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๑.  บทนำ 
 โดยท่ัวไปของนานาประเทศแล้ว  การประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินน้ัน 
สามารถกระทำได้โดยไม่ถือว่าขัดต่อหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยตราบเท่าท่ีมีการใช้เพียงเท่าท่ีจำเป็น ซ่ึงการประกาศใช้บังคับกฎหมายดังกล่าวจะต้อง 
คำนึงถึงระดับความรุนแรงของภัยหรือสถานการณ์เปรียบเทียบกับความม่ันคงของรัฐ  ความปลอดภัย 
สาธารณะ และสิทธิ เสรีภาพของปัจเจกชนผู้สุจริตด้วย
 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณากรณีของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.  ๒๕๔๘  แล้วมีหลักการและบทบัญญัติหลายประการท่ีอาจจะกระทบกระเทือนต่อหลักนิติธรรม 
และหลักการพ้ืนฐานในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
เพราะพระราชกำหนดดังกล่าวมีลักษณะของการให้อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จกับคณะรัฐมนตรี  โดยเฉพาะ 
ตัวนายกรัฐมนตรี  ในการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่มีอยู่ 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวาง  นับตั้งแต่การจับกุม  คุมขัง  ตรวจค้นเคหสถาน  รวมไปถึง 
การละเมิดสิทธิในชีวิตและทรัพย์สิน  การเดินทาง  การแสดงความคิดเห็น  และการเสนอข่าว  
โดยพระราชกำหนดดังกล่าวได้ปฏิเสธหลักการตรวจสอบการกระทำในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยองค์กร 
ตุลาการ เนื่องจากได้กำหนดให้ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตามพระราชกำหนดนี้ไม่อยู่ 
ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง 
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และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ดังปรากฏตามบทบัญญัติมาตรา ๑๖ ซึ่งบัญญัติว่า
  “มาตรา ๑๖ ข้อกำหนด ประกาศ คำส่ัง หรือการกระทำตามพระราชกำหนดน้ีไม่อยู่ในบังคับ 
ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง”
  ดังนั้น บทความนี้จึงขอหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรา ๑๖ ของพระราชกำหนด
ดังกล่าวที่กำหนดให้ข้อกำหนด  ประกาศ  คำสั่ง  หรือการกระทำตามพระราชกำหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับ 
ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  และกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง เพ่ือพิจารณาว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติท่ีมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หรือไม่  เพียงใด  และในกรณีหากมีข้อสงสัย 
ว่าพระราชกำหนดดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้วจะมีกลไกหรือมาตรการใด 
มาควบคุมพระราชกำหนดดังกล่าวซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญได้บ้างหรือไม่ 
อย่างไร

๒.  ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
  ๒.๑  ความเป็นมาของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
    คณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีพันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี) 
ได้มีการประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติ 
อนุมัติร่างพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  .... ต่อมาพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี  ๑๒๒ 
ตอนที่  ๕๘  ก  ลงวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 หลังจากน้ันคณะรัฐมนตรีได้เสนอพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร 
ได้พิจารณาและอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าว  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๒  ปีที่  ๑ 
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ และครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
วันจันทร์ที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาพระราชกำหนดดังกล่าวแล้วลงมติ 
อนุมัติเช่นเดียวกัน  ดังนั้น  จึงถือว่าพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป
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 ๒.๒  สาระสำคัญของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
  พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มีสาระสำคัญ 
โดยสรุป ดังนี้
   ๑)  ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขตบางท้องที่ได้ตามความ 
จำเป็นแห่งสถานการณ์  (มาตรา  ๕)  ทั้งนี้  โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีอำนาจ 
หน้าที่ติดตามและตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจเกิดสถานการณ์ 
ฉุกเฉินเพื่อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในกรณีที่มีความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
หรือสถานการณ์ที่มีความร้ายแรง (มาตรา ๖)
   ๒)  ในเขตท้องที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้บรรดาอำนาจหน้าที่ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหน่ึงหรือหลายกระทรวง หรือท่ีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
หรือที่มีอยู่ตามกฎหมายใดก็ตาม  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต  อนุมัติ  สั่งการ  บังคับบัญชา 
หรือช่วยในการป้องกัน  แก้ไข  ปราบปราม  ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูหรือช่วยเหลือ 
ประชาชน โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว (มาตรา ๗)
   ๓)  ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนด  ประกาศ  คำส่ัง  
เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามพระราชกำหนดดังกล่าว  และข้อกำหนด  ประกาศ  คำส่ัง  หรือการกระทำ 
ตามพระราชกำหนดน้ีไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย 
การจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (มาตรา ๑๖)
      ๔)  พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชกำหนดนี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางวินัย  เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ในการระงับหรือป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย  หากเป็นการกระทำท่ีสุจริต  ไม่เลือกปฏิบัติ  และไม่เกิน 
สมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำเป็น  แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย 
จากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๑๗)

๓.  บทวิเคราะห์และข้อพิจารณาเก่ียวกับประเด็นปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 หากพิจารณาบทบัญญัติมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งกำหนดให้ข้อกำหนด  ประกาศ  คำสั่ง  หรือการกระทำตามพระราชกำหนดนี้ไม่อยู่ใน 
บังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้น มีประเด็นข้อพิจารณา ดังนี้
  การที่มาตรา  ๑๖  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
บัญญัติให้มีการยกเว้นการใช้อำนาจศาลปกครองในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐหรือการ 
ออกข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตามพระราชกำหนด อันมีลักษณะเป็นการกระทำทาง 
ปกครองหรือเป็นการใช้อำนาจโดยฝ่ายปกครอง  ซึ่งการใช้อำนาจดังกล่าวนั้นอยู่ในอำนาจพิจารณา 
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พิพากษาหรือต้องถูกตรวจสอบการใช้อำนาจโดยศาลปกครอง  การยกเว้นเขตอำนาจของศาลปกครอง 
ในกรณีลักษณะดังกล่าว  นอกจากจะเป็นการยกเว้นการตรวจสอบการใช้อำนาจทางปกครองของหน่วยงาน 
ของรัฐแล้ว  ยังเป็นการยกเว้นการใช้อำนาจของศาลปกครองที่จะทำการตรวจสอบเหนือคดีละเมิด 
ทางปกครองท่ีเกิดข้ึนจากการใช้อำนาจปกครองของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งบทบัญญัติ 
ดังกล่าวอาจเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเขตอำนาจของ
ศาลปกครองได้
 แม้บทบัญญัติมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  จะไม่เป็นการตัดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้เสียหายที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐ 
โดยสิน้เชงิกต็าม เพราะโดยบทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา   ๒๑๘    ซึง่บญัญตัวิา่ “ศาลยตุธิรรมมอีำนาจ 
พิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง  เว้นแต่คดีท่ีรัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอ่ืน” 
ทำให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง  กล่าวคือ  เม่ือพระราชกำหนดการบริหาร 
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ยกเว้นการใช้อำนาจตรวจสอบของศาลปกครองเหนือการ 
ใช้อำนาจรัฐแล้ว  ศาลยุติธรรมย่อมมีเขตอำนาจในการตรวจสอบต่อการใช้อำนาจปกครองของหน่วยงาน 
ของรัฐตามพระราชกำหนดดังกล่าว 
 แต่กรณีดังกล่าวอาจเป็นการไม่เหมาะสมหากพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
มาตรา  ๒๒๓  และเจตนารมณ์ในการจัดต้ังศาลปกครองท่ีต้องการให้ศาลปกครองเป็นองค์กรท่ีจัดต้ังข้ึนมา 
เพ่ือดำเนินการพิจารณาคดีปกครองท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจากคดีแพ่งหรือคดีอาญาท่ัวไป  ซ่ึงพระราช 
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาตรา  ๑๖  อาจเป็นบทบัญญัติที่จะ 
ส่งผลกระทบให้การดำเนินการพิจารณาพิพากษาคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีปกครองนั้นอาจไม่มี 
ประสิทธิภาพดังเช่นในอดีตก่อนที่จะมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น
 การกำหนดให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจในการควบคุมและตรวจสอบการกระทำของฝ่ายปกครอง 
อาจจะมีผลกระทบต่อระบบศาลของประเทศไทยที่เป็นระบบศาลคู่  รวมทั้งอาจจะมีข้อบกพร่องอัน 
อาจจะนำไปสู่ปัญหาเร่ืองความเป็นเอกภาพของศาลอันขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ในอนาคต๑   

