
 

 

ปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ต่อศาลปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

อนุรักษ์  ศุภลักษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2560 





 

 

บทคัดย่อ 
 

ชื่อวิทยานิพนธ์  ปัญหาการฟ้องคดีเก่ียวกับ “กฎ” ต่อศาลปกครอง 
ชื่อผู้เขียน    นายอนุรักษ์ ศุภลักษณ์ 
ชื่อปริญญา   นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา   2560 
  

  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับ “กฎ” ถึงแนวความคิดในการตรา 
องค์กรที่มีอ านาจ สถานะ ประเภท ผลทางกฎหมาย การพิจารณาแยกความแตกต่าง  และอายุความ 
ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข น ามาปรับใช้ และน าไปสู่
บทสรุปและข้อเสนอแนะในปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ต่อศาลปกครอง โดยเป็นการศึกษาโดย
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากหลักกฎหมาย เอกสารประเภทต่าง  ๆ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และน าข้อมูลมาด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือน ามาเป็น
หลักเกณฑ์มาตรฐานของลักษณะของ “กฎ”  
 จากการศึกษาพบว่าอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการ
ที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตรากฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการละเมิดที่เกิด
จากกฎ มีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจเกิดข้ึนหลายประการ ดังนี้  
 ปัญหาเขตอ านาจศาลในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ตราโดยองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ โดยปัญหาดังกล่าวมีที่มาจากสถานะความเป็นอิสระขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎที่มีความเกี่ยวพันกับมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง โดย
ปัญหาดังกล่าวมีที่มาจากการไม่แบ่งแยกระหว่างกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่มีที่มาจากฐานอ านาจตาม
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นไป และกฎเกณฑ์ภายในของฝ่ายปกครองที่มีที่มาจากอ านาจบังคับ
บัญชา 
 ปัญหาการเริ่มนับอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎ โดยปัญหาดังกล่าวมีที่มาจากกรณีวัน
เริ่มต้นการนับระยะเวลาในการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 49 และกรณีที่ศาล
ปกครองรับค าฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาในการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎเกินกว่า
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก ฎ ห ม า ย ก า ห น ด เ มื่ อ เ ห็ น ว่ า ก
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ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเมื่อเห็นว่าการฟ้องคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็น
อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542  
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาขอน าเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา โดยการตีความบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รวมถึงอาจสร้างหลักเกณฑ์โดยการแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายในกรณีดังกล่าว
ตามล าดับ ดังนี้  
 การพิจารณาอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง นอกจากพิจารณาตามที่บัญญัติ
ไว้ ในรัฐธรรมนูญแล้ว จะต้องพิจารณากฎหมายเฉพาะประกอบด้วย กล่าวคือ พิจารณา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย และควร
ตีความนิยามของค าว่าหน่วยงานทางปกครองตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยรวมถึง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตรากฎ 
เนื่องจากเป็นการใช้อ านาจทางปกครองขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
 ควรตีความนิยามของกฎในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยไม่รวมถึงมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง เนื่องจากมาตรการภายใน
ของฝ่ายปกครองเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองก าหนดขึ้นเองโดยอาศัยอ านาจทางบริหารหรืออ านาจทั่วไป
ของผู้บังคับบัญชาและมีผลบังคับใช้ภายในฝ่ายปกครองเท่านั้น เนื่องจากกฎจะต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่มี
ผลโดยตรงไปยังภายนอก ทั้งนี้ ค าว่ามีผลโดยตรงไปยังภายนอก หมายถึง มีผลโดยตรงไปสู่ประชาชน 
และหมายความรวมถึงมีผลโดยตรงไปสู่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่เป็นความสัมพันธ์พ้ืนฐานด้วย 
 ควรตีความวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีซึ่งเป็นการนับระยะเวลาเริ่มต้นในการฟ้อง
คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยเริ่มต้นนับแต่วันที่กฎนั้นได้ประกาศใช้บังคับไม่ว่าจะ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือประกาศด้วยวิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด และควรตีความข้อยกเว้น
กรณีท่ีมีการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดตาม
มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยไม่รวม
เรื่องของประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความแน่นอนในเรื่องของ
ระยะเวลา และกฎไม่ควรถูกฟ้องคดีเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายได้ตลอดเวลา 
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The purpose of this thesis was to examine the “rules” to the concept of appointing 

an organization with authoritative power, status, type, legal effect, determination on 
differentiation, and prescription both in Thailand and foreign countries to discover the best 
possible ways to amend, adapt, and lead to conclusions and suggestions on filing lawsuits 
regarding “rules” with the Administrative Court. The study employed qualitative research 
which collected data by researching and gathering from sources of law principles and various 
types of documents both in Thai and international languages. Later, the derived data was 
analyzed and synthesized to be used as standard criteria for the characteristics of “rules”. 

The study revealed that the judicial power of the Administrative Court on a dispute 
case involving an administrative office or officer unlawfully enacting a rule or causing 
violation from the rule contains interesting issues as following: 

Jurisdictional problem in investigating the legality of the rules enacted by the 
constitutionally independent entities: The problem comes from independent statuses of 
those constitutionally independent entities themselves. 

Lawsuit problem regarding to rules of internal measures issued by administrative 
offices: The problem is that there is no distinction between the statutory enactment that 
comes from a statutory level of jurisdiction or above and the rules within an administrative 
body mandated through chain of command. 

Prescription problem in lawsuit related to rules: The problem comes from counting 
of the first date of lawsuit regarding the legality of a rule, and in case the Administrative 
Court accepted the lawsuit for seeing that the lawsuit would benefit the public or other
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necessity as prescribed in Section 49 and Section 52 of the Act on Establishment of 
Administrative Courts and Administrative Court Procedure, B.E. 2542. 

From the aforementioned problems, the researcher proposed ways to resolve the 
problems through legislation interpretation as well as criteria creation through amending the 
legislation in such cases respectively which detailed as following: 

When the Administrative Court determines the legality, despite determining in 
accordance with as provisioned by the constitution, it should also determine the specific law 
as supplementary that is to say that the court should also consult the Act on Establishment 
of Administrative Courts and Administrative Court Procedure, B.E. 2542 as supplementary 
and it should also interpret the meaning of administrative office as appeared in the such Act. 
This includes constitutionally independent entities especially in the case when a 
constitutionally independent entity enacts the rules since it is an exercise of an 
administrative power through independent entities as provisioned by the constitution. 

The definition of rules in Section 3 of the Act on Establishment of Administrative Courts 
and Administrative Court Procedure, B.E. 2542 should also be interpreted. This excludes internal 
measures from administrative offices as they are issued using administrative power or general 
authoritative power through the chain of command which is only effective within a certain 
administrative office. The definition of rules should be interpreted due to the fact that such rules 
directly and externally apply whereas the phrase “directly and externally apply” indicates that 
the rules directly affect the public, as well as government officials who are fundamentally 
related. 

The acknowledging date or the supposed day of acknowledgement of the lawsuit 
should also be interpreted which is essentially the first day of lawsuit regarding the legality of the 
rule. According to Section 49 of the Act on Establishment of Administrative Courts and 
Administrative Court Procedure, B.E. 2542, the first day begins from the date that a certain rule 
came to effect whether published in Royal Thai Government Gazette or elsewhere as 
provisioned by law. In addition, exceptions should also be interpreted when the lawsuit on 
legality of the rule exceeds the legal period provisioned in Section 52 of the Act on Establishment 
of Administrative Courts and Administrative Court Procedure, B.E. 2542. However, this should 
exclude issues regarding the benefits to the public or other necessary causes to preserver timing 
certainty and lawsuit on legality of the rule should not be filed at any time or all the time. 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงเนื่องจากความเมตตาและความกรุณาอย่างยิ่ งของ 
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ที่ให้ทั้งค าปรึกษา ค าชี้แนะ และ
ความช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อความส าเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียน
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งรับเป็น
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณ ดร .ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ ที่กรุณาสละ
เวลาอันมีค่ายิ่งรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งค าแนะน าและข้อคิดเห็นของท่านอาจารย์ทั้ง
สองท่ีมีคุณค่ายิ่งส าหรับผู้เขียนในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จ 
 ที่ส าคัญอย่างยิ่ง ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา คุณพ่อมนตรี ศุภลักษณ์ และ คุณ
แม่อุ่นเรือน ศุภลักษณ์ ผู้ให้ก าเนิดซึ่งเป็นที่รักยิ่งของผู้เขียน ส าหรับความรัก ความเมตตา ความ
ห่วงใย การอบรมสั่งสอน แรงบัลดาลใจ ก าลังใจ และการสนับสนุนที่มีให้ผู้เขียนตลอดมา ตลอดจนให้
โอกาสแก่ผู้เขียนในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในด้านการศึกษา 
 สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณาจารย์ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่าน รวมทั้งเพ่ือน รุ่น 2 ในรั้วคณะนิติศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจแก่ผู้เขียนตลอดมา และขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่อาจกล่าวนามได้ทั้งหมด ณ ที่นี้ 
 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จักเป็นประโยชน์และมีคุณค่า หากวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าทางวิชาการประการใด ผู้เขียนขอมอบคุณความดีนี้ให้แก่บิดามารดา 
ครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แต่งหนังสือทุกเล่มที่ใช้อ้างอิงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุก
ท่านที่ได้ให้ความกรุณาต่อผู้เขียนเสมอมา ทั้งนี้ ด้วยความเคารพอย่างสูง แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มี
ความบกพร่องประการใดแล้ว ผู้เขียนขอน้อมรับความบกพร่องดังกล่าวไว้แต่เพียงผู้เดียวและกราบขอ
อภัยไว้ ณ ที่นี้  
 

