บทที 6
การควบคุมกฎหมายทีใช้ บงั คับอยู่มิให้ ขัด รธน.
การควบคุมมี 2 ประเภท

๑. การควบคุมเป็ นรู ปธรรม (Control in concreto)
๒. การควบคุมเป็ นนามธรรม (Control in abstrato)
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1. การควบคุมเป็ นรู ปธรรม

1.1 กรณีตาม ม. 210(1) และ 212 : ศาลจะใช้ ก.ม. บังคับคดี

1.1.1 ในการทีศาลจะใช้ บทบัญญัติแห่ งกฎหมายบังคับแก่คดีใด
- ศาลใดก็ได้ ไม่ ว่าจะเป็ นศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรื อศาล
ทหาร
- ศาลจะใช้ ก.ม. บังคับแก่คดีนัน
ถ้ าศาลไม่ ใช้ ก.ม. นัน ก็ไม่ ต้องส่ ง หรื อแม้ คู่ความโต้ แย้งแต่ ไม่
เกียวกับประเด็น ข้ อพิพาทก็ไม่ต้องส่ ง
คําสังคําร้ องศาลฎีกาที 1224/2542
ฎ. 270/2543 แต่ ดู ว. 3/2544
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คําสังคําร้องที 1224/2542
“ ...แม้จาํ เลยจะกล่าวอ้างด้วยว่าจําเลยเห็นว่าบทบัญญัตแิ ห่ง
พระราชบัญญัตปิ ่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ....แต่ประเด็นทีจําเลยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยเป็ นเรืองเกียวกับสิทธิของจําเลยในทีดินพิพาท โดยขอให้
พิจารณาจากกฎกระทรวงกําหนดเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ระเบียบและ
วิธีการเกียวกับการรังวัดตามประมวลกฎหมายทีดิน...ข้ อโต้ แย้ งของ
จําเลยดังกล่าวมิได้ แย้ งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้ งต่อ
รัฐธรรมนูญ จึงไม่ใช่กรณีทีศาลฎีกาจะต้ องส่งข้ อโต้ แย้ งของจําเลยไป
ให้ ศาลรัฐธรรมนูญ....ให้ ยกคําร้ องจําเลย”
2555

3

คําพิพากษาฎีกาที 270/2543
“ ....ผู้คัดค้านโต้แย้งว่าศาลจะนําเอามาตรา 69 และมาตรา 95 ถึง
105 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้ในการออกหมายค้นไม่ได้
เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญ....ทังทีรูปคดียังไม่มีปัญหาทีศาลจะใช้
บทบัญญัติมาตรา 69 และมาตรา 94 ถึง 105 แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาบังคับแก่คดีประการใด จึงไม่ใช่กรณีที
ศาลต้ องส่งเรืองให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย...”
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที 3/2544
ในคดีนี ศาลจังหวัดชลบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นเรืองร้อง
ว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกรม
ราชทัณฑ์ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่คาํ ร้องของจําเลยที ๓ สมควรได้รับ
การวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ จึงส่งคําร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
แต่ศษลรัฐธรรมนูญจําหน่ายคําร้อง เนืองจากเห็นว่า จําเลยไม่ได้อยู่
ในประเทศไทย เพราะถูกส่งตัวกลับไปประเทศญีปุ่ นแล้ว การ
พิจารณาคําร้องจึงไม่น่าจะเป็ นประโยชน์ต่อจําเลย และศาลยุติธรรม
ไม่ได้ ใช้ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ บังคับแก่คดี
....พระราชบัญญัติดังกล่าวจึงมิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายทีศาลใช้
บังคับกับคดีตามคําร้ องนี
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- คดีนันยังดําเนินอยู่และยังไม่ ถึงทีสุ ด
ในชันบังคับคดีก็ส่งได้ ว.34-53/2543

“ ...แม้ คดีตามคําร้ องนี ศาลมีคําพิพากษาถึงทีสุ ดแล้ว
แต่การบังคับคดีศาลยังมีอํานาจพิจารณาคดีนีอยู่ และ
ไม่ ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมาย
วิธีพจิ ารณาความแพ่ ง มาตรา 286 วรรคหนึง (3) ขัด
หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรื อไม่ คําพิพากษาของศาล
อันถึงทีสุ ดก็มิได้ถูกกระทบกระเทือนเพราะจําเลยยังคง
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ต้ องชําระหนีตามคําพิพากษา คําร้ องดังกล่าวเป็ นไป
ตามรั ฐธรรมนูญมาตรา 264 แล้ ว ศาลรัฐธรรมนูญจึงมี
อํานาจรับคําร้ องไว้ พจิ ารณาวินิฉัยได้”

