความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๘๕ กรณพีระราชกำหนดใหอ้ำนาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่ฟืน้ฟแูละเสรมิสรา้งความมัน่คง 
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่
	 	 	 คำวินิจฉัยนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ คือศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบว่า 
การตราพระราชกำหนดของคณะรัฐมนตรีเป็นไปเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัย 
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัด

๘ ๙



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

ภัยพิบัติสาธารณะ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔	
วรรคหนึ่ง และการตราพระราชกำหนดของคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วน 
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา	 ๑๘๔  
วรรคสอง ทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช	 ๒๕๕๐ มาตรา	 ๑๘๕  
โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยโดยมติเอกฉันท์ว่า พระราชกำหนด 
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษา 
ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๔ 
วรรคหนึ่ง และเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจจะ 
หลีกเลี่ยงได ้ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๘๔	วรรคสอง

   ข้อสังเกต
	 	 	 ๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๕ ได้ให้อำนาจ 
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบในประเด็นการตราพระราชกำหนดของคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้	 ซึ่งประเด็นนี้มีหลักการแตกต่างจากรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๙ ที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ 
ได้เพียงในประเด็นการตราพระราชกำหนดของคณะรัฐมนตรีเป็นไปเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษา 
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	
หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ	เท่านั้น
	 	 	 ๒)	 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องมี 
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด	หมายความว่า	หากจะ 
พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนด	คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องมีคะแนนเสียง	 ๖	 คน	 
ขึ้นไป จึงจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๕ วรรคท้าย ซึ่งเป็นข้อยกเว้นของหลักทั่วไป 
ในการนั่งพิจารณาและทำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา	 ๒๑๖	 วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่า	 
“องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทำคำวินิจฉัย ต้องประกอบด้วย 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าห้าคน	 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก	เว้นแต่ 
จะมีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้”	
	 	 	 ๓) ในกรณีที่วุฒิสภาไม่อนุมัติพระราชกำหนดและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
ให้พระราชกำหนดนั้นตกไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔	 วรรคหก ซ่ึงต่างกับกรณี  
พระราชกำหนดตกไปโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๘ ๙



อำนาจนิติบัญญัติของฝ่ายบริหารในการตราพระราชกำหนด

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๕ วรรคสาม ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 
พระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา	 ๑๘๔	 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง	 ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มี 
ผลบังคับมาแต่ต้น”	
  ๓.๒ การตรวจสอบการตราพระราชกำหนดโดยรัฐสภา
	 	 	 	 ต้องเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่ารัฐสภานั้นประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 
ซึง่การพจิารณาอนมุตัหิรอืไมอ่นมุตัพิระราชกำหนด รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา		๑๘๔	นัน้  
เปน็อำนาจโดยเฉพาะของแตล่ะสภา การพจิารณาพระราชกำหนดนัน้มคีวามแตกตา่งกบัการพจิารณา 
รา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู กลา่วคอื	การพจิารณาพระราชกำหนด 
ไม่ต้องแบ่งการพิจารณาออกเป็น ๓ วาระ ดังเช่นกรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 แต่จะพิจารณาเพียงวาระเดียวเพื่อลงมติว่าจะอนุมัติหรือ 
ไม่อนุมัติเท่านั้น
	 	 	 	 เนือ่งจากการตราพระราชกำหนดเปน็กรณทีีร่ฐัธรรมนญูใหอ้ำนาจฝา่ยบรหิารใชอ้ำนาจ 
นติบิญัญตัชิัว่คราว เมือ่ประกาศใชบ้งัคบัแลว้คณะรฐัมนตรตีอ้งเสนอพระราชกำหนดใหร้ฐัสภาในฐานะ 
ฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบตามหลักถ่วงดุลอำนาจตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบ 
รัฐสภา ซึ่งการพิจารณาพระราชกำหนดของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาก่อนลงมตินั้น สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตลอดจนตั้งข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการบังคับใช้พระราชกำหนด	 โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรอืสมาชกิวฒุสิภามอีำนาจแตเ่พยีงการทีจ่ะอนมุตัหิรอืไมอ่นมุตัพิระราชกำหนดเทา่นัน้ แตไ่มม่อีำนาจ 
ในการพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิเนือ้ความในพระราชกำหนดของคณะรฐัมนตร ีและการลงมตนิัน้ใหถ้อืเอา 
เสียงข้างมากเป็นประมาณ

๔. บทสรุป 
	 โดยหลักทั่วไปแล้วอำนาจในการตรากฎหมายนั้น	 รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นอำนาจของ 
รัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติในการดำเนินการตรากฎหมาย แต่ในเรื่องของการ 
ตราพระราชกำหนดนัน้เปน็ขอ้ยกเวน้ของหลกัการทัว่ไป เหตผุลกส็บืเนือ่งมาจากในบางสถานการณน์ัน้  
รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีกฎหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไข 
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งหากใช้กระบวนการนิติบัญญัติตามปกติจะทำให้ 
การแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงทีเข้าทำนองสุภาษิตโบราณที่ว่า	 “กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้” ซึ่งตาม 
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาก็ได้คำนึงถึงเหตุผลข้อนี้ และรัฐธรรมนูญ 
ก็ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถตรากฎหมายในรูปของพระราชกำหนดขึ้นใช้บังคับดังเช่น 
พระราชบัญญัติได้	
	 อย่างไรก็ตาม	 รัฐธรรมนูญได้กำหนดกลไกในการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
ในการตราพระราชกำหนด ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายบริหารตราพระราชกำหนดขึ้นใช้บังคับโดย 
บิดเบือนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อหลักการถ่วงดุลการใช้ 

๑๐ ๑๑



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒๑๐ ๑๑

อำนาจในการตรากฎหมายระหว่างคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภาตามหลักการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาได้  ดั งนั้นกระบวนการนิติบัญญัติของฝ่ ายบริหารในการ 
ตราพระราชกำหนดจะต้องกระทำเท่าที่จำเป็นและภายใต้เงื่อนไขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
โดยเคร่งครัดเท่านั้น	
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