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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๓ 
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๑ ว่า พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม่

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
	 ศาลปกครองสูงสุดส่งความเห็นในคดีหมายเลขดำที	่ ฟ.	 ๑๙/๒๕๕๓	 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๑๑	 ว่า																																																	
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 มาตรา	 ๑๖	 ขัดหรือแย้งต่อ															
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๒๓	หรอืไม	่โดยมขีอ้เทจ็จรงิสรปุไดด้งันี้
	 ผูฟ้อ้งคด	ี(นายคารม		พลทะกลาง)	ไดย้ืน่ฟอ้งนายกรฐัมนตร	ี(นายอภสิทิธิ	์	เวชชาชวีะ)	ผูถ้กูฟอ้งคดี
ที่	 ๑	 รองนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน	 (นายสุเทพ		
เทอืกสบุรรณ)	ผูถ้กูฟอ้งคดทีี	่๒	และคณะรฐัมนตร	ีผูถ้กูฟอ้งคดทีี	่๓	ตอ่ศาลปกครองสงูสดุวา่	เมือ่วนัที	่๗
 เมษายน	๒๕๕๓	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๓	ได้ออกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร	 จังหวัดนนทบุรี	 อำเภอเมืองสมุทรปราการ	
อำเภอบางพลี	 อำเภอพระประแดง	 อำเภอพระสมุทรเจดีย์	 อำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธง	
จังหวัดสมุทรปราการ	 อำเภอธัญบุรี	 อำเภอลาดหลุมแก้ว	 อำเภอสามโคก	 อำเภอลำลูกกา	
และอำเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 อำเภอพุทธมณฑล	 จังหวัดนครปฐม	 และอำเภอวังน้อย	
อำเภอบางปะอิน	 อำเภอบางไทร	 และอำเภอลาดบัวหลวง	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา	 ๕	 และมาตรา	 ๑๑	 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และในวันเดียวกันนั้น	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ออกประกาศ
เรื่อง	 การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี
และออกคำสัง่นายกรฐัมนตร	ีที	่พเิศษ	๑/๒๕๕๓	เรือ่ง	การจดัตัง้ศนูยอ์ำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน	
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 ๒	 เป็นผู้อำนวยการศูนย์	 และให้ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
เ ป็ นหน่ ว ย ง านพิ เ ศษ 	 ร วมทั้ ง มี ค ำ สั่ ง น า ยก รั ฐ มนต รี 	 ที่ 	 พิ เ ศษ 	 ๒ /๒๕๕๓ 	 เ รื่ อ ง	
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แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน	 หัวหน้าผู้รับผิดชอบ	 และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์
ฉกุเฉนิทีม่คีวามรา้ยแรง	ขอ้กำหนดออกตามความในมาตรา	๙	แหง่พระราชกำหนดการบรหิารราชการ
ในสถานการณฉ์กุเฉนิ	พ.ศ.	๒๕๔๘	และประกาศตามมาตรา	๑๑	แหง่พระราชกำหนดดงักลา่ว	ผูฟ้อ้งคด	ี
เห็นว่า	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 	 ๑	 ใช้อำนาจออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ			
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๘๔	เน่ืองจากพระราชกำหนดการบริหารราชการ	
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 เป็นพระราชกำหนดที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญ	
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 ๒๑๘	 ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วตามประกาศ																														
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับที่	๓	วันที่	
๑๙	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๔๙	จึงทำให้พระราชกำหนดดังกล่าวไม่อาจนำมาใช้บังคับได้	และไม่ได้
มีการตรากฎหมายใหม่ข้ึนใช้บังคับ	แต่กลับนำพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.	 ๒๕๔๘	มาใช้บังคับ	 การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสามจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
อีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง	 ลงวันที่	 ๗	 เมษายน	
๒๕๕๓	ทัง้ทีย่งัไมป่รากฏสถานการณฉ์กุเฉนิทีม่คีวามรา้ยแรง	และปจัจบุนัยงัมพีระราชบญัญตักิารรกัษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ได้ประกาศใช้บังคับอยู่แล้ว	จึงไม่มี	
ความจำเปน็ทีผู่ถ้กูฟอ้งคดทีี่	๑	จะประกาศใชพ้ระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ	
พ.ศ.	๒๕๔๘	แตอ่ยา่งใด	จงึขอใหศ้าลปกครองสงูสดุพพิากษาหรอืมคีำสัง่วา่	ผูถ้กูฟอ้งคดทีัง้สามใชอ้ำนาจ					
ไมช่อบตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๘๔	และใหเ้พกิถอนประกาศ													
สถานการณฉ์กุเฉนิทีม่คีวามรา้ยแรง	ลงวนัที	่๗	เมษายน	๒๕๕๓	พรอ้มทัง้คำสัง่และขอ้กำหนดทีอ่อกโดย
ประกาศดังกล่าว	 และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลกำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวและคำร้องขอ
ไต่สวนฉุกเฉิน	 เพื่อให้ระงับการใช้บังคับตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงไว้จนกว่า
จะมีคำพิพากษา
 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีปัญหาท่ีจะต้องวินิจฉัยว่าศาลปกครองมีอำนาจ
ที่จะวินิจฉัยการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในการออกข้อกำหนด คำสั่ง หรือประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและท้องที่ใกล้เคียง ลงวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๕๓ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงหากศาลปกครองจะรับคดีไว้พิจารณาก็จะต้องพิจารณาโดยอาศัยพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในการ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยคดี ซึ่งยังคงมีปัญหาว่าจะเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของมาตรา ๑๖
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่บัญญัติให้ข้อกำหนด 
ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตามพระราชกำหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครองหรอืไม่
	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖	 และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติ
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นี้มาก่อน	 จึงให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย	 และให้รอการพิจารณาคดีไว้
ชั่วคราว	 จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๑	วรรคหนึ่ง

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
	 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๑	วรรคหนึ่ง	หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ตามคำร้องเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดส่งความเห็นเพื่อขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐
มาตรา	 ๒๑๑	 วรรคหนึ่ง	 ว่า	 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	
มาตรา	 ๑๖	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๒๓
หรือไม่ซึ่งยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน	 กรณีต้องด้วยรัฐธรรมนูญ
มาตรา	๒๑๑	 วรรคหนึ่ง	 ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย
พ.ศ.	๒๕๕๐	ข้อ	๑๗	(๑๓)	ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำส่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กรณีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๒๓ หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 การที่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ บญัญตัใิหข้อ้กำหนด ประกาศ คำสัง่ หรอืการกระทำตามพระราชกำหนดนี้
ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้น เป็นการบัญญัติจำกัดอำนาจการตรวจสอบควบคุม
การออกกฎ และการกระทำของฝ่ายบริหารของศาลปกครอง โดยมีเจตนารมณ์ให้ฝ่ายบริหาร
มีอำนาจพิเศษบางประการสำหรับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเป็นเครื่องมือในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ของปัจเจกชนแต่ละรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง
บัญญัติจำกัดอำนาจ พิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองไว้โดยมีข้อความว่า “...ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า คดีพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนหรือคดี
อันเนื่องมาจากการใช้อำนาจปกครองของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น มิได้อยู่ใน
อำนาจของศาลปกครองทั้งหมดรัฐอาจตรากฎหมายยกเว้นมิให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองบางประเภทได้เพ่ือประโยชน์แก่การดำเนินภารกิจของรัฐให้ลุล่วงอย่างรวดเร็ว 
ซ่ึงมีกฎหมายท่ีให้อำนาจฝ่ายบริหารในการดำเนินกิจการของรัฐ	โดยมิได้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา



คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๙/๒๕๕๓	
วันที่	๙	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๓

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔134134

ของศาลปกครอง	 อาทิเช่น	 พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 มาตรา	 ๑๑	
ที่บัญญัติไม่ให้นำกฎหมาย	 ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ
แก่การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ	 บสท	 และการออกระเบียบหรือ
ข้อบังคับ	 คำสั่ง	 คำวินิจฉัย	 การอนุญาต	 และการกระทำอ่ืนใดของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารอันเก่ียวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชกำหนดดังกล่าว	 หรือแม้แต่
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๙	 วรรคสอง
บัญญัติให้คดีปกครองบางประเภท	 ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง	 เช่น	 การดำเนินการเกี่ยวกับ
วินัยทหาร	 การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการ	 และคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชน
ศาลล้มละลาย	หรือศาลชำนัญพิเศษอื่น	เป็นต้น
 อนึ่ง การที่มาตรา ๑๖ แห่งพระราชกำหนดนี้ บัญญัติมิให้ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง 
หรือการกระทำตามพระราชกำหนดนี้ อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองก็เพื่อให้รัฐ
สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองให้บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามความจำเป็นของ
สถานการณ์ของบ้านเมืองเท่านั้น ซึ่งเป็นระยะเวลาชั่วคราว จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก
สถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งมิได้หมายความว่า สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินการตามพระราชกำหนดดังกล่าวจะมิได้รับความคุ้มครอง	 เพราะผู้ได้รับความเสียหาย
ยังสามารถนำคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมได้ ตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจา้หนา้ทีต่ามมาตรา ๑๗ ของพระราชกำหนดฉบบัเดยีวกนั จงึมไิดเ้ปน็บทบญัญตัแิหง่กฎหมาย
ที่มีลักษณะจำกัดสิทธิของบุคคลในการนำคดีเข้ามาสู่กระบวนการตรวจสอบขององค์กรตุลาการ
แต่ประการใด

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า	 พระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	 ๒๕๔๘	มาตรา	๑๖	 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๒๓