      อนุรักษ์  ศุภลักษณ์ 
 ธันวาคม 2559 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
 กฎเป็นนิติกรรมทางปกครองรูปแบบหนึ่งที่ฝ่ายปกครองใช้เป็น “เครื่องมือ” เพ่ือให้
วัตถุประสงค์ในการด าเนินภารกิจของฝ่ายปกครองบรรลุผลลงได้ ซึ่งการด าเนินคดีของศาลปกครองที่
คู่กรณีพิพาทเก่ียวกับเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของกฎนั้น มีลักษณะแตกต่างจากการด าเนินคดีของ
ศาลปกครองที่คู่กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าทางปกครองประเภทอ่ืน เนื่องจากการฟ้องเพ่ือขอให้
ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับ
แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนการฟ้องคดี และกฎบางประเภทผู้ฟ้องคดีต้องยื่น
ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรง  
 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีองค์กรอิสระซึ่งมีความเป็นอิสระจากองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐอ่ืน ซึ่งกฎ
ที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในบางกรณีศาลกลับไม่สามารถตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายได้ และปัจจุบันมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่มีปริมาณมากกว่าตัวบทกฎหมายมากใน
บางกรณีกลับมีสถานะทางกฎหมายเป็นกฎ นอกจากนี้การเริ่มต้นนับอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎในบางกรณีกลับไม่มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน ดังนั้น การใช้และการ
ตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายในกรณีดังกล่าวต้องตีความเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบกฎหมายไทย 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ในระบอบการปกครองแบบรัฐเสรีประชาธิปไตย มีการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตย
ออกเป็นสามองค์กร คือ องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการ เพ่ือให้เกิดการ
ตรวจสอบและการคานอ านาจซึ่งกันและกัน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดให้มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอ านาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 
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 องค์กรบริหารสามารถก าหนดนโยบาย เป็นแนวทางในการบริหารประเทศ และสิ่ งที่องค์กร
บริหารใช้เป็น “เครื่องมือ” เพ่ือให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผลส่วนหนึ่ง คือ กฎหมาย โดยการบัญญัติ
กฎหมายเป็นหน้าที่ขององค์กรนิติบัญญัติ ซึ่งกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาบังคับใช้เป็นการก าหนด
กฎเกณฑ์หรือวิธีการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการก าหนดแนวทางปฏิบัติหรือจัดระเบียบ
ในสังคม บัญญัติขึ้นเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม และเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะท าให้สังคม
ด าเนินไปอย่างมีระเบียบและสงบเรียบร้อย มีสภาพบังคับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องยอมรับปฏิบัติตาม
ในทางใดทางหนึ่ง ที่ส าคัญกระบวนการนิติบัญญัติจะต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และ
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน มีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ท าให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของภารกิจ
ของรัฐ รัฐจึงมีความจ าเป็นต้องเข้าแทรกแซงเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และการเข้าแก้ไข
ปัญหาโดยอาศัยอ านาจรัฐย่อมจะต้องมีการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น รัฐ
สามารถที่จะกระท าได้แต่เฉพาะอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากองค์กรนิติ
บัญญัติเท่านั้น แต่องค์กรนิติบัญญัติก็ประสบปัญหาไม่สามารถบัญญัติกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และสอดคล้องกับการบริหารราชการขององค์กรบริหารได้ องค์กรนิติบัญญัติจึงจ าเป็นต้อง
มอบอ านาจในการตรากฎหมายให้แก่องค์กรบริหารที่มีฐานะเป็นฝ่ายปกครอง โดยองค์กรนิติ บัญญัติ
จะบัญญัติกฎหมายในส่วนที่มีลักษณะเป็นสาระส าคัญ หลักการ และนโยบายเท่านั้น ส่วนในเรื่อง
รายละเอียดจะมอบอ านาจให้ฝ่ายปกครองไปก าหนดการบังคับใช้กฎหมายต่อไป เพ่ือให้การบังคับใช้
กฎหมายมีความสมบูรณ์ขึ้นมา เป็นกฎหมายอีกระดับหนึ่งทีเ่รียกโดยรวมว่า “กฎ” 
 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าองค์กรนิติบัญญัติสามารถมอบอ านาจให้องค์กรบริหารที่มีฐานะเป็น
ฝ่ายปกครองตรากฎได้ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฝ่ายปกครองก็ตรากฎขึ้นมาบังคับใช้เป็นจ านวน
มาก ส่งผลให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับความกระทบกระเทือนมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งตาม
หลักความชอบธรรมของทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจแล้ว องค์กรนิติบัญญัติจะต้องก าหนดขอบเขต 
หลักการ และวัตถุประสงค์ของการตรากฎให้แก่องค์กรบริหารที่มีฐานะเป็นฝ่ายปกครอง ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีองค์กรอิสระซึ่งมีความเป็นอิสระจากองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐอ่ืน ขึ้นมาท า
หน้าที่บริหาร ควบคุม ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่มีลักษณะสัมพันธ์กับอ านาจอธิปไตย เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างองค์กรของรัฐด้วยกัน อันถือเป็นหัวใจส าคัญของการ
จัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองในรัฐเสรีประชาธิปไตย ซึ่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวก็มี
การตรากฎออกมาบังคับใช้กับประชาชนเช่นเดียวกัน 
 กฎเป็นรูปแบบหนึ่งของนิติกรรมทางปกครอง ค าอธิบายสาระส าคัญทางกฎหมายของการ
ตรากฎจึงยึดโยงอยู่กับอ านาจการตรากฎของฝ่ายปกครองเป็นส่วนใหญ่ การจัดประเภทและ
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การศึกษาความแตกต่างของกฎในรูปแบบต่าง ๆ มักจะอธิบายโดยเปรียบเทียบจากรูปแบบของกฎที่
ฝ่ายปกครองตราขึ้นแต่ละประเภท เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เป็นต้น 
แต่ในการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองจะต้องอาศัยฐานอ านาจทางกฎหมาย โดยเฉพาะเมื่อจะ
กระท าการที่กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายอาจเพียงแค่วาง
แนวทางไว้กว้าง ๆ เมื่อจะใช้อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น หากไม่มีแนวทางในการตีความก็
อาจเกิดความไม่แน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย ระบบราชการจึงใช้มาตรการภายในของฝ่าย
ปกครอง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามแนวทางหรือนโยบายของฝ่าย
บริหารได้อย่างสอดคล้องกัน เพ่ือประโยชน์ของมหาชนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น หนังสือเวียน 
แนวปฏิบัติ ค าสั่ง นโยบาย ซึ่งมีปริมาณมากกว่าตัวบทกฎหมายมาก อาทิ หนังสือเวียนและแนวทางที่
เกี่ยวกับการใช้ประมวลกฎหมายที่ดินมีเอกสารเป็นตู้ใหญ่ ในขณะที่ประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎกระทรวงมีเพียงเล่มเดียว ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าระบบกฎหมายจะยอมรับสถานะทางกฎหมายและผล
ทางกฎหมายของมาตรการภายในของฝ่ายปกครองอย่างไรและเพียงใด 
 ศาลปกครองท าหน้าที่เป็นกลไกส าคัญในการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่าย
ปกครอง ซึ่งศาลปกครองเป็นองค์กรควบคุมฝ่ายปกครองที่เป็นองค์กรควบคุมภายนอก มีลักษณะของ
การควบคุมเป็นการควบคุมแบบแก้ไข การศึกษาเกี่ยวกับกฎจึงเป็นเรื่องขององค์กรที่มีอ านาจโดยกฎที่
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตรามีสถานะทางกฎหมายอย่างไรและถือว่าเป็นการกระท าทางปกครอง
หรือไม่ กฎที่ฝ่ายปกครองตราขึ้นโดยได้รับการมอบอ านาจจากองค์กรนิติบัญญัตินั้นจะต้องอยู่ภายใต้
ขอบเขตของอ านาจตามที่ได้รับมาจากกฎหมายแม่บทหรือไม่ หรือมีการใช้อ านาจในการตรากฎเกิน
ขอบเขตของอ านาจตามที่องค์กรนิติบัญญัติมอบอ านาจมาหรือไม่ และการเริ่มต้นนับอายุความในการ
ฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎควรเริ่มต้นนับตั้งแต่ระยะเวลาใด ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญที่มีผลกระทบต่ออ านาจใน
การฟ้องคดีปกครอง โดยเกี่ยวเนื่องกับอ านาจของศาลปกครองที่ดุลพินิจในการสั่งรับหรือไม่รับคดีไว้
พิจารณา เนื่องจากหากไม่ยื่นฟ้องภายในอายุความศาลปกครองจะสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่
ต้องวินิจฉัยในเนื้อหาของคดี โดยประโยชน์ในทางวิชาการจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับศาลปกครองและฝ่ายปกครองในการปฏิบัติหน้าที่จากแนวค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ปกครองนั้น ย่อมถือได้ว่าจะเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองได้เป็นอย่างดี 