ถ้ าคดีถึงทีสุ ดแล้วศาลไม่ ต้องส่ ง
คําสั งคําร้ องที1201/2542
ฎ. 1004/2542
ฎ. 633/2543
ว. 5/2551
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“บทบัญญัติแห่ งกฎหมายนันต้องด้วยมาตรา 5” ต้อง
เป็ นเรื อง “เนื อหา” ( content) ของกฎหมายขั ด
รัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ “กระบวนการ” (process)
ดู ว.6-7/2552 การโต้แย้งว่ากฎหมายตราโดยไม่ระบุ
บทบัญญัติทีรัฐธรรมนู ญให้จาํ กัดสิ ทธิ เสรี ภาพตามมาตรา 29
(รธน. 2550) เป็ นกระบวนการตรากฎหมายว่าไม่ถูกต้องตาม
รัฐธรรมนูญ ไม่อาจยกขึนตามมาตรานี
ดู ว.6/2553 , คําสัง 27/2553 , 11/2554 , 31/2555
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1.1.2 ศาลเห็นเอง หรื อคู่ความโต้ แย้ง ศาลต้ องส่ งแม้ ศาลเห็นว่าไม่
ขัดก็ตาม
ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ รับก็ได้ ถ้าหากคําโต้แย้ งของคู่ความ
ไม่ เป็ นสาระอันควรได้ รับการวินิจฉัย
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที 8/2541
“ ...จําเลยในคดีร้องว่ า การปฏิบัตหิ น้ าทีของศาลจังหวัด
สตูลขัดต่ อบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญฯ เพราะศาลไม่ ดาํ เนินการ
ตามคําร้ องของจําเลยทีขอให้ ศาลวินิจฉัยเบืองต้ นในข้อกฎหมาย
ว่าโจทก์มีอาํ นาจฟ้ องหรื อไม่ ....แต่ ปรากฏจากคําพิพากษาของศาล
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จังหวัดสตูลว่ า....ศาลได้วนิ ิจฉัยว่ าโจทก์ไม่ มีอาํ นาจฟ้อง...แต่
จําเลยก็ไม่ มีสิทธิก่อสร้ างรัวในทีพิพาท การกระทําของจําเลย
เป็ นละเมิดต้ องรับผิด....คําโต้ แย้งของจําเลยว่าศาลจังหวัด
สตูลปฏิบัติหน้ าทีขัดต่ อรัฐธรรมนูญจึงไม่ ตรงกับข้ อเท็จจริง
ไม่ เป็ นสาระอันควรแก่ การรับวินิจฉัย”
ข้อสังเกต
ความจริงเรื องดังกล่าวไม่ เข้ าองค์ ประกอบของมาตรา 264
(ปัจจุบันคือมาตรา 212) เพราะไม่ ได้ ร้องว่าบทบัญญัตแิ ห่ ง
กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญแต่ ร้องว่าการกระทําของศาลขัด
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รัฐธรรมนูญ ศาลทีพิจารณาคดีอยู่ ต้ องไม่ ส่งเรื องไปศาล
รัฐธรรมนูญเลย
1.1.3 บทบัญญัตกิ ฎหมายนันต้ องด้วยบทบัญญัติ ม. 5
- บทบัญญัติกฎหมายแห่ งกฎหมาย ได้ แก่
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชกําหนด
ไม่ รวม “กฎ ข้ อบังคับ” ทีไม่ ได้ ออกโดยองค์กรนิตบิ ัญญัติ
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สิงทีส่ งไม่ ได้ เพราะไม่ ใช่ บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย เช่ น