ดังนี้
  ๑)  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้นเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใช้ในการพิจารณาพิพากษา
คดีที่เอกชนเป็นคู่ความระหว่างกัน  และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใช้
ในการแสวงหาตัวผู้กระทำผิดอาญามาลงโทษนั้น  มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน  นอกจากทำให้เสีย 
เวลาแล้วยังทำให้คู่ความต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงซ่ึงไม่เหมาะแก่การท่ีจะนำมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด 
ว่าการกระทำทางปกครองชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมายอันต้องการความรวดเร็วและประหยัด  โดยเฉพาะ 
การแสวงหาความจริงในกฎหมายวิธีพิจารณาความท้ังสองฉบับดังกล่าวเน้นหนักไปในทางระบบกล่าวหา 
ซึ่งผลักภาระการพิสูจน์ให้ตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริง  ซึ่งเป็นการยากลำบากมากที ่
ฝ่ายเอกชนจะเสนอปัญหาให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดได้ว่าการกระทำทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

  ๑วรพจน์  วิศรุตพิชญ์,  “คู่มือการศึกษากฎหมายปกครอง”,(กรุงเทพมหานคร  :  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภา,๒๕๔๐) น. ๑๗๙.
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บทความทางวิชาการ

ท้ังน้ี  เพราะโดยปกติแล้วฝ่ายปกครองมักจะเป็นผู้ครอบครองพยานหลักฐานท่ีจะใช้พิสูจน์ความจริง 
ดังนั้น  กระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองที่ใช้ระบบไต่สวนย่อมจะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อ 
ประชาชนท่ีอาจได้รับความเสียหายจากกฎ คำส่ังทางปกครองหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีไ่ด้ดียิ่งกว่า
 ๒)  เอกชนไม่อาจฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการกระทำทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ได้โดยตรง  เช่น  ไม่อาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่ากฎหมายลำดับรองฉบับใดฉบับหน่ึง  ซ่ึงการฝ่าฝืน 
เป็นความผิดอาญาไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะมีข้อความขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติที่ เป็นกฎหมาย 
แม่บท  หรือต่อรัฐธรรมนูญ  แต่ต้องรอให้ตนเองถูกฟ้องเป็นจำเลยในข้อหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายลำดับรอง
น้ันเสียก่อนจึงสามารถต่อสู้ว่ากฎหมายลำดับรองน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมายการท่ีตนฝ่าฝืนจึงไม่เป็น 
ความผิดทางอาญา  ในความเป็นจริงอาจมีกฎหมายลำดับรองที่ออกมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายแต่ 
ยังมีผลใช้บังคับอยู่  เพราะศาลยุติธรรมไม่มีโอกาสตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว  และถึงแม้ว่า 
ศาลยุติธรรมจะพิพากษาว่ากฎหมายลำดับรองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ศาลยุติธรรมก็มิได้มีอำนาจใน
การเพิกถอนกฎหมายลำดับรอง คงมีแต่อำนาจปฏิเสธที่จะนำกฎหมายลำดับรองนั้นมาบังคับใช้แก่คดี
ที่ตนกำลังพิจารณาอยู่เท่านั้น  ทำให้กฎหมายลำดับรองนั้นยังมีผลบังคับอยู่และฝ่ายปกครองก็อาจใช้ 
กฎหมายลำดับรองนั้นบังคับใช้แก่เอกชนอื่น ๆ ต่อไป
  ๓)  ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมได้รับการอบรมให้มีความรู้  ความชำนาญในกฎหมายแพ่งและ 
กฎหมายอาญาเท่านั้น  แต่กฎหมายมหาชนถือเป็นกฎหายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
ฝ่ายปกครองกับเอกชนโดยเฉพาะ ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมจึงอาจใช้และตีความกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ 
โดยคำนึงถึงแต่ความจำเป็นของฝ่ายปกครองจนสิทธิเสรีภาพและประโยชน์อันชอบธรรมของเอกชน 
ไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ  หรือในทางกลับกันอาจจะคำนึงถึงแต่สิทธิเสรีภาพและประโยชน์ 
อันชอบธรรมของเอกชนจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการจัดทำบริการสาธารณะได้ ดังน้ัน ตุลาการศาลปกครอง
ย่อมจะมีความเชี่ยวชาญในคดีลักษณะนี้  อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของกฎหมาย
มหาชน อันจะทำให้คำพิพากษาของศาลปกครองกลายเป็นบรรทัดฐานของการกระทำทางปกครองต่อไป
 ปัจจุบันมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีการยกเว้นไม่ให้นำกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการปกครองมาใช้บังคับในลักษณะ 
เดียวกันกับมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ได้แก่  มาตรา  ๑๑  แห่งพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และมาตรา  ๒๓  
แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีการบัญญัติ ไว้ดังนี้ 
 พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔๒ มาตรา  ๑๑ บัญญัติว่า   
 “ไม่ให้นำกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ 
แก่การดำเนินการเก่ียวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. ตามพระราชกำหนดน้ี และการ 
ออกระเบียบหรือข้อบังคับ คำส่ัง คำวินิจฉัย การอนุญาต และการกระทำอ่ืนใดของคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการบริหาร อันเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชกำหนดนี้” 

  ๒ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๓๘ ก วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ หน้า ๑. 

๓๗



บทวิเคราะห์การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ กับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑๓    มาตรา  ๒๓ 
บัญญัติว่า 
 “บรรดาข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตามหมวดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 การดำเนินคดีใด ๆ  อันเนื่องมาจากข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตามหมวดนี้ 
ให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม ท้ังน้ี ในกรณีที่ศาลจะต้องพิจารณาเพ่ือใช้มาตรการหรือวิธีการช่ัวคราว 
ก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
แล้วแต่กรณี ให้ศาลเรียกเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงออกข้อกำหนด หรือคำส่ัง หรือกระทำ 
การนั้น มาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง รายงาน หรือแสดงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งใช้มาตรการ 
หรือวิธีการชั่วคราวดังกล่าวด้วย”
  โดยบทบัญญัติมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังกล่าว 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาได้เคยเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๑๗๘  และศาลรัฐธรรมนูญได้ 
วินิจฉัยไว้ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่  ๓๓/๒๕๔๔๔  ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๔๔  เรื่อง  
พระราชกำหนดการบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ มาตรา ๕๘ วรรคส่ี และมาตรา ๗๒ 
วรรคสอง  (๒)  มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  โดยศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าพระราช 
กำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ที่มีเนื้อหาไม่ให้นำเอากฎหมายว่าด้วย 
การจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับแก่การดำเนินการบริหารสินทรัพย์ 
ด้อยคุณภาพของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  (บสท.)  ซึ่งถือเป็นการบัญญัติกฎหมายไม่ให้บรรษัท 
สินทรัพย์ไทย  (บสท.)  อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองน้ันไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ ซ่ึงเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเขตอำนาจของศาลปกครอง 
แต่อย่างใด 
  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่  ๓๓/๒๕๔๔  ดังกล่าว  
เปรียบเทียบกับกรณีพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ แล้ว 
เห็นว่า กรณีของพระราชกำหนดการบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๑๑  ที่ได้กำหนด 
มิให้นำกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับแก่การดำเนินการ 
เก่ียวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  (บสท.)  น้ัน มีแนวโน้มหรือ 
มีเจตนารมณ์ในการใช้บังคับกับเรื่องในทางธุรกิจ  การค้าและการเงิน  ซึ่งมีความแตกต่างไปจากกรณี 
ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาตรา  ๑๖  ที่เป็นเรื่อง 
ของการใช้อำนาจรัฐในลักษณะที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซ่ึงถือเป็น 
เร่ืองทางปกครองโดยแท้ ดังน้ัน คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่  ๓๓/๒๕๔๔ ดังกล่าว จึงไม่น่าจะ 
นำมาเทียบเคียงหรือใช้กับกรณีของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

  ๓ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ หน้า ๓๓. 
  ๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๕๑ ก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ หน้า ๑.

๓๘
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พ.ศ.  ๒๕๔๘  นี้ได้  และกรณีดังกล่าวไม่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา  ๒๑๖  วรรคห้า   ที่กำหนดว่าคำวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด  มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี  ศาล  และองค์กรอื่นของรัฐ
 จากข้อพิจารณาดังกล่าวเบ้ืองต้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติยกเว้นไม่ให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธี 
ปฏิบัติราชการราชการทางปกครอง  และกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
มาใช้บังคับกับข้อกำหนด  ประกาศ  คำส่ังหรือการกระทำตามพระราชกำหนดน้ี  อาจมีเน้ือหาท่ีขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๒๓  ที่ว่าด้วยเขตอำนาจของศาลปกครอง  ซึ่งรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ 
ให้ศาลปกครองเป็นองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไป 
จากคดีแพ่งหรือคดีอาญาทั่วไป
 ด้วยเหตุท่ีการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
เป็นเรื่องการใช้อำนาจรัฐในลักษณะที่อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องทาง 
ปกครองโดยแท้๕  แต่มาตรา  ๑๖  ของพระราชกำหนดดังกล่าวบัญญัติมิให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับนั้น  
บทบัญญัติดังกล่าวอาจขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ ว่าด้วยสิทธิในกระบวน
การยุติธรรมได้  ถึงแม้มาตรา  ๑๖  ของพระราชกำหนดดังกล่าวจะไม่เป็นการตัดสิทธิในกระบวนการ 
ยุติธรรมของผู้เสียหายโดยสิ้นเชิงก็ตาม  กล่าวคือ  ผู้เสียหายจากการใช้อำนาจของหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอาจนำคดีไปสู่ศาลยุติธรรมได้ แต่โดยท่ีลักษณะของคดีดังกล่าวเป็นเร่ืองทางปกครอง 
การให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาในกรณีดังกล่าวอาจเป็นการไม่เหมาะสม  เพราะกระบวน 
พิจารณาของศาลยุติธรรมมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน ทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูงซ่ึงไม่เหมาะ 
แก่การท่ีจะนำมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดว่าการกระทำทางปกครองชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมาย 
อันต้องการความรวดเร็วและประหยัด  โดยเฉพาะการแสวงหาความจริงในศาลยุติธรรมเน้นหนัก 
ไปในทางระบบกล่าวหา  ซึ่งผลักภาระการพิสูจน์ให้ตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริง  ซึ่งเป็น 
การบั่นทอนกำลังใจของผู้เสียหายจากการกระทำของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะนำ 
คดไีปสูศ่าล อนัสง่ผลทำใหส้ทิธใินการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมโดยงา่ย   สะดวก   รวดเรว็         และทัว่ถงึของ 
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ ถูกกระทบกระเทือนได้  เพราะบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าว 
มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองสิทธิและความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการ 
ยุติธรรมต้องกระทำได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายจะต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมน้ันด้วย  ซ่ึงเป็นการสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๖๖ (International Covenant 
on Civil and Political Rights : ICCPR) มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ (๒) (ข) และ (๓) และมาตรา ๑๔๖ 

  ๕ปิยบุตร แสงกนกกุล, “บทวิเคราะห์ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘” สืบค้นเมื่อวันที่  
๘ กันยายน ๒๕๕๑ จาก http://www.pub - law.net/Publaw/view.asp?PublawIDs=886.
 ๖คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ, “เจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๐) น. ๓๓.

๓๙



บทวิเคราะห์การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ กับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

  หากพิจารณาเปรียบเทียบจากมาตรการในการตรวจสอบการกระทำของเจ้าพนักงานที่ได้ใช้ 
อำนาจหน้าที่ ไปตามกฎหมายที่ได้ออกมาเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินอันส่งผล 
ให้เป็นการกระทำละเมิดทางปกครองต่อประชาชนของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนีซึ่งมี 
ระบบศาลคู่แล้ว  พบว่าประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนีนั้นได้มีตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจนวาง 
หลักเกณฑ์ไว้ว่าแม้กรณีประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินหากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้กระทำการใด ๆ 
อันส่งผลเป็นการกระทำละเมิดต่อประชาชนของตนหากพิจารณาแล้วถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกจัด 
เป็นคดีแพ่งหรืออาญา  การนั้นจะถูกพิจารณาดำเนินคดีที่ศาลยุติธรรม  แต่หากการกระทำดังกล่าวม ี
ลักษณะเป็นคดีปกครองการดำเนินการพิจารณาคดีจะถูกวินิจฉัยชี้ขาดโดยศาลปกครอง๗ 
 และระบบกฎหมายหมายฝร่ังเศสยอมรับว่าในบางสถานการณ์เจ้าหน้าท่ีมีความจำเป็นต้องมี 
เคร่ืองมือเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษเพ่ือแก้ไขปัญหา  และเคร่ืองมือเช่นว่าน้ันย่อมกระทบสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนได้มากข้ึนกว่ากรณีปกติ  ในสถานการณ์พิเศษดุลยภาพระหว่างการใช้อำนาจกับการ 
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพย่อมแตกต่างจากสถานการณ์ปกติ  ระดับความเข้มข้นของ “หลักความชอบ 
ด้วยกฎหมาย”  และ  “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ”  ย่อมลดลงจากเดิม  อย่างไรก็ตาม  การยกเว้น 
หรือลดระดับความเข้มข้นของ  “หลักความชอบด้วยกฎหมาย”  ดังกล่าวก็ไม่ได้หมายความว่า 
มาตรการต่าง ๆ  ท่ีเจ้าหน้าท่ีกระทำลงไปจะหลุดพ้นจากการควบคุมโดยองค์กรตุลาการ  ระบบกฎมาย 
ของฝร่ังเศสยอมรับแต่เพียงการลดหรือละเว้นกระบวนการควบคุมก่อนการใช้อำนาจ  แต่ไม่ยอมละเว้น
การควบคุมภายหลังการใช้อำนาจโดยเด็ดขาด๘ 
 ประกอบกับหากพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  ซ่ึงเป็นหลักการใหม่ท่ีมี 
การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  เป็นคร้ังแรกกำหนดให้ 
การปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ 
ต้องเป็นไปตาม  “หลักนิติธรรม”  แล้ว  ย่ิงมีข้อท่ีน่าพิจารณาเป็นอย่างย่ิงว่ามาตรา  ๑๖  แห่ง 
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ท่ีบัญญัติให้มีการยกเว้น 
การใช้อำนาจศาลปกครองในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเหนือการออกข้อกำหนด  ประกาศ  คำส่ัง 
หรือการกระทำตามพระราชกำหนดนั้น  อาจจะเป็นการขัดหรือแย้งต่อ  “หลักนิติธรรม” 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง ได้
 ซ่ึงหลัก “นิติธรรม  (The  Rule  of  Law)” ดังกล่าวน้ีมาจากหลักกฎหมายของกลุ่มประเทศ 
คอมมอนลอว์  (Common  Law)  เป็นหลักที่จำกัดการใช้อำนาจของผู้ปกครองไม่ให้เกินขอบเขต 
โดยต้องปกครองภายใต้กฎหมาย  และจะใช้อำนาจรัฐโดยปราศจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับ 
นั้นไม่ได้  ดังนั้น  การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม กล่าวคือ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

 ๗มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิติศาสตร์, “การเรียกค่าเสียหายในคดีปกครอง : ศึกษากรณีตามมาตรา ๑๖ และมาตรา 
๑๗  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘”,  (รายงานการวิจัย  ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการ 
วิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๔๙), น. ๑๒๙. 
 ๘ปิยบุตร แสงกนกกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๕.
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บทความทางวิชาการ

และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความเป็นธรรม  สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้  และประการสำคัญ 
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของเจ้าหน้าท่ีน้ันต้องถูกควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการด้วย
  หากเปรียบเทียบระหว่าง “หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” ที่มาจากหลักกฎหมายของ 
กลุ่มประเทศคอมมอนลอว์  (Common Law)  กับ “หลักนิติรัฐ  (Legal State)”  ท่ีมาจากหลักกฎหมาย 
ของกลุ่มประเทศซิวิลลอว์ (Civil Law) แล้ว หลักนิติรัฐ (Legal State) จะมีความหมายกว้างครอบคลุม 
มากกว่าหลักนิติธรรม  (The  Rule  of  Law)    อย่างไรก็ตาม  หลักนิติธรรม  (The  Rule  of  Law) 
กับหลักนิติรัฐ (Legal State) มีความคล้ายคลึงกัน ๒ ประการ คือ 
  ๑)  ถ้าไม่มีกฎหมาย  เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่มีอำนาจกระทำการใด ๆ  
ทั้งสิ้น เพราะถ้าดำเนินการไปแล้วอาจจะกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
 ๒)  เม่ือกฎหมายกำหนดขอบเขตไว้เช่นใด ฝ่ายปกครองก็ใช้กฎหมายไปตามขอบเขตน้ัน จะใช้ 
อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้๙

  กล่าวโดยสรุป ผู้เขียนมีความเห็นว่า บทบัญญัติมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร 
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  อาจจะมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
กล่าวคือ  อาจจะมีเนื้อหาที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๒๒๓ มาตรา ๔๐  และ  มาตรา ๓ 
วรรคสอง  และอาจส่งผลให้บทบัญญัติมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน 
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นอันใช้บังคับมิได้ ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ซึ่งบัญญัติว่า 
“รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้”

๔.  กลไกการควบคุมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
  จากหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ นั้น 
ได้นำมาซึ่งแนวความคิดในการสร้างระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ  เพื่อเป็นหลักประกัน 
ความเป็นกฎหมายสูงสุดและให้ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญท่ีมีสถานะเหนือกฎหมายใด   ๆ น้ัน 
เกิดผลได้จริง๑๐  และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้มีระบบ
ควบคุมกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญไว้ ดังนี้
 ๔.๑  กรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ : ศาลส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย  
  การควบคุมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยวิธีนี้เป็นการควบคุม
โดยการยกข้อต่อสู้ในคดีทั่วไปในศาลยุติธรรม ทั้งนี้  เพื่อให้ศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา ๒๑๑ ซึ่งบัญญัติว่า

 ๙คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์  จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุม  สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๗ . น. ๒ – ๓. 
 ๑๐บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ  และนันทชัย  เพียรสนอง, “คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ”  (กรุงเทพมหานคร  :  สำนักอบรม 
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา), น. ๑๒๗.

๔๑



บทวิเคราะห์การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ กับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

 “ในการท่ีศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้ง 
พร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไม่มีคำวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นตามทางการเพื่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย ในระหว่างนั้นให้ศาลดำเนินการพิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการ
พิพากษาคดีไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับ 
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้
 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงคำพิพากษาของ
ศาลอันถึงที่สุดแล้ว”
  จากบทบัญญัติมาตรา ๒๑๑ ดังกล่าว สามารถแยกหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบ ออกเป็น ๖ 
ประการ๑๑  ดังนี้
    ๑)  ศาลจะต้องใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นบังคับแก่คดี
    ๒)  ศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้ง
    ๓)  บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ
    ๔)  ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น
    ๕)  ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  
และในระหว่างนั้นให้ศาลดำเนินการพิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว  จนกว่าจะมี
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
    ๖)  ศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได้  โดยเฉพาะในกรณีที่ 
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย 
 ๔.๒  กรณีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๔๕  :  ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเร่ืองพร้อมความเห็น 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
  การควบคุมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยวิธีนี้เป็นการควบคุม
โดยผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา ๒๔๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติว่า   
 “ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณ ี
ดังต่อไปนี้
  (๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเร่ือง 
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
 ประกอบกับมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งบัญญัติว่า

 ๑๑บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และนันทชัย  เพียรสนอง, เพิ่งอ้าง, น. ๒๔๔.

๔๒



บทความทางวิชาการ

  “ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
หรือการกระทำใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๖ (๑) มีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ตรวจ
การแผ่นดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย”
    การควบคุมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยผู้ตรวจการ
แผ่นดินตามมาตรา ๒๔๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  นี้  ไม่จำเป็นต้องมีข้อเท็จจริงปรากฏ 
ว่าจะมีการใช้บทกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  บังคับกับกรณีใดก่อนแต่อย่างใด  ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เห็นว่ามีปัญหาเก่ียวด้วยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็สามารถท่ีจะส่งเร่ืองไปให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือ 
ศาลปกครองแล้วแต่กรณีให้พิจารณาวินิจฉัยได้๑๒

 ๔.๓  กรณีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕๗  (๒)  :  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
  การควบคุมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยวิธีนี้เป็นการควบคุม
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา ๒๕๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติว่า
 “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  (๒) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียน
ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
  การควบคุมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติน้ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีการควบคุมโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน  แต่มีความแตกต่าง 
ท่ีว่ากรณีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน้ีการท่ีจะส่งเร่ืองไปให้ศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณา 
วินิจฉัยได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่จะต้องมีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนว่ามี 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบด้วยกับข้อร้องเรียนนั้นจึงจะสามารถที่จะส่งเรื่อง 
ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยได้
 และนอกจากระบบการควบคุมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญเพ่ือ 
เป็นหลักประกันความเป็นกฎหมายสูงสุดด้วยวิธีการดังกล่าวแล้ว  รัฐสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติน้ัน 
หากเห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็อาจจะมีการพิจารณาทบทวนโดย 
วิธีการเสนอร่างกฎหมายเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมให้บทบัญญัติของกฎหมายน้ันมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญได้อีกวิธีหน่ึง

 ๑๒บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และนันทชัย  เพียรสนอง, เพิ่งอ้าง, น. ๓๐๒ - ๓๐๓.

๔๓



บทวิเคราะห์การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ กับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

๕.  บทสรุป
 การประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินน้ันยังมีความจำเป็นเพ่ือเป็น 
เครื่องมือของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสามารถกระทำได้โดยไม่ถือว่าขัด 
ต่อหลักนิติธรรม  หลักสิทธิมนุษยชน  และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตราบเท่าที่มีการ 
ใช้เพียงเท่าที่จำเป็น  กรณีของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
นั้นมีบทบัญญัติหลายประการที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อหลักนิติธรรมและหลักการพื้นฐานในการ 
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร  ทั้งนี้  นอกจากในประเด็น 
ของบทบัญญัติมาตรา  ๑๖  ของพระราชกำหนดดังกล่าวที่กำหนดให้ข้อกำหนด  ประกาศ  คำสั่ง  หรือ 
การกระทำตามพระราชกำหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามเหตุผลที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นแล้วนั้น  พระราชกำหนดดังกล่าวยังม ี
บทบัญญัติบางประการท่ีอาจจะกระทบกระเทือนต่อหลักนิติธรรมและหลักการพ้ืนฐานในการคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารได้เช่นกัน  โดยเฉพาะในมาตรา  ๕  
ซ่ึงเป็นบทบัญญัติท่ีให้อำนาจนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือบังคับใช้ท่ัวราชอาณาจักร 
หรือในบางเขตบางท้องที่ได้ตามความจำเป็นแห่งสถานการณ์เมื่อปรากฏว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เกิดข้ึน  เพราะว่ากรณีใดจะถือว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึนแล้วหรือยังน้ันเป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรี 
หรือดุลพินิจของฝ่ายบริหารซึ่งฝ่ายตุลาการไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปควบคุมหรือตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
ดังกล่าวได้  แต่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผ่านมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจ 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ เพียงใด 
  ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องมีการพิจารณาทบทวนพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับดุลพินิจหรือเง่ือนไข 
ในการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดดังกล่าวเพ่ือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบังคับใช้ท่ัวราชอาณาจักร 
หรือในบางเขตบางท้องที่ของนายกรัฐมนตรีให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและจำกัดเฉพาะในกรณีที่มี 
ความจำเป็นอย่างแท้จริงเท่านั้น   

๔๔