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติขึ้นมาบังคับใช้เกี่ยวกับ
ประเภท ขอบเขต ค่าบังคับ และกระบวนการส าหรับการตรากฎโดยเฉพาะ ลักษณะและสาระส าคัญ
ทางกฎหมายของกฎจึงยังเป็นการอนุมานจากตัวบทกฎหมายที่กล่าวถึงกฎที่เป็นเพียงนิยาม ส่วนกฎ
แต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนั้นยังไม่มีค าอธิบายที่ชัด เจน และเมื่อน าค าอธิบายใน
กฎหมายของต่างประเทศมาใช้ก็ยังก่อให้เกิดความแตกต่างกัน กล่าวคือ ในระบบกฎหมายปกครอง
เยอรมันถือว่ากฎมีลักษณะเป็นกฎหมายแตกต่างจากค าสั่งทางปกครอง และไม่จัดอยู่ในประเภทหนึ่ง
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ของนิติกรรมทางปกครอง ในขณะที่ระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสถือว่ากฎเป็นการกระท าทาง
ปกครองที่อาจถูกเพิกถอนได้เช่นเดียวกับค าสั่งทางปกครอง และจัดอยู่ในประเภทหนึ่งของนิติกรรม
ทางปกครอง 
 ส าหรับในระบบกฎหมายปกครองไทย ขณะนี้มีมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่อธิบายถึงลักษณะทางกฎหมายของกฎ การ
น าค าว่านิติกรรมทางปกครองมาใช้อธิบายถึงการกระท าทางปกครองจึงลดลงไป ปัญหาว่ากฎจัดเป็น
นิติกรรมทางปกครองหรือไม่ในปัจจุบันจึงอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ส าคัญมากนัก  
 ศาลปกครองได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งในคดีที่เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎไว้ใน
หลายกรณี โดยผู้เขียนเห็นว่าจากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองมีประเด็นปัญหาทาง
กฎหมายที่ส าคัญ น่าพิจารณา และศึกษาค้นคว้าในทางวิชาการ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนทั้งในด้านของ
การใช้และการตีความของศาลปกครอง และในด้านของแนวความคิดทางกฎหมายของวิธีพิจารณาคดี
ปกครองของไทย เพราะหากศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เพิกถอนกฎแล้ว ผลของค า
พิพากษาหรือค าสั่งดังกล่าวไม่ได้มีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีในคดีเท่านั้น  แต่มีผลผูกพันเป็นการทั่วไป 
และยิ่งไปกว่านั้นย่อมมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองด้วย เพราะฝ่ายปกครองเป็นผู้
ตรากฎขึ้นมาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด รูปแบบ ขั้นตอน หรือเงื่อนไขที่เป็นฐานในการใช้
อ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้น หากกฎถูกเพิกถอนการปฏิบัติงานหรือการจัดท าบริการ
สาธารณะของฝ่ายปกครองอาจจะต้องหยุดชะงักลงได้  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนจะน าเสนอและอธิบายปัญหาทางกฎหมาย ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการศึกษาคดีปกครองที่ฟ้องเพ่ือขอให้ศาลปกครองตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎซ่ึงเป็นปัญหาที่ส าคัญมากประการหนึ่ง โดยผู้เขียนเห็นว่าสามารถแก้ไข
ได้ด้วยการวางแผนศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในทางวิชาการประกอบกับการพิจารณาจากค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาลปกครอง เพ่ือน าไปสู่ความชัดเจนและแนวทางการแก้ไขปัญหาในท้ายที่สุด ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ง  ปัญหาเขตอ านาจศาลในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ตรา
โดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กฎขององค์กรเหล่านี้เกิดความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะทาง
กฎหมาย กฎดังกล่าวเป็นกฎที่ตราโดยหน่วยงานทางปกครองและมีลักษณะเป็นการกระท าทาง
ปกครองหรือไม่ และควรอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของศาลใด 
 ประเด็นที่สอง  ปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎที่มีความเกี่ยวพันกับมาตรการภายในของฝ่าย
ปกครอง นิยามหรือความหมายของค าว่ากฎที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมตรวจสอบของศาลปกครอง มี
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอะไรที่เป็นลักษณะของกฎ และมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรกับ
มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง  
 ประเด็นที่สาม  ปัญหาการเริ่มนับอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎ หลักเกณฑ์และ
ข้อยกเว้นในเรื่องอายุความหรือระยะเวลาในการฟ้องคดีมีการตีความหลากหลายแนวทาง การเริ่มต้น
นับระยะเวลาในการฟ้องคดีควรเริ่มต้นนับตั้งแต่เมื่อใด และการอ้างข้อยกเว้นในเรื่องอายุความควรมี
ขอบเขตเพียงใด  
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1) เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิดในการตรา “กฎ” และการออก “มาตรการภายในของฝ่าย
ปกครอง” 
 2) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสถานะ ประเภท ผลทางกฎหมาย รวมถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
แยกความแตกต่างระหว่าง “กฎ” และ “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” 
 3) เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์และอายุความหรือระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองกรณีที่เป็นการ
ฟ้องคดีเก่ียวกับ “กฎ” 
 4) เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจแนวค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองที่ได้วินิจฉัย
เกี่ยวกับลักษณะของ “กฎ” ที่อยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมตรวจสอบของศาลปกครองว่ามีแนวค า
วินิจฉัยและหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณา  
 5) เพ่ือน าไปสู่บทสรุป และข้อเสนอแนะในประเด็นข้อสงสัยทางวิชาการในระบบกฎหมาย
ไทยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในปัญหาการฟ้องคดเีกี่ยวกับ “กฎ” ต่อศาลปกครอง 
 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 
 วิทยานิพนธ์เรื่อง ปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ต่อศาลปกครอง มีสมมติฐานใน
การศึกษา คือ การตรา “กฎ” ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีสาระส าคัญโดยทั่วไปเช่นเดียวกับ
การตรากฎของฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นการใช้อ านาจทางปกครองขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและ
กฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสมควรถูกตรวจสอบได้โดยศาลปกครอง และ “มาตรการ
ภายในของฝ่ายปกครอง” ปัจจุบันมีเป็นจ านวนมากและหลากหลายซึ่งแตกต่างกันทั้งที่มาของอ านาจ
ในการออก เนื้อหา รูปแบบ สภาพบังคับ ตลอดจนผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ไม่ได้หมายความว่า “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” จะมีสถานะทาง
กฎหมายต่อประชาชนเช่นเดียวกับ “กฎ” เนื่องจาก “กฎ” จะต้องเป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ฝ่าย
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ปกครองตราขึ้นโดยได้รับมอบอ านาจจากกฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นไปและมีผลโดยตรงไปยัง
ภายนอกฝ่ายปกครองเท่านั้น นอกจากนี้การเริ่มต้นนับอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎตามที่
บัญญัติไว้ในพระราบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในบางกรณีเป็น
การเปิดโอกาสให้มีการฟ้องคดีเก่ียวกับกฎได้อยู่เสมอโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับหลักของความแน่นอนของกฎหมายที่กฎไม่สมควรถูกฟ้องคดีได้ตลอดเวลา ดังนั้น การศึกษาเรื่อง
ดังกล่าวโดยละเอียดจึงเป็นการศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การใช้
และการตีความกฎหมายมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย 
 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การศึกษาลักษณะของกฎที่สามารถน ามาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะศึกษาตามนัยของค าว่า 
“กฎ” ที่ปรากฏใน บทนิยามของมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 และท่ีปรากฏใน บทนิยามของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการตรา องค์กรที่มีอ านาจ 
สถานะ ประเภท ผลทางกฎหมาย การพิจารณาแยกความแตกต่าง และอายุความ ทั้งประเทศไทย 
ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมัน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการน ามาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
สถานะ ประเภท และผลทางกฎหมายของ “กฎ” ที่มีต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจน
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงลักษณะของ “กฎ” ที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมตรวจสอบของศาล
ปกครอง  
 