ประกาศ ธปท.(ว. 4/2542, 5/2542, 9/2542, 10/2542, 12-35/2542, 3840/2542, 41/2542, 42-43/2542
ประกาศกระทรวงการคลัง ว. 9-10/2544
ประกาศธนาคารพาณิชย์ หรือเงินทุนหลักทรัพย์ ว. 5/2542
ข้ อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว. 1/2543
คําสั ง นรม. และจังหวัด ว. 14-15/2543
ระเบียบ กกต. ว. 25/2543
คําพิพากษาศาลขัด รธน. ว. 11/2541
คําสั งคําร้ องที 511-512/2541
คําสั งคําร้ องที 909/2541
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คําสั งคําร้ องที 1111/2542
ฎ. 3699-3739/2541
ฎ. 950/2542
ฎ. 1442/2543
การกระทําของพนักงานสอบสวนขัด รธน. ฎ. 3502/2542
กฎหมายขัดต่ อกฎหมาย ว.16/2544
การกระทําบุคคลขัด รธน. ว. 9/2543
การขอให้ศาล รธน. ตีความเฉยๆ ทําไม่ ได้ ว. 8/2543
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อํานาจในการตีความไม่ได้ อยู่ทีศาลรัฐธรรมนูญเท่านัน ถ้ าหากไม่ใช่
เรืองเกียวกับกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ หรืออํานาจหน้ าทีขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญแล้ ว ศาลทีพิจารณาคดีอยู่สามารถตีความเองได้
คําสังคําร้องศาลฎีกาที 695-696/2541
“ ศาลฎีกามีคาํ สังว่า ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 276
นัน คดีใดจะอยู่ในอํานาจศาลปกครองทีจะพิจารณาต้องเป็ นไป
ตามทีกฎหมายบัญญัตดิ ้วย เมือยังไม่มีกฎหมายบัญญัต.ิ ...ประกอบ
กับปั จจุบันยังไม่ได้จัดตังศาลปกครอง จึงเป็ นไปไม่ได้ทจะส่
ี งคดีนีไป
ให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา ศาลฎีกาย่อมมีอาํ นาจพิพากษา
คดีนีได้ ไม่มีเหตุทจะรอการพิ
ี
จารณาไว้ชัวคราวและส่งความเห็น
โจทก์ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่อย่างใด ให้ยกฟ้ อง”
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ข้ อสั งเกต
คําสั งคําร้ องนี แสดงให้ เห็นว่ าศาลฎีกากําลังตีความ
มาตรา 276 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 อยู่
ปัญหา
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่ นดิน
ประกาศคณะ รสช.
ดู ม. 279
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รัฐธรรมนูญ มาตรา 279 “บรรดาประกาศ คําสัง และการกระทําของคณะรัก ษา
ความสงบแห่งชาติ หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทใช้
ี บังคับอยู่ในวันก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี หรือทีจะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา 265 วรรคสอง ไม่ว่า
เป็ นประกาศ คําสัง หรือการกระทําทีมีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิตบิ ัญญัติ ทาง
บริหาร หรือทางตุลาการ ให้ประกาศ คําสัง การกระทําตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ
คํา สั ง หรือ การกระทํา นั น เป็ นประกาศ คํา สั ง การกระทํา หรือ การปฏิบ ัต ิทีชอบด้ว ย
รัฐธรรมนูญนีและกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนีต่อไป การยกเลิก
หรื อ แก้ ไ ขเพิมเติม ประกาศหรื อ คํา สั งดั ง กล่ า ว ให้ ก ระทํา เป็ นพระราชบั ญ ญั ติ เว้ น แต่
ประกาศหรือคําสังทีมีลักษณะเป็ นการใช้อํานาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิมเติม
ให้กระทําโดยคําสังนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
บรรดาการใด ๆ ทีได้ รั บ รองไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ
ชัวคราว) พุทธศักราช 2557 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชัวคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พุทธศักราช 2558 และรั ฐธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั วคราว) พุ ท ธศั ก ราช 2557 แก้ ไ ขเพิ มเติ ม (ฉบั บ ที 2)
พุทธศั ก ราช 2559 ว่ า เป็ นการชอบด้ วยรั ฐ ธรรมนู ญและกฎหมาย รวมทั งการกระทํา ที
เกียวเนืองกับกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าการนันและการกระทํานันชอบด้วยรัฐธรรมนู ญนีและ
2555
16
กฎหมาย”

8

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน ว.30/2563 ว่ า
“บทเฉพาะกาลของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา 279 บัญ ญั ติ ร องรับ สถานะของ
ประกาศและคํา สังของคณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที ใช้บัง คับ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี ให้เป็ นประกาศและคําสังคณะรักษาความสงบแห่งชาติทีชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญนีและกฎหมาย และมีผลใช้บงั คับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนีต่อไป การ
ยกเลิกหรือแก้ไขเพิมเติมประกาศหรือคําสังดังกล่าว ให้ทาํ เป็ นพระราชบัญญัติ เว้นแต่
ประกาศหรือคําสังทีมีลกั ษณะเป็ นการใช้อาํ นาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิมเติม
ให้กระทําโดยคําสังนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เมือรัฐธรรมนูญให้
การรับรองสถานะการมีผลใช้บงั คับต่อไปของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติทงั
สองฉบับดังกล่าวและยังมิได้มีการยกเลิกโดยการใช้อาํ นาจทางนิติบญ
ั ญัติหรืออํานาจ
ทางบริหาร ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติทงสองฉบั
ั
บจึงยังมีผลเป็ นกฎหมาย
ต่อไป แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะสินสภาพไปแล้ว และรัฐธรรมนูญ มาตรา 210
วรรคหนึง (1) บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีและอํานาจในการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายซึงรวมถึงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติทงสอง
ั
2555
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ฉบับด้วย”

- ต้ องด้วยบทบัญญัตมิ าตรา 5
- บทบัญญัติแห่ ง ก.ม. ขัดหรื อแย้งต่ อรธน. นีไม่ ใช่ การตรา
หรื อ กระบวนการ (เทียบ ม.141 ม.154) ว. 26-34/2545, ว. 3536/2544

แต่ถ้าหากรัฐธรรมนูญฉบับเก่ าและฉบับปัจจุบนั มี
หลักการเช่ นเดียวกัน ให้ ถือเป็ นอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที
จะ
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วินิจฉัยได้เอง โดยศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาได้
ว่า บทบัญญัตแิ ห่ งกฎหมายนัน ขัดหรื อแย้งต่ อ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรื อไม่ ได้ทันที (ว. 3/2552,
ว.9/2552, ว. 18/2552, ว. 16/2552, ว. 13/2552, ว.
12/2552)
2.) รัฐธรรมนูญ หมายรวมทัง
2.1.) บทบัญญัตขิ อง รธน.

2555
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2.2) ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย ม. 5 วรรค 2
“ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข” หมายถึง
“หลัก รธน. ทัวไป” (General principles of constitutional law)
๑. บทบัญญัตริ ัฐธรรมนูญหลายฉบับ
๒. บทบัญญัตทิ ีสะท้ อนอยู่หลายมาตราใน รธน.
๓. พระราชอํานาจดังเดิมในระบอบประชาธิปไตย
ว. 6/2543 (หน้ าทีไปเลือกตัง , 3/2562 ยุบพรรค ทษช)
ฎ. 562/2508, 1602-1603/2509
ฎ. 913/2536 ฯลฯ
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1.4. ยังไม่ มีคําวินิจฉัยของศาล รธน. ในส่ วนทีเกียวกับ
บทบัญญัตนิ ัน

คําวินิจฉัยศาล รธน. มีผลผูกพันองค์ กรทังหลาย และศาล
รธน. ด้วย (ม. 216) ถ้ าวินิจฉัยว่า ก.ม. ขัด รธน.
ว. 38-40/2542
ว. 12-35/2542
ว. 41/2542
ว. 42-43/2542
ว. 15/2544
ฎ. 1004/2542

ปัญหา ถ้ามีคาํ วินิจฉัยคณะตุลาการ รธน. หรื อศาลยุตธิ รรม
2555
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คําสังศาลรัฐธรรมนูญที 1/2553
“ผู้ร้องฟ้ องคดีต่อศาลปกครองตาม พรบ. กําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 แต่มาตรา 11 แห่ง พรบ.ฯ ห้ามไม่ให้นาํ
กฎหมายว่าด้วยการจัดตังศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดี
ปกครองมาใช้ ทังทีลักษณะคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอํานาจศาล
ปกครอง บทบัญญัตินีตัดอํานาจการพิจารณาพิพากษาคดี
ปกครองตามรัฐธรรมนูญ จึงส่งเรืองมาให้พิจารณา ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่เคยมีคาํ วินิจฉัย
ว่ามาตรา 11 ขัดหรือแย้งกับมาตรา 276 ของรัฐธรรมนูญหรือไม่
แต่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคาํ วินิจฉัยแล้วว่าบทบัญญัตดิ ังกล่าวไม่
ขัดแย้งกับมาตรา 273 ของรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540 ซึงมี
หลักการอย่างเดียวกับมาตรา 276 ของรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบัน
จึงเป็ นเรืองทีศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยแล้ว...”
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1.1.5 ให้ ศาลส่ งความเห็นนันไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลทีใช้ กฎหมายนันในการพิจารณาคดีต้องส่ งความเห็นไปศาล
รัฐธรรมนูญ ถ้ าหากมีคู่ความโต้ แย้ งหรื อศาลเห็นเอง ในกรณีทมีี
คู่ความโต้ แย้ ง ศาลต้ องส่ งทุกเรื องไม่ มีดุลพินิจกลันกรอง แต่ ศาล
ต้ องพิจารณาคําร้ องก่ อนว่ า ต้ องด้ วยเงือนไขของมาตรา 212 หรื อไม่
(คําพิพากษาศาลฎีกาที 2446/2547 และ 5240/2548)
1.1.6 ให้ ศาลดําเนินการพิจารณาต่ อไปได้ แต่ ให้ รอการพิพากษาคดี
ไว้ ชัวคราว
1.1.7 ศาล รธน. จะไม่ รับเรื องดังกล่าวไว้ พจิ ารณาก็ได้ ว. 8/2541
2555

23

คําวินิจฉัยส่ วนใหญ่ ก.ม. ไม่ ขัด รธน.
ว. 9/2541

พ.ร.บ. สุ ขาภิบาล 2495 ม.7
พ.ร.บ. การเลือกตัง ส.ท. 2482 ม.2
ว. 12/2541 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าทีของรัฐ 2539
ม. 5
ว. 16/2541 ปวิอ. ม. 220
ว. 5/2542 พ.ร.บ. ดอกเบียให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน (ฉ. ที 3) 2535
ว. 44/2542 พ.ร.บ. สุ ขาภิบาล 2495 ม. 10(4)
ว. 1/2543 ปวิอ. ม. 120
ว. 2/2543 ปวิอ. ม. 120
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ว. 7/2543
พ.ร.บ. ธนาคารพาณิชย์ 2505
ว. 34-35/2543 ปวิพ.ม. 286 วรรคหนึง(1)
ว. 9-10/2544 พรบ. แก้ไขเพิมเติม พรบ. ธนาคารพาณิชย์
2541
ว. 11/2544
พ.ร.บ. ยาเสพติดให้ โทษ 2522 ม.5 วรรคสอง
ว. 14/2544
พ.ร.บ. ล้มละลาย 2483
ว. 16/2544
พรน. แก้ไขเพิมเติม พรบ. การประกอบ
ธุรกิจเงินทุนฯ 2540 ม. 67 ตรี, 67 ฉ. และ พรน. แก้ไขเพิมเติม
พ.ร.บ. ธนาคารพาณิชย์ 2541 ม. 38 ตรี, 38 สัตต
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ว. ๒๓/๒๕๕๔ พรก. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ม. ๑๑
ว. ๔ - ๒๑/๒๕๕๔ พรก. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ม.๗๔-๘๒
ว. ๑๐-๑๑/๒๕๕๓ พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ม.
๙ (๒) และม. ๑๑ (๑)
ว. ๙/๒๕๕๓ พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ม.๑๖
ว. ๘/๒๕๕๓ พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่ วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ม. ๔๗
ตรี วรรคหนึง (๗) ประกอบม. ๔๗ ทวิ (๒)
ว. ๒๐ /๒๕๕๒ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ม. ๖๕ วรรค ๓
ว.๑๘/๒๕๕๒ พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกียวกับยาเสพ
ติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ม.๒๒ และ ๒๗
ว. ๑๖/๒๕๕๒ ป.วิ.แพ่ง ม.๒๒๙(ค่าธรรมเนียมชันอุทธรณ์)
ว. ๑๓/๒๕๕๒ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ม.๔๐(๒) และ ๔๒(๒)
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ว. ๑๐/๒๕๕๒ พรบ. วิฯปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ม.๓๐ และ พรบ. ภาษีโรงเรือนและ
ทีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ม.๔๐
ว.๙/๒๕๕๒ พรบ. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ ม.๒๖
ม.๒๘ และ ม. ๓๔
ว. ๖-๗/ ๒๕๕๒ พรบ.เครืองหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔(แก้ไขเพิมเติมฉบับที ๒)
ม. ๖๑(๑) ม.๖๕ ม.๙๖(๒)
ว.๔-๕/๒๕๕๒ ป.วิ.แพ่ง ม.๒๕๔(กรณีคุ้มครองชัวคราว)
ว. ๓/๒๕๕๒ พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ม.
๔๖ วรรคหนึง
ว.๒/๒๕๕๒ พรบ.ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ม. ๓๕ (๖)
ว. ๑/๒๕๕๒ ป.วิ.แพ่ง มาตรา ๒๓๔และ ๒๓๖ วรรคหนึง
ว. ๒๑-๒๗/๒๕๕๑ ป.วิ.แพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึง(กฎหมายในชันบังคับคดี)
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คําวินิจฉัยกรณี กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที ๒๑/๒๕๔๖ กรณีพรบ.ชือบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ ซึงบัญญัติให้หญิงมี
สามีตอ้ งใช้นามสกุลสามี
คําวินิจฉัยที ๒๔/๒๕๔๖ กรณี พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๙
วรรคสาม ซึงกําหนดให้ศาลทีมิได้พิจารณาคดีอาจทําคําพิพากษาได้
คําวินิจฉัยที ๑๒/๒๕๕๒ กรณีประกาศคณะปฏิวตั ิพ.ศ.๒๕๑๕ ฉบับที ๔๕ ข้อ ๓ ทีห้ามมิให้
เจ้าของหรือผูครอบครองสถานทีขายอาหารตังแต่เวลา๐๑.๐๐น.-๐๕.๐๐น. เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตก่อน
คําวินิจฉัยที ๒๕/๒๕๔๗ พระราชบัญญัติสรุ า พ.ศ. ๒๔๙๓ ห้ามมิให้บคุ คลใดๆทําหรือขายเชือ
สุรา ซึงรวมถึงแป้งข้าวหมักด้วยขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖
คําวินิจฉัยที ๔๕/๒๕๔๖พระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒
มาตรา ๑๐ (๑) กรณี เฉพาะในส่ว นทีบัญญัติเรืองผูส้ มัครทีมีบิดาเป็ นคนต่างด้าวต้องจบ
ปริญญาตรี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐
2555

28

14

คําวินิจฉัยที 12/2555 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มาตรา 54 เฉพาะส่วนทีสันนิษฐานความรับผิดของผูม้ ีส่วนรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบคุ คล ขัดรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที 15/2555 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาล
ยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 เฉพาะส่วนทีกําหนดคุณสมบัติอนั ขัดต่อสิทธิ
ของคนพิการในการเข้าทํางาน ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที 4/2556 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรืองทาง
อาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 41 ซึงบังคับให้จาํ เลยต้องถูกผูกมัดตาม
พยานหลักฐานและเอกสารทีได้มาจากากรสืบพยานของโจทก์ในศาล
ต่างประเทศโดยไม่มีโอกาสตรวจหรือรับทราบพยานหลักฐานได้อย่างเพียงพอ
ขัดรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที 5/2556 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 ทีเป็ นการ
สันนิษฐานความผิดของจําเลย ขัดรัฐธรรมนูญ
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1.2 การควบคุมทีเป็ นรู ปธรรมตาม ม.213 : การควบคุมการ
กระทําไม่ให้ ขัดรัฐธรรมนูญ
มีทีมาจาก umparoของละตินอเมริกาและ constitutional
complaint ของเยอรมัน
มาตรา 213 “บุค คลซึงถูก ละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพที รัฐ ธรรมนูญ
คุม้ ครองไว้มีสิทธิ ยืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือมี คาํ วินิจฉัยว่าการกระทํา
นันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื อนไขที
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ”
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พรป.ว่ า ด้ วยวิธีพิจ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ 2561
มาตรา 7 (11), มาตรา 46 – มาตรา 48
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีจะยืนคําร้ อง
ื าร้องต้องถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยตรง หรือได้รับ
1. ผู้ยนคํ
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรื อ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลียงได้จากการถูกละเมิดสิทธิ
2. การละเมิดสิทธิฯ เกิดจากการกระทําของหน่วยงานของ
รัฐ เจ้าหน้าทีของรัฐ หรือหน่วยงานซึงใช้อาํ นาจรัฐ
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3. ต้ องมิใช่
(1) การกระทําของรัฐบาล (act of government)
(2) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญได้กาํ หนดกระบวนการ
ร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็ นการเฉพาะแล้ว
(3) กฎหมายบั ญญั ติ ขันตอนและวิ ธี ก ารไว้ เ ป็ นการเฉพาะ และยัง มิ ไ ด้
ดําเนินการตามขันตอนหรือวิธีการนันครบถ้วน
(4) เรืองทีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลอืน หรือเรืองทีศาล
อืนมีคาํ พิพากษาหรือคําสังถึงทีสุดแล้ว
(5) การกระทําของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนู ญ ม.192 (ชีขาดอํานาจ
หน้าทีระหว่างศาล)
(6) การกระทํ า ที เกี ยวกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของ กต. กศป.
คณะกรรมการตุลาการศาลทหาร รงมถึงการดําเนินการเกียวกับวินัยทหาร
2555
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4. ต้อ งระบุ ก ารกระทําที อ้า งว่ าเป็ นการละเมิ ด
สิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของผูร้ ้องโดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็ น
การกระทําใด และละเมิดต่อสิ ทธิ เสรี ภาพตนอย่างไร
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5. ยืนคําร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดินภายใน 90 วัน
นับแต่วนั ทีรู้หรื อควรรู ้วา่ ถูกละเมิด
- การกระทํานับเป็ นผลมาจากบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ (ผูต้ รวจการแผ่นดินต้องยืนต่อ
ศาลพร้อมความเห็นภายใน 60 วันนับแต่วนั รับคําร้อง
และแจ้งผลให้ผรู ้ ้องทราบภายในวันที 70)
ถ้าผูต้ รวจการแผ่นดินไม่ยนคํ
ื าร้องหรื อยืนคําร้องเกิน
60 วัน ผูร้ ้องร้องโดยตรงต่อศาลได้
- การกระทําขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็ใช้
หลักเกณฑ์เดียวกัน
2555
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6. ยื นคํา ร้ อ งต่ อ ศาลภายใน 90 วัน นั บ แต่ วั น ที
ได้ รับแจ้ งจากผู้ ตรวจการแผ่ นดินหรื อพ้ น 60 วันตาม
มาตรา 48
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การกระทํา “act”
1. การกระทําทางกฎหมาย (การแสดงเจตนาทีมีผลทางกฎหมาย)
การกระทําทางนิตบิ ญ
ั ญัติ (legislative act)
การกระทําของรัฐบาล “act of government”
การกระทําทางปกครอง “administrative act”
การกระทําทางตุลาการ “jurisdictional act”
2. การกระทําทางกายภาพ “real act”

2555

ช่องทางควบคุม
การกระทํา
การกระทําทางนิติบญ
ั ญัติ
- กฎหมาย
- มติสภา

37

มีช่องทางอืน

ยืนตาม ม.213

ม.210 (1) (2)

(ม.47 (2))



การกระทําของรัฐบาล
การกระทําทางปกครอง
การกระทําทางตุลาการ
- คําพิพากษา คําสัง
- การออกกฎ
- การบริหารฝ่ ายบุคคล

(ม.47 (1))
(ม.47 (3) (4))

 ศาลปกครอง



2555

(ม.47 (4))
(ม.47 (6))
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การกระทํา
- มติ คกก.สรรหา คกก.สิทธิมนุษยชน ว.7/2564
ี
มใหญ่ศาลปกครองสูงสุดกําหนดวันเริมนับอายุความ
- มติทประชุ
ว.5/2564
- คําสัง มท. ทีห้ามคนเข้าประเทศ, คําสัง ผบ.สตม. ไม่อนุมัตใิ ห้
บันทึกข้อมูลเพิมเติม ว. 7/2563 ศาลพิจารณาต่อไปทังทีผู้ร้อง
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรแล้วเพราะเป็ นประโยชน์
ต่อสาธารณะ (ม.39 เรืองห้ามเนรเทศคนสัญชาติไทย)

2555
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กฎหมาย
- ว. 4/2563 ป.อ. มาตรา 301 เรืองห้ามทําแท้งขัดรัฐธรรมนูญ
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2. การควบคุมทีเป็ นนามธรรม
2.1 ผู้ตรวจการแผ่ นดินเป็ นผู้เสนอ ตาม ม. 231 (1)

2.1.1 สิงทีส่ งไปให้ ตรวจสอบได้
- บทบัญญัติ ก.ม. มีปัญหาเกียวกับความชอบด้ วย รธน. ให้
ส่ งเรื องพร้ อมความเห็นต่ อศาลรัฐธรรมนูญ เพือพิจารณา (รวม
พระราชกําหนดด้ วย)
ว. 24/2543 (ดูคาํ วินิจฉัยในตัวอย่ างคําวินิจฉัยกรณี
ผู้ตรวจการแผ่ นดิน)
ว. 12/2544
- กฎ ข้ อบังคับ หรื อการกระทําของบุคคลใดตาม ม. 245(2)
มีปัญหาความชอบด้ วย รธน. ให้ เสนอเรื องต่ อศาลปกครอง
2555
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ดู ม. 3, ม. 43 ของ พ.ร.บ. จัดตังศาลปกครองฯ 2542
“ในกรณีทผูี ้ตรวจการแผ่ นดินฯ เห็นว่ากฎ หรื อ การกระทําใด
ของหน่ วยงานทางปกครอง หรื อเจ้ าหน้ าทีของรัฐ ไม่ชอบ
ด้ วยรัฐธรรมนูญ ให้ มสี ิ ทธิเสนอเรื องพร้ อมความเห็นต่ อศาล
ปกครองได้ ในการเสนอความเห็นดังกล่าว ผู้ตรวจการฯ มี
สิ ทธิและหน้ าทีเสมือนหนึงเป็ นผู้มสี ิทธิฟ้องคดีตาม ม.42”
คือต้ องดําเนินการเยียวยาตามขันตอนให้ ครบถ้ วนก่อน
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การตรวจสอบความชอบด้ วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๓๑ (๑)
๑.ผู้เสนอเรือง
๑.๑ บุคคลเป็ นผูร้ อ้ งขอ
๑.๒ ผูต้ รวจการแผ่นดินเห็นเอง
๒. การส่งหรือไม่เป็ นดุลพินิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
คําวินิจฉัยที ๒๐/๒๕๔๖ ศาลเห็นว่า ม.๑๙๘ วรรคหนึง บัญญัติให้อาํ นาจผูร้ อ้ งในฐานะ
ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา มีอาํ นาจหน้าทีตามม. ๑๙๘ นี ผู้ร้องจึงมีอาํ นาจใช้
ดุลพินิจในการวินิจฉัยหรือตีความก่อนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามรธน. ม.๑๙๗ (๑) มีปัญหาเกียวกับความชอบ
ด้วย รธน.หรือไม่ ดังนัน ผู้ร้องมีอาํ นาจใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยหรือตีความว่า
ลักษณะเช่นใดเป็ นกรณีทีต้องเสนอเรืองพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาล
ปกครองแล้วแต่กรณี
2555
43

ตัวอย่างคําวินิจฉัยกรณี ผตู ้ รวจการแผ่นดิน
มาตรา ๒๓๑ (๑)
คําวินิจฉัยที ๑๐/๒๕๕๑ พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ม.๖
วรรคหนึง พรบ. สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ ม.๘ (๑)(๒)(๓) พรบ. สภา
พัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ม.๗(๓)(๕) ซึงกําหนดให้สมาชิกรัฐสภาสามารถ
ดํารงตําแหน่งทางด้านบริหารในหน่วยงานทีขึนตรงต่อฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติดว้ ยกันไม่
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๕ และ ๒๖๖
คําวินิจฉัยที ๙/๒๕๔๙ พรฎ. ยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙(ในส่วนการจัด
เลือกตัง ๒ เมษายน )ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
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คําวิ นิจ ฉัยศาลรั ฐ ธรรมนู ญที ๒๔/๒๕๔๓(กรณี ระเบียบก.ก.ต.) ผูต้ รวจการแผ่นดินของ
รัฐสภาเสนอเรืองพร้อมความเห็นเพือให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๘ กรณีปัญหาเกียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตังว่าด้วยการสังให้มกี ารเลือกตังใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตังสมาชิกวุฒสิ ภา
(ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓
ศาลเห็นว่าสําหรับคณะกรรมการการเลือกตังเป็ นองค์กรทีมีขนตามรั
ึ
ฐธรรมนูญ หมวด
๖ ส่วนที ๔ มิใช่หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าทีของรัฐทีอยู่ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของ
รัฐบาลดังเช่นทีกล่าว ดังนันระเบียบคณะกรรมการการเลือกตังฯ ซึงออกโดยคณะกรรมการ
การเลื อ กตังจึ ง ไม่อ ยู่ใ นอํา นาจการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย ของศาลปกครอง การพิ จ ารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตังฯ จึงเป็ นอํานาจของศาล
รัฐ ธรรมนูญ การทีผู้ตรวจการแผ่น ดินของรัฐสภาเสนอเรืองพร้อมความเห็ นเพือให้ศาล
รัฐ ธรรมนูญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย ปั ญ หาเกี ยวกับ ความชอบด้ว ยรัฐ ธรรมนูญ ของระเบี ย บ
คณะกรรมการการเลือกตังดังกล่าวนันเป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๘
วรรคหนึงแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยเรืองทีผูต้ รวจการแผ่นดินของ
รัฐสภาเสนอมาได้
2555
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คําวินิจ ฉัยที ๒๑/๒๕๔๖ กรณี พรบ.ชือบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ บังคับให้
หญิงมีสามีใช้ชือสกุลสามี อันเป็ นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการใช้ชือสกุลของ
หญิ งมีสามีแต่เพี ยงฝ่ ายเดียว จึงเป็ นการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม ขัดต่อ
หลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ทีบัญญัติให้หญิงและชายมีสิทธิ เท่าเทียม
กัน
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ๒๔/๒๕๔๖ กรณีพระราชบัญญัตธิ รรมนูญศาล
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ทีบัญญัติให้ศาลจังหวัดทหารทํา
ความเห็นส่งสํานวนคดีทีตนมีอาํ นาจพิจารณาแต่ไม่มีอาํ นาจพิพากษาไปให้ศาล
มณฑลทหาร หรือศาลทหารกรุงเทพเป็ นผูท้ าํ คําพิพากษาคดีนนั ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๖
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คํา วิ นิจ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที ๔๕/๒๕๔๖ กรณี พ ระราชบัญ ญั ติ ก ารเลื อ กตัง
สมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒ มาตรา ๑๐ (๑) ซึงแก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที ๙) พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึง
กําหนดคุณสมบัติของผูส้ มัครรับเลือกตังทีมีสญ
ั ชาติไทยแต่บิดาเป็ นคนต่างด้าว
ไว้โดยให้ตอ้ งมีคุณสมบัติทางการศึกษาเพิมมากขึนขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐
คํ า วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที ๑๖/๒๕๔๕ กรณี พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการฝ่ ายตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๒๗ (๑๑) ซึงกําหนดคุณสมบัตใิ ห้
ผูพ้ ิการทางร่างกายไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็ นข้าราชการฝ่ ายตุลาการไม่
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
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3. การควบคุมพระราชกําหนดไม่ให้ ขดั รัฐธรรมนูญ
3.1 การควบคุมเหตุแห่ งการตราพระราชกําหนด (มาตรา 173)
- ก่อนสภาอนุมตั ิ
- ส.ส./ส.ว. ไม่ น้อยกว่ า 1/5 เข้ าชื อกันเสนอต่ อประธาน
- พระราชกําหนดไม่ เป็ นไปตาม ม. 172 วรรคหนึง
วรรค 1การรักษาความปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ
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ความมันคงของประเทศ
ป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
วรรค 2 การขอพิจารณาความฉุ กเฉิน หรื อจําเป็ นรีบด่ วนและกรณีพระราช
กําหนดตาม ม.174 จะขอให้ศาลวินิจฉัยไม่ ได้
ตัวอย่ างคําวินิจฉั ยศาลรัฐธรรมนูญ (วินิจฉัยว่าชอบด้ วยมาตรา 184)
ว. 11/2552 (พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ
ฟื นฟูและเสริมสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552)
ว. 5-7/2555 (พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ
การวางระบบบริหารจัดการนําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555
และ พระราชกําหนดปรับปรุงบริหารหนีเงินกู้ทกระทรวงการคลั
ี
งกู้
เพือช่วยเหลือกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2555
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ผล : ถ้ าไม่ ชอบด้ วย ม. 172 วรรคหนึง พระราชกําหนด
นัน ไม่ มีผลบังคับมาแต่ ต้น
คืนลาภมิควรได้
อาจต้ องรับผิดตามลักษณะละเมิดทางปกครอง
ตัวอย่ าง : ว. 1/2541 (กรณีหมายเหตุท้ายพระราชกําหนด)
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ข้อสังเกต
ถ้าหากพระราชกําหนดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ จะส่งตามมาตรา 173 ไม่ได้ แต่จะต้องส่งไปตามมาตรา
212, 213 หรือ 231 (1) คือ ต้องเป็ นปั ญหาทีจะใช้บังคับพระราช
กําหนดนันแก่คดีใดตามมาตรา 212 แล้วศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
หรือศาลทหาร เห็นว่าพระราชกําหนดนันต้องด้วยมาตรา 5 จึงจะส่ง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้
(ว. 16/2544, ว. 9-10/2544)
และถ้าหากสภาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติ พรก. แล้ว
ศาล หรือคู่ความจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พรก. ตราขึน
โดยไม่ชอบด้วยมาตรา 172 ไม่ได้
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3.2 การควบคุมเนื อหา พรก. ไม่ให้ขดั รัฐธรรมนู ญ
ถ้าหาก พรก. ผ่านสภาแล้ว และมีปัญหาว่า พรก. มีเนือหาขัดหรื อ
แย้งกับรัฐธรรมนูญ ก็อาจยกขึนได้อีกตามมาตรา 212, 213 โดยศาล
หรื อคู่ความ หรื อโดยผูต้ รวจการแผ่นดินตามมาตรา 231 (1)
ตัวอย่างคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (พรก. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ)
ว. 32/2548, ว. 53/2548, 9/2553
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