เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๗ ก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๓

เรื่องพิจารณาที่ ๑๓/๒๕๕๓
วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๐ บุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนท องถิ่ น หรือ องค กรอื่ นของรัฐ ที่เป นนิติ บุค คล ใหรับ ผิดเนื่องจากการกระทํา หรือ การละเว น
การกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น
มาตรา ๒๒๓ ศาลปกครองมี อํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี พิ พ าทระหว า งหน ว ยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่
ของรัฐกับเอกชนหรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครอง
ตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ รวมทั้ ง มี อํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาเรื่ อ งที่ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายบั ญ ญั ติ
ใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง
อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น
ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวยก็ได
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มาตรา ๒๔๕ ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได
เมื่อเห็นวามีกรณีดังตอไปนี้
(๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรื่อง
พรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑) (ก) มีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง
และใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
มาตรา ๒๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
...ฯลฯ...
(๓) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา
กฎ คํ า สั่ ง หรื อ การกระทํ า อื่ น ใดในทางปกครองกระทบต อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและมี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง
...ฯลฯ...
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๒ ผู ใ ดได รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หาย หรื อ อาจจะเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจ
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก ไ ขหรื อ บรรเทาความเดื อ ดร อ นหรื อ ความเสี ย หายหรื อ ยุ ติ
ขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับตามที่กาํ หนดในมาตรา ๗๒ ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการดังกลาว และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร
หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด
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มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวากฎหรือการกระทําใดของหนวยงาน
ทางปกครองหรื อเจ า หนา ที่ข องรัฐไมช อบดวยรั ฐ ธรรมนูญ ให มีสิ ทธิเ สนอเรื่อ งพรอ มความเห็ นต อ
ศาลปกครองได ในการเสนอความเห็ น ดั ง กล า วผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภามี สิ ท ธิ แ ละหน า ที่
เสมือนหนึ่งเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๑๖ ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับ
ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
ความเห็น
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติเขตอํานาจ
ของศาลปกครองไวเปนการเฉพาะในมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่งวา ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน อันเนื่องมาจาก
การใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่
ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
บัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง จึงเปน
ที่มาของอํานาจศาลปกครอง การพิจารณาเขตอํานาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
จึ ง ต อ งพิ จ ารณาว า เป น การกระทํ า หรื อ การงดเว น การกระทํ า ของหน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไม
ซึ่งบทนิยามตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เรียกหนวยงานและเจาหนาที่ดังกลาววา หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ และตองพิจารณา
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ดวยวา ขอพิพาทที่เกิดจากการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการหรืองดเวน
กระทํ า การเป น คดี ที่ อ ยู ใ นเขตอํ า นาจของศาลปกครองตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม ซึ่งรวมถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ที่บัญญัติใหอํานาจศาลปกครองไวเปนการเฉพาะดวย เชน กรณีที่ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่อง
ใหศาลปกครองพิจารณาตามมาตรา ๒๔๕ (๒) ที่บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของขาราชการ
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
ซึ่งผูตรวจการแผนดินเห็นวา กฎ คําสั่งหรือการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายกรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอเรื่องพรอมดวย
ความเห็ น ต อ ศาลปกครองได ต ามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๓ และรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) ที่บัญญัติใหคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติสงเรื่องใหศาลปกครองพิจารณากรณี กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครอง
กระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ดังนั้น การพิจารณา
เขตอํานาจของศาลปกครองจึงตองพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเปนสําคัญ
การที่พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖
บัญญัติวา ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดว ยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดี ปกครอง ถือ เปนบทบัญญัติ ที่มีผ ลเปนการยกเว น
แกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง อันเปนการลวงละเมิดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓
วรรคหนึ่ง หรือไม พิจารณาแลวเห็นวา การที่บทบัญญัติในมาตรา ๑๖ บัญญัติใหประกาศ คําสั่ง
หรือการกระทําตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปนกฎ
คําสั่ง และการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ว า ด ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองและกฎหมายว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณา
คดีปกครอง คือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บทบัญญัติในมาตรา ๑๖ ที่บัญญัติ
ยกเวนไววา ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําดังกลาวไมอ ยูภายใตบังคับของกฎหมายดังกลาวนั้น
ยอมหมายถึงวา การกระทําของฝายบริหารไมวาจะเปนการออกขอกําหนด การประกาศ คําสั่ง หรือ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๗ ก

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

การกระทํ า ของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง เป น การกระทํ า ที่ อ ยู ภ ายใต บั ง คั บ ของกฎหมายดั ง กล า ว ได รั บ
การยกเวนไวใหกระทําการไดโดยไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําของ
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
หรื อ องค ก รอื่ น ของรั ฐ ย อ มไม อ าจยื่ น ฟ อ งหน ว ยงานนั้ น ให รั บ ผิ ด อั น เนื่ อ งมาจากการกระทํ า หรื อ
การละเวนการกระทําดังกลาวได อันเปนการตัดสิทธิในการฟองคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ และ
เปนการตัดสิทธิในการฟองคดีปกครองตอศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง
ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เมื่อบทบัญญัติในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๑๖ บัญญัติยกเวนอํานาจในการฟองคดีตอศาลปกครองแลว บุคคลที่ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรือองคกรอื่นมีสิทธิฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้นตอศาลอื่นได หรือไม เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติ
ใหศาลปกครองมีอํานาจตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีอํานาจหนาที่วินิจฉัยปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของกฎ คําสั่ง
หรือการกระทําอื่นใดของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ดังเชนที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๕ (๒) และมาตรา ๒๕๗
วรรคหนึ่ ง (๓) พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนกฎหมายที่ตราขึ้นตามบทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ และเปนกฎหมาย
เฉพาะที่กําหนดเรื่องเขตอํานาจศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ดังนั้น การที่พระราชกําหนด
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ บัญญัติยกเวนอํานาจในการฟองคดี
ต อ ศาลปกครอง ผู ที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายจากการกระทํ า หรื อ การงดเว น การกระทํ า ของหน ว ยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ จึงไมอาจใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
รวมทั้งกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา ๒๔๕ (๒)
ซึ่งผูตรวจการแผนดินเห็นวา กฎ หรือการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย และกรณีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอเรื่อง
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พรอมความเห็นตอศาลปกครองไดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๓ และรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเห็นวา กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ไวก็มิอาจดําเนินการไดเชนกัน
การที่มาตรา ๑๖ กําหนดหามนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง มาใชบังคับ ยอมเปนที่เขาใจไดวา หากไมมี
ขอยกเวนดังกลาว ขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการใชอํานาจของฝายบริหาร ไมวาจะเปนการออกขอกําหนด
ประกาศ คําสั่งหรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ ยอมอยูภายใตบังคับของกฎหมายทั้งสองฉบับ
เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมายเฉพาะ
ที่วาดวยวิธีพิจารณา ซึ่งตราขึ้นภายใตบังคับของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ ง และมี ส าระสํ า คั ญ อย า งเดี ย วกั น กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง บทบัญญัติในมาตรา ๑๖
จึงมีผลเปนการแกไขกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองตามที่ไดบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่งดวย และถือเปนการลวงล้ําเขาไปในขอบเขตของการแกไขเพิ่มเติมเขตอํานาจ
ของศาลปกครองตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อีกทั้งการบัญญัติกฎหมายในลักษณะเชนวานี้ยอมมีผล
เปนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะ เพื่อใชบังคับกับ
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือคดีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งมีผลเปนการกระทบตอสิทธิในการฟองคดีปกครอง
ตอ ศาลปกครอง และมีผ ลเสมื อ นเปน การแกไ ขเปลี่ยนแปลงบทบัญ ญัติ ของรั ฐ ธรรมนูญ เรื่ อ งสิท ธิ
การฟองหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ อันเปนการจํากัด
หรือตัดอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ มาตรา ๒๔๕ (๒) มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๓)
ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๓
ดังนั้น จึงเห็นวา บทบัญญัติในมาตรา ๑๖ เฉพาะในสวนที่บญ
ั ญัติวา “ขอกําหนด ประกาศ คําสั่งหรือ
การกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๒๓
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ดวยเหตุผลดังที่ไดวินิจฉัยไว จึงเห็นวา พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ในสวนที่บัญญัติวา ขอกําหนด ประกาศ คําสั่งหรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้
ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