1.5  วิธีด าเนินการศึกษา 
 
 การศึกษา ปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ต่อศาลปกครอง จะท าการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแบบการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) โดยศึกษาตามหลักกฎหมาย ทฤษฎี และหลักเกณฑ์จากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎหมายของหน่วยงานทางปกครอง บทความในวารสาร ค าบรรยาย 
รายงาน ผลการวิจัย หลักฐานเอกสารของราชการ แนวค าพิพากษา วิทยานิพนธ์ และความคิดเห็น
ของนักวิชาการทั้งในต าราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงศึกษาจากการวินิจฉัยตีความ
เกี่ยวกับกฎที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งเรื่องมาให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นทาง
กฎหมาย ตลอดจนข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยรวมรวมและเรียบเรียงเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และ



7 

สังเคราะหน์ ามาวางหลักเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานของลักษณะของ “กฎ” ที่สามารถน ามาฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองต่อไป 
 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1) ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดในการตรา “กฎ” และการออก 
“มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” 
 2) ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะ ประเภท ผลทางกฎหมาย รวมถึงหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาแยกความแตกต่างระหว่าง “กฎ” และ “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” 
 3) ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอายุความหรือระยะเวลาการฟ้องคดี
ปกครองกรณีท่ีเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” 
 4) ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงแนวค าพิพากษาหรือค าสั่ งของศาลปกครองที่ได้วินิจฉัย
เกี่ยวกับลักษณะของ “กฎ” ที่อยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมตรวจสอบของศาลปกครองว่ามีแนวค า
วินิจฉัยและหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณา 
 5) ท าให้สามารถสรุป และมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการเกี่ยวกับลักษณะ
และอายุความของ “กฎ” ที่สามารถน ามาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ในระบบกฎหมายไทย 
 



บทท่ี 2 
 

ข้อความคิดทั่วไปว่าดว้ย “การกระท าทางปกครอง” และ “กฎ” 
 

 การมอบอ านาจนิติบัญญัติขององค์กรนิติบัญญัติให้แก่องค์กรบริหารที่มีฐานะเป็นฝ่าย
ปกครองนั้น เพ่ือให้ฝ่ายปกครองสามารถที่จะใช้เป็น “เครื่องมือ” ในการด าเนินภารกิจของรัฐ ที่
นับวันจะยิ่งมีแต่ขยายตัวเพิ่มมากข้ึน อันเนื่องมาจากเหตุผลและความจ าเป็นในด้านต่าง ๆ ซึ่งในบทนี้
ผู้เขียนจะอธิบายถึงลักษณะของการกระท าทางปกครอง กฎ ตลอดจนเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง 
ดังนี้ 
 

2.1  ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วย “การกระท าทางปกครอง” 
  
 การพิจารณาท าความเข้าใจเรื่อง ปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับ  “กฎ” ต่อศาลปกครอง นั้น มี
ความจ าเป็นจะต้องพิจารณาท าความเข้าใจถึงลักษณะของการกระท าทางปกครอง และประเภทของ
การกระท าทางปกครองก่อน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของการกระท าทางปกครอง เนื่องจาก 
“กฎ” เป็นนิติกรรมทางปกครองรูปแบบหนึ่งที่มีพ้ืนฐานมาจากการกระท าทางปกครอง 
 
 2.1.1 ความหมายของ “การกระท าทางปกครอง" 
 ในการบริหารประเทศนั้น ฝ่ายปกครองมีภารกิจที่ส าคัญหลายประการ ภารกิจประการแรก 
คือ ภารกิจด้านการจัดระเบียบบริหารราชการ โดยการจัดตั้งหน่วยงานฝ่ายปกครองในระดับต่าง  ๆ 
ของรัฐ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก าหนดงานบริหารงานบุคคลภายใต้หลักการรวม
อ านาจ การแบ่งอ านาจ และการกระจายอ านาจทางปกครอง ซึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ภายในองค์กร 
 ภารกิจประการที่สอง คือ ภารกิจด้านการก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงานและวิธีปฏิบัติ
ราชการ โดยการก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินงาน ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
 ภารกิจประการสุดท้าย คือ ภารกิจด้านการควบคุมตรวจสอบ โดยการใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคุมตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครองด้วยกันเอง 
 ภารกิจทุกประการดังกล่าว ล้วนมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการส่วนรวมของประชาชน อันเป็นลักษณะส าคัญที่ท าให้ฝ่ายปกครองมีเอกสิทธิ์ทาง
ปกครองเหนือเอกชน และในการด าเนินภารกิจของฝ่ายปกครองมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
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“เครื่องมือ” ที่ใช้เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการด าเนินภารกิจของฝ่ายปกครองบรรลุผลลงได้ ซึ่งเครื่องมือ
ที่ฝ่ายปกครองใช้ในการด าเนินภารกิจนั้น ปรากฏเป็นรูปแบบและประเภทของการกระท าทาง
ปกครอง ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่าการกระท าทางปกครอง คือ การที่ฝ่ายปกครองด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประโยชน์สาธารณะโดยการใช้อ านาจมหาชน1 
 การกระท าทางปกครองมีความหมายกว้างมากรวมถึงการกระท าทุกอย่าง เช่น การบอก
กล่าว การจ่ายเงิน การขนส่ง การจัดการสิ่งกีดขวางการจราจร การสร้างหรือรื้อถอนอาคาร การยิงปืน
ของเจ้าพนักงานต ารวจ การให้ความเห็น การดูแลอาคาร การสร้างสถานที่ของทางราชการ เป็นต้น 2 
การกระท าทางปกครองนั้นในทางกฎหมายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ในลักษณะที่เป็น
ปฏิบัติการ (Real Act) และ ในลักษณะที่เป็นนิติกรรม (Juristic Act) การกระท าทางปกครองที่เป็น
ปฏิบัติการเป็นการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้ก าลังทางกายภาพเข้าด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามสิทธิ
และหน้าที่ เช่น เจ้าพนักงานต ารวจใช้รถยกรถยนต์ที่จอดในที่ห้ามจอด การรื้อถอนอาคารสิ่งปลูก
สร้างที่ปลูกสร้างโดยผิดกฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจใช้ก าลังเข้าจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย เป็นต้น 
ส่วนการกระท าทางปกครองที่เป็นนิติกรรม เป็นการแสดงออกซึ่งเจตนาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่
มุ่งจะผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล หรือเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มุ่งจะก่อตั้ง
ความสัมพันธ์ทางสิทธิและหน้าที่ระหว่างองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่าง
องค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง3 ซึ่งการกระท าทางปกครองมีหลักและข้อยกเว้น ดังนี้ 
  1) หลักการกระท าทางปกครอง เป็นการกระท าของรัฐโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
  การกระท าทางปกครองมีสาระส าคัญแบ่งออกได้เป็น 2 ประการ คือ การกระท าทาง
ปกครองจะต้องเป็นการกระท าของรัฐ และการกระท าของรัฐจะต้องเป็นการกระท าโดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง 
   1.1)   เป็นการกระท าของรัฐ  
   “รัฐ” เป็นสถาบันที่เกิดขึ้นจากการจัดระเบียบ และการสร้างแบบแผนทางการ
เมืองการปกครอง โดยรัฐเป็นองค์กรที่รวมศูนย์โครงสร้างและการท าหน้าที่ไว้เพ่ือที่จะปฏิบัติการได้

                                                           

 
1Jean Rivero and Jean Waline, Drot administrative, 16th ed. (Paris: Dalloz, 

1996), p. 12 อ้างถึงใน วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, ต ารากฎหมาย
ปกครองว่าด้วยกฎหมายปกครองทั่วไป (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2551), หน้า 165.  
 

2กมลชัย รัตนสกาววงศ์, “องค์ประกอบของ “นิติกรรมทางปกครอง” ของประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17, 3 (กันยายน 2530): 35. 
 3สมยศ เชื้อไทย, “การกระท าทางปกครอง,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17, 3 (กันยายน 2530): 59-60. 
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อย่างทั่วด้าน ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัฐมีอิสระในการด าเนินกิจการต่าง ๆ กับรัฐอ่ืน ใน
ด้านกฎหมายรัฐมีสภาพเป็นนิติบุคคล (Personalité Juridique) มีความสามารถตามกฎหมาย 
เจตจ านงของรัฐมีฐานะเหนือกว่าเจตจ านงของสมาชิกแต่ละคน รัฐจึงมีอ านาจที่จะบังคับการให้เป็นไป
ตามเจตจ านงของตนได้เรียกว่าอ านาจมหาชนหรืออ านาจรัฐ (Puissance Publique)4 
   รัฐใช้อ านาจผ่านทางรัฐบาล ซึ่งเป็นการจัดองค์กรภายในให้เป็นผู้แทนการใช้
อ านาจแห่งรัฐ รัฐบาลเป็นองค์กรที่มีอ านาจในการปกครอง กล่าวคือ มีอ านาจในการบริหารจัดการ
เหนือพ้ืนที่หรือเหนือกลุ่มบุคคล การมีมติหรือการตัดสินใจในทางการเมืองการปกครองถือว่าเป็นการ
กระท าของรัฐและมีผลผูกพันรัฐตลอดเวลา แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวคณะผู้ปกครองรัฐไปก็ตาม 
ทั้งนี้ เป็นไปตาม “หลักความสืบเนื่องของรัฐ” ซึ่งไม่ว่ารัฐบาลชุดใดจะเข้ามาบริหารประเทศจะต้องมี
พันธกรณีต่อ “การกระท าทางรัฐบาล” ที่รัฐบาลชุดก่อนได้กระท าไว้ในนามของรัฐ5 
   การกระท าของรัฐแสดงออกโดยผ่านทางบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้แทนของตนที่
เรียกว่าองค์กรของรัฐ การแสดงเจตนาหรือการกระท าของบุคคลธรรมดาที่เป็นองค์กรของรัฐมีผล
ผูกพันรัฐในทางกฎหมาย แต่ไม่มีผลผูกพันต่อบุคคลธรรมดาที่ได้แสดงเจตนาหรือกระท าการในฐานะที่
เป็นองค์กรของรัฐแต่อย่างใด ดังนั้น การกระท าของบุคคลธรรมดาที่ด ารงต าแหน่งเป็นองค์กรของรัฐ
นั้นอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ฐานะ คือ ในฐานะส่วนตัวและในฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐ เฉพาะการ
กระท าในฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐเท่านั้นที่จะถือว่าเป็นการกระท าของรัฐ ส่วนการกระท าในฐานะ
ส่วนตัวจะต้องถือว่าเป็นการกระท าของเอกชน6  
   1.2) เป็นการกระท าของรัฐโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  
  การกระท าของรัฐที่จะถือว่าเป็นการกระท าทางปกครองจะต้องเป็นการกระท า
โดยองค์กรบริหาร ซึ่งองค์กรบริหารนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ฝ่ายรัฐบาลและฝ่าย
ปกครอง 
  ฝ่ายรัฐบาลหรือรัฐบาล ได้แก่ คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในทาง
นโยบายหรือในเรื่องการด ารงอยู่ของรัฐเป็นส่วนรวม ซึ่งเป็นกิจกรรมในทางการเมือง โดยปกติแล้วเป็น
การกระท าที่อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญ เช่น การเสนอร่างกฎหมาย การท าสนธิสัญญากับ
ต่างประเทศ การประกาศสงคราม การประกาศใช้กฎอัยการศึก เป็นต้น 

                                                           

 4สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2549), หน้า 167. 
 5J. P. Jacqué, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 3rd ed. (Paris: 
Dalloz, 1998), p. 8 อ้างถึงใน วิษณุ วรัญญู และคนอ่ืน ๆ, เรื่องเดิม, หน้า 21. 
 

6สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, เรื่องเดิม, หน้า 60-61. 
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  ฝ่ายปกครอง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งหลายที่อยู่ภายใต้อ านาจการ
ควบคุมของฝ่ายรัฐบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงหมายความรวมถึงข้าราชการในราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นด้วย ส าหรับการกระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้น 
โดยปกตแิล้วเป็นการกระท าท่ีอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด หรือกฎ 
  การพิจารณาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ไม่ควรพิจารณาในแง่ขององค์กรเท่านั้น 
จะต้องพิจารณาในแง่ของลักษณะเนื้อหาของการกระท าด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีจัดท ากิจการของรัฐไม่ว่าจะเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของ
รัฐ และอาจรวมถึงเอกชนหรือนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจมหาชนในการด าเนินกิจการทาง
ปกครองหรือสาธารณะกิจบางประเภทของรัฐด้วย 
  ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท าของรัฐ รัฐมีความจ าเป็นจะต้องขยายบทบาทและ
เข้าแทรกแซงในกิจการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม มีการจัดรูปแบบการบริการสาธารณะที่จากเดิมในรูปแบบราชการเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน โดยอาศัยเงินทุนของรัฐ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ และมี
ลักษณะเป็นกิจการของรัฐ ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับรัฐหรือกับเอกชนจึงอยู่ภายใต้
บังคับของหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายมหาชน อย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจมีฐานะตามกฎหมายเป็นนิติ
บุคคลแยกจากราชการ และด าเนินกิจการในเชิงพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมเช่นเดียวกับกิจการ
ของเอกชน นิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับเอกชนหรือผู้ใช้บริการจึงอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์
แห่งกฎหมายแพ่ง นอกจากนี้ในบางกรณีแม้กฎหมายจะให้อ านาจพิเศษไว้ รัฐวิสาหกิจหรือฝ่าย
ปกครองอาจเลือกด าเนินการโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการตามกฎหมายเอกชนก็ได้ 
  ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท าของเอกชน เมื่อขอบเขตและปริมาณของบริการ
สาธารณะที่รัฐจัดท าขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ท าให้รัฐไม่สามารถจัดท ากิจการทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง รัฐจึง
มอบอ านาจมหาชนหรือร่วมจัดท าบริการสาธารณะในกิจการบางอย่างให้เอกชนด าเนินการในรูปของ
สัมปทานบริการสาธารณะ เช่น กิจการไฟฟ้า การเดินรถประจ าทาง โดยผู้รับสัมปทานหรือเอกชน
ผู้เข้าร่วมงานหรือร่วมด าเนินการยังคงมีฐานะเป็นเอกชน นอกจากนี้การจัดท ากิจการของรัฐหรือการ
ด าเนินบริการสาธารณะบางอย่าง รัฐยังได้มอบให้เอกชนหรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนเป็น
ผู้จัดท า เช่น การควบคุมการประกอบวิชาชีพ ซึ่งบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพนั้นรวมตัวกันจัดตั้งองค์กร
ระดับชาติขึ้นในรูปของนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน เช่น สภาทนายความ แพทยสภา เป็นต้น กรณี
ดังกล่าวถือว่าเป็นข้อยกเว้นของหลักเกณฑ์ทางด้านองค์กรที่เป็นหลักการทั่วไปที่การกระท าทาง
ปกครองจะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองเท่านั้นไม่ใช่เอกชน อันเป็นหลักการส าคัญใน
การแยกความแตกต่างระหว่างการกระท าทางปกครองกับการกระท าอ่ืน 
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  อย่างไรก็ตาม การกระท าทางปกครองเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าย
ปกครองโดยใช้อ านาจรัฐที่เป็นอ านาจในทางปกครอง ไม่รวมถึงการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น
การใช้อ านาจรัฐที่เป็นอ านาจในทางอ่ืน เช่น ในทางนิติบัญญัติของรัฐสภา ในทางตุลาการของศาล
ยุติธรรม หรือในทางบริหารของคณะรัฐมนตรี เป็นต้น แต่การกระท าทางปกครองอาจเป็นผลิตผลของ
การใช้อ านาจรัฐที่เป็นอ านาจในทางปกครองตามกฎหมายขององค์กรของรัฐองค์กรนิติบัญญัติ องค์กร
ของรัฐองค์กรตุลาการ องค์กรของรัฐองค์กรบริหาร องค์กรของรัฐองค์กรอิสระหรือหน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรเอกชนที่ได้รับมอบอ านาจมหาชนก็ได้ 
 2) ข้อยกเว้น การกระท าทางปกครองอาจเป็นการใช้อ านาจรัฐตามกฎหมายของ
องค์กรของรัฐองค์กรนิติบัญญัติ องค์กรตุลาการ องค์กรบริหาร องค์กรอิสระหรือหน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หรือองค์กรเอกชน 
   2.1) เป็นการใช้อ านาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐองค์กรนิติบัญญัติ 
  การกระท าทางปกครองอาจเป็นการใช้อ านาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐ
องค์กรนิติบัญญัติ เช่น การที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือการที่ประธานวุฒิสภาออกค าสั่งแต่งตั้งเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่ง
เป็นกิจการที่เป็นส่วนงานธุรการหรือการบริหารงานบุคคลขององค์กรนิติบัญญัติที่อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายปกครอง เนื่องจากไม่ใช่เป็นกิจการที่เก่ียวเนื่องกับการใช้อ านาจหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
ขององค์กรนิติบัญญัติ 
  2.2) เป็นการใช้อ านาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐองค์กรตุลาการ 
  การกระท าทางปกครองอาจเป็นการใช้อ านาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐ
องค์กรตุลาการ เช่น ประธานศาลฎีกาย่อมมีหน้าที่วางระเบียบราชการเกี่ยวกับตุลาการของศาล 
รวมทั้งมีอ านาจแนะน าหรือตักเตือนผู้พิพากษาในการปฏิบัติตามระเบียบ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
การจัดระเบียบโครงสร้างศาลยุติธรรมและการบริหารงานบุคคลเป็นการกระท าในทางปกครอง 
  2.3) เป็นการใช้อ านาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐองค์กรบริหาร 
  การกระท าทางปกครองอาจเป็นการใช้อ านาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐ
องค์กรบริหารที่เป็นการกระท าของรัฐบาล เช่น พระราชกฤษฎีกาก าหนดท้องที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตรกรรม มติของคณะรัฐมนตรีที่ให้ต่อเวลาราชการให้ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
แล้วให้รับราชการต่อไปอีกคราวละหนึ่งปีจนถึงอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์  
  2.4) เป็นการใช้อ านาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐองค์กรอิสระหรือ
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  การกระท าทางปกครองอาจเป็นการใช้อ านาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐ
องค์กรอิสระหรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอนุมัติการออก
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ระเบียบการบริหารงานภายใน ให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขาธิการฯ หรือการที่
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญออกค าสั่งแต่งตั้งหรือลงโทษทางวินัยข้าราชการ 
  2.5) เป็นการใช้อ านาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรเอกชน 
  การกระท าทางปกครองอาจเป็นการใช้อ านาจรัฐตามกฎหมายขององค์กร
เอกชน เช่น แพทยสภาอาศัยอ านาจตามกฎหมายมีค าสั่งออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่แพทย์ 
หรือสภาทนายความอาศัยอ านาจตามกฎหมายมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของทนายความที่ได้กระท า
ผิดมรรยาททนายความ  
 
 2.1.2 ประเภทของ “การกระท าทางปกครอง” 
 การกระท าทางปกครองผู้เขียนเห็นว่าในทางกฎหมายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
การกระท าทางปกครองลักษณะที่เป็นการกระท าทางข้อเท็จจริง ได้แก่ “ปฏิบัติการทางปกครอง” 
และการกระท าทางปกครองลักษณะที่เป็นการกระท าทางกฎหมาย 
 การกระท าทางปกครองลักษณะที่เป็นการกระท าทางกฎหมาย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ ลักษณะที่มุ่งต่อผลทางกฎหมายภายในฝ่ายปกครอง ได้แก่ “มาตรการภายในของฝ่าย
ปกครอง” และลักษณะที่มุ่งต่อผลทางกฎหมายภายนอกฝ่ายปกครอง ได้แก่ “นิติกรรมทางปกครอง” 
 นิติกรรมทางปกครอง สามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 2 ลักษณะ คือ นิติกรรมทางปกครองฝ่าย
เดียว ได้แก่ “กฎ” กับ “ค าสั่งทางปกครอง” และนิติกรรมทางปกครองสองฝ่าย ได้แก่ “สัญญาทาง
ปกครอง” 
  2.1.2.1 นิติกรรมทางปกครอง 
  ค าว่า “นิติกรรมทางปกครอง” เป็นค าที่แปลมาจากภาษาฝรั่งเศสค าว่า “Acte 
Administratif” นักนิติศาสตร์ไทยบางท่านแปลค าดังกล่าวว่า “การกระท าในทางปกครอง” แต่
ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทร์สมบูรณ์ มีความเห็นว่าการแปลเป็นภาษาไทยเช่นนั้นอาจก่อให้เกิด
ความไขว้เขวเกี่ยวกับกับทฤษฎีนิติกรรมทางปกครองในวงการศึกษากฎหมายของไทย โดยท่านเห็นว่า
ควรแปลค าดังกล่าวว่า “นิติกรรมทางปกครอง”7 
  ศาสตราจารย์ ไอเซ็นมาน อธิบายค าว่า “Actes Administratifs” นั้นที่จริงเป็นค าที่
ย่อมาจากค าเต็มว่า “Actes Juridiques Administratifs” หรือ “Actes Juridiques du Droit 
Administratifs” (นิติกรรมตามกฎหมายปกครอง) ซึ่งการแปลค าว่า “Actes Administratifs” ว่า 

                                                           
 7ชาญชัย แสวงศักดิ์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 
2539), หน้า 109-110. 
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“นิติกรรมทางปกครอง” เป็นการแปลที่สื่อความหมายของค าดังกล่าวได้มากกว่าการแปลว่า “การ
กระท าในทางปกครอง”8 
  ทฤษฎีเรื่องนิติกรรมทางปกครองได้น าไปใช้ในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ โดยใช้
ค าที่มีความหมายคล้าย ๆ กัน เช่น “Administrative Act” ในภาษอังกฤษ “Acte Administratif” 
ในภาษาฝรั่งเศส “Acto Administrativo” ในภาษาสเปน “Atto Amministrativo” ในภาษาอิตา
เลียน หรือ “Verwaltungsakt” ในภาษาเยอรมัน แต่ความหมายและขอบเขตอาจแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม อิตาลี และโปรตุเกสค าว่านิติกรรมทาง
ปกครองมีความหมายกว้าง โดยครอบคลุมถึงนิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับเฉพาะรายและนิติ
กรรมทางปกครองที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปด้วย ในขณะที่กฎหมายในประเทศลักเซมเบิร์กหรือ
ประเทศเยอรมันค าว่านิติกรรมทางปกครองจะมีความหมายที่แคบกว่า โดยหมายถึงเฉพาะนิติกรรม
ทางปกครองที่มีผลบังคับเฉพาะรายเท่านั้น ส าหรับกฎหมายในประเทศไทยค าว่านิติกรรมทาง
ปกครอง หมายถึง นิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับเฉพาะราย และนิติกรรมทางปกครองที่มีผล
บังคับเป็นการทั่วไป 
  หลักเรื่องนิติกรรมทางปกครองมีความส าคัญ เนื่องจากเป็นหลักประกันสิทธิทางศาล
ให้กับประชาชน และเป็นตัวก าหนดหลักเกณฑ์หรือกฎหมายสาระบัญญัติที่ จะใช้บังคับกับการใช้
อ านาจสั่งการฝ่ายเดียวของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทางปกครอง นอกจากนี้ในประเทศที่มีการจัดตั้งศาล
พิเศษแยกออกจากศาลยุติธรรม เช่น ประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศเยอรมัน นิติกรรมทางปกครองยัง
เป็นตัวก าหนดกฎหมายสารบัญญัติที่จะใช้บังคับ รวมถึงศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี และวิธี
พิจารณาคดีที่ใช้ในศาลดังกล่าว9 ด้วยเหตุดังกล่าวกฎหมายปกครองจึงได้วางหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี
ของนิติกรรมทางปกครอง เพ่ือควบคุมหรือจ ากัดการใช้อ านาจสั่งการฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครอง เพ่ือ
ไม่ให้ฝ่ายปกครองใช้อ านาจตามอ าเภอใจ และเพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ 
  ค าว่า “นิติกรรมของฝ่ายปกครอง” (Actes Juridiques de L’Administration) 
หมายถึง นิติกรรมทั้งหมดของฝ่ายปกครอง ซึ่งอาจจะเป็นนิติกรรมทางปกครองหรือนิติกรรมตาม
กฎหมายเอกชนก็ได้ เพราะในการด าเนินการของฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองอาจเลือกใช้วิธีการทาง
กฎหมายมหาชนโดยอาศัยเอกสิทธิ์แห่งอ านาจมหาชนหรืออาจเลือกใช้วิธีการทางกฎหมายเอกชน 

                                                           

 
8เรื่องเดียวกัน, หน้า 112. 

 9ฤทัย หงส์สิริ, “นิติกรรมทางปกครอง: ความหมายและขอบเขต,” ดุลพาห 43, 2 (เมษายน-
มิถุนายน 2539): 105. 
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ดังนั้น “นิติกรรมของฝ่ายปกครอง” จึงไม่เป็น “นิติกรรมทางปกครองเสมอไป” แต่ในทางตรงกันข้าม 
“นิติกรรมทางปกครอง” จะต้องเป็น “นิติกรรมของฝ่ายปกครอง” เสมอ 
  นิติกรรมทางปกครองเป็นการกระท าขององค์กรของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในทางปกครอง โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายเพ่ือแสดงเจตนาให้ปรากฏต่อบุคคล 
และเจตนาที่แสดงออกมานั้นมุ่งที่จะก่อให้เกิดผลทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น และผลทาง
กฎหมายที่จะก่อให้เกิดขึ้น คือ การสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอ านาจใช้
สิทธิเรียกร้องให้อีกฝ่ายกระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งมีผลเป็นการก่อ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ หรือสถานภาพทางกฎหมายของอีก
ฝ่ายหนึ่ง 
  ในทางปฏิบัติมีการกระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบางประเภทที่ไม่เป็นนิติกรรม
ทางปกครอง เนื่องจากไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิ หน้าที่ 
หรือสถานภาพทางกฎหมายใดแก่ประชาชน เนื่องจากยังไม่ได้ด าเนินการครบขั้นตอนที่จะเป็นนิติ
กรรมทางปกครอง เช่น การเตรียมการ การพิจารณา การแจ้งค าสั่ง การให้ความเห็นหรือค าแนะน า 
นอกจากนี้ยังมีการกระท าที่มุ่งต่อผลทางกฎหมายภายในฝ่ายปกครองแต่ไม่มีผลทางกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก คือ มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ซึ่งอาจจัดท าในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น 
หนังสือเวียน ระเบียบ ค าสั่งภายใน แนวทางการใช้ดุลพินิจ แนวทางปฏิบัติราชการ หรือในรูปของมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งโดยหลักแล้วย่อมไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง 
  การพิจารณาแยกความแตกต่างระหว่างนิติกรรมทางปกครองกับนิติกรรมตาม
กฎหมายแพ่ง และการใช้อ านาจของรัฐในทางอ่ืนนั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งออกได้ เป็น 3 
ประเภท คือ10  
  ประเภทท่ีหนึ่ง หลักเกณฑ์ทางด้านองค์กร (Critère Organique) โดยพิจารณาว่า
บุคคลที่ท านิติกรรมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและสังกัดองค์กรที่เป็นหน่วยงานขององค์กรบริหารหรือไม่ 
เว้นแต่เป็นเรื่องที่มอบหมายให้เอกชนใช้อ านาจรัฐในการจัดท ากิจการของรัฐบาลบางอย่าง เช่น การ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 
  ประเภทท่ีสอง หลักเกณฑ์ทางด้านเนื้อหา (Critère Matériel) โดยพิจารณาจาก
เนื้อหาของกิจการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดท าว่าเป็นกิจการทางปกครองหรือไม่ ซึ่งกิจการดังกล่าวอาจจะ
เป็นการจัดท าบริการสาธารณะหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยทางปกครองก็ได้ และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐได้ใช้อ านาจสั่งการหรือท านิติกรรมทางปกครองในการปฏิบัติกิจการดังกล่าวหรือไม่ 

                                                           

 10เรื่องเดียวกัน, หน้า 128-131. 
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  ประเภทท่ีสาม หลักเกณฑ์ทางด้านรูปแบบ (Critère Formel) อันได้แก่กฎหมายที่
ใช้บังคับ หรืออ านาจหน้าที่พิเศษ โดยพิจารณาว่ากฎหมายที่ใช้บังคับกับนิติกรรมดังกล่าวเป็น
กฎหมายปกครองหรือไม่ การใช้อ านาจสั่งการหรือท านิติกรรมทางปกครองเป็นการใช้อ านาจรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่สั่งการมีอ านาจหรือหน้าที่พิเศษแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเอกชน
หรือไม่ เช่น การใช้อ านาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
  นิติกรรมทางกครองอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ถ้ามองจากรูปแบบการก่อรูปของ
นิติกรรมขึ้นมา คือ “นิติกรรมฝ่ายเดียว” และ “นิติกรรมสองฝ่าย” ในการด าเนินกิจการทางปกครอง
นิติกรรมฝ่ายเดียวเป็นวิธีการที่ฝ่ายปกครองใช้อย่างกว้างขวาง เป็นกระบวนการปกติที่ใช้โดยบุคคล
ในทางปกครอง ส่วนนิติกรรมสองฝ่าย คือ สัญญาทางปกครองหรือสัญญาทางกฎหมายเอกชนก็ได้ ซึ่ง
ฝ่ายปกครองใช้ในความสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้จัดหาอุปกรณ์ บุคลากรของฝ่ายปกครอง ผู้ร่วม
ด าเนินงาน หรือผู้ใช้บริการสาธารณะ เป็นต้น 
   1) นิติกรรมฝ่ายเดียว 
   นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว เป็นนิติกรรมซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
สามารถแสดงเจตนาก าหนดหน้าที่ให้ประชาชนได้ฝ่ายเดียว โดยที่ประชาชนไม่จ าเป็นต้องให้ความ
ยินยอม ซึ่งต่างจากนิติกรรมฝ่ายเดียวในทางกฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายเอกชนที่เอกชนไม่สามารถ
ก าหนดหน้าที่ให้บุคคลอ่ืนได้โดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอม ทั้งนี้  เพราะในทางกฎหมายเอกชน ประชาชนมี
ฐานะที่เท่าเทียมกัน แต่ในทางกฎหมายมหาชนนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งเป็นผู้แทนของรัฐย่อมมี
ฐานะเหนือกว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีหน้าที่คุ้มครองประโยชน์มหาชนหรือประโยชน์
ส่วนรวม ด้วยเหตุนี้นิติกรรมฝ่ายเดียวในทางปกครองส่วนใหญ่จึงอยู่ในลักษณะเป็นการสั่งการ หรือ
ค าสั่งให้ประชาชนกระท าหรือละเว้นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การก าหนด
หน้าที่ให้กับบุคคลนั่นเอง11 
    ในทางกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครองนั้น นิติกรรมฝ่ายเดียวปรากฏ
ใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะทั่วไปที่เป็นนามธรรม (Abstract) และลักษณะที่เป็นรูปธรรม (Concrete) 
ลักษณะทั่วไปที่เป็นนามธรรมจะอยู่ในรูปของข้อก าหนดความประพฤติของบุคคลทั่วไปไม่ได้ก าหนด
เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล และในขณะเดียวกันข้อก าหนดนั้นมีลักษณะเป็นนามธรรมด้วย กล่าวคือ มิได้
ก าหนดสิทธิหรือหน้าที่ให้กับตัวบุคคลเฉพาะเจาะจง จากลักษณะดังกล่าวจึงเห็นได้ว่านิติกรรมฝ่าย
เดียวที่มีลักษณะทั่วไปหรือที่เรียกว่าค าสั่งทั่วไปมีลักษณะเช่นเดียวกับกฎหมาย ซึ่งที่จริงก็คือกฎที่
องค์กรนิติบัญญัติมอบอ านาจให้ฝ่ายปกครองเป็นผู้ตราขึ้นนั่นเอง ส่วนลักษณะที่เป็นรูปธรรมจะอยู่ใน

                                                           

 11สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, เรื่องเดิม, หน้า 62-63. 
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รูปของข้อก าหนดส าหรับบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง สามารถทราบได้ว่าเป็นใคร และเป็นข้อก าหนดที่
เป็นข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่องท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งที่จริงก็คือค าสั่งทางปกครองนั่นเอง 
    (1) ค าสั่งทางปกครอง เป็นการกระท าท่ีมุ่งต่อผลในทางกฎหมาย โดย
เป็นการก่อตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกนิติสัมพันธ์ภายนอกฝ่ายปกครอง มีลักษณะเป็นรูปธรรมและมี
ผลเฉพาะกรณีมุ่งหมายใช้บังคับกับบุคคลเฉพาะราย 
    (2 ) กฎ เป็นบรรทัดฐานในทางกฎหมายที่มีลักษณะที่เป็นนามธรรม
และใช้บังคับเป็นการทั่วไป ได้รับการบัญญัติขึ้นโดยองค์กรของรัฐที่ใช้อ านาจในทางปกครอง หรือนิติ
บุคคลทางกฎหมายมหาชนที่มีอ านาจปกครองตนเอง ซึ่งไม่รวมถึงการตราพระราชก าหนด 
   2 ) นิติกรรมสองฝ่าย 
   นิติกรรมทางปกครองสองฝ่ายหรือสัญญาทางปกครอง เป็นสัญญาที่
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 เกณฑ์ คือ 
    (1) เกณฑ์ในทางรูปแบบหรือเกณฑ์ด้านบุคคลผู้เป็นคู่สัญญา สัญญาใด
จะเป็นสัญญาทางปกครอง สัญญานั้นจะต้องมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทาง
ปกครอง 
    (2 ) เกณฑ์ในทางเนื้อหาหรือเกณฑ์ด้านวัตถุของสัญญา เป็นการ
พิจารณาโดยไม่ค านึงถึงคู่สัญญาว่าเป็นใคร สัญญาใดจะเป็นสัญญาทางปกครองวัตถุแห่งสัญญานั้น
จะต้องเชื่อมโยงกับกฎหมายปกครอง เป็นนิติสัมพันธ์ทางปกครอง หรือเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้
ลักษณะเนื้อหาของสัญญาเป็นเรื่องทางปกครอง 
  ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่านิติกรรมทางปกครองนั้น อาจมีความหมาย
ได้หลายนัยสรุปได้ ดังนี้ 
  1) ความหมายอย่างกว้าง หมายถึง การกระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ที่เป็นนิติกรรมทั้งหมด หมายรวมถึงนิติกรรมฝ่ายเดียวและนิติกรรมสองฝ่ายด้วย โดยนัยนี้นิติกรรม
ทางปกครองจึงหมายถึง กฎ ค าสั่งทางปกครอง และสัญญาทางปกครอง 
  2) ความหมายอย่างกลาง หมายถึง การกระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ที่เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว ไม่รวมถึงนิติกรรมสองฝ่าย โดยนัยนี้นิติกรรมทางปกครองจึงหมายถึง กฎ
และค าสั่งทางปกครอง 
  3) ความหมายอย่างแคบ หมายถึง การกระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ที่เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเฉพาะเท่านั้น ไม่รวมถึงนิติกรรมฝ่ายเดียวที่มีลักษณะทั่วไปและ
นิติกรรมสองฝ่าย โดยนัยนี้นิติกรรมทางปกครองจึงหมายถึง ค าสั่งทางปกครองเท่านั้น 
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  2.1.2.2 ปฏิบัติการทางปกครอง 
  วิธีการทางกฎหมายที่ฝ่ายปกครองใช้ในการกระท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน้าที่
ในทางปกครองต่าง ๆ ก็เป็นเช่นเดียวกับกับวิธีการในกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมนุษย์ คือ ประกอบไปด้วย
การสั่งการ การตัดสินใจ และการปฏิบัติการ ซึ่งฝ่ายปกครองสามารถใช้การปฏิบัติการได้หลากหลาย
วิธีและหลากหลายรูปแบบ และการปฏิบัติการนี้ผูกพันกับการสั่งการตามกฎหมายหรือค าสั่งรูปใดรูป
หนึ่ง เช่น การให้ค าปรึกษาก่อนที่จะมีค าสั่งในภายหลัง หรือการปฏิบัติการภายหลังการออกค าสั่ง 
หรือการกระท าทางวัตถุใด ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ12 
  ส าหรับการกระท าในทางปฏิบัติ การกระท าประเภทนี้นักนิติศาสตร์ไทยได้เรียก
แตกต่างกัน บางท่านเรียกว่า “การกระท าในทางปฏิบัติการ” บางท่านเรียกว่า “การกระท าซึ่งเป็น
รูปธรรม” บางท่านเรียกว่า “ปฏิบัติการทางปกครอง” หรือบางท่านยังคงใช้ภาษาฝรั่งเศส “Act 
Matériel” เป็นต้น ทางความหมายแม้จะมิได้มีการให้ความหมายไว้อย่างชัดเจนก็คงมุ่งหมายเป็น
อย่างเดียวกันว่าประสงค์ที่จะแยกการกระท าประเภทนี้ออกจากการกระท าในทางกฎหมายหรือ “นิติ
กรรม” โดยพิจารณาว่าการกระท าในทางปฏิบัติมิได้มุ่งโดยตรงให้เกิดการเลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ทางกฎหมายแต่อย่างใด13 
  ศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ ได้อธิบายการกระท าทางกายภาพพอสรุปได้
ว่า การกระท าทางกายภาพ (Physical Act) มิใช่การกระท ามุ่งต่อผลที่ก่อให้เกิดความผูกพันตาม
กฎหมาย กล่าวคือ มิใช่นิติกรรม แต่เป็นนิติเหตุที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายจากเหตุของข้อเท็จจริง
เป็นส าคัญ14 
  ศาสตราจารย์ เดอ โลบาแดร์ ชาวฝรั่งเศส ได้ให้ค าอธิบายความหมายของค าว่า 
“Actes Matérial” ไว้โดยอ้อมในเชิงยกตัวอย่างว่า “Actes Matérial” ได้แก่ การด าเนินการต่าง ๆ 
และกระบวนการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เช่น การสอบสวนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง การประเมิน
ราคา การให้ของหรือการให้บริการ15 

                                                           

 12พูนศักดิ์ ไวส ารวจ, “นิติกรรมฝ่ายเดียวทางปกครอง ในกฎหมายฝรั่งเศส,” วารสาร
กฎหมายปกครอง 4, 2 (สิงหาคม 2528): 273. 
 13บุญอนันต์ วรรณพานิชย์, หลักความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองของไทย 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533), หน้า 51. 
 14ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (กรุงเทพฯ: จิรรัชการ
พิมพ์, 2540), หน้า 99. 
 15ชาญชัย แสวงศักดิ์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 111. 
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  ปฏิบัติการทางปกครองมีลักษณะเป็นการกระท าที่ ใช้ก าลังทางกายภาพเข้า
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิ เป็นการกระท าในทางข้อเท็จจริงหรือเป็นการปฏิบัติการ โดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลส าเร็จของภารกิจทางปกครอง แม้ในทางปฏิบัติการกระท า
ทั่วไปของปฏิบัติการทางปกครองจะมีบทบาทส าคัญมาก แต่ในทางกฎหมายแล้วถือว่าการกระท า
ดังกล่าวเป็นการกระท าทางปกครองอย่างธรรมดา ไม่มีบทบาทในทางกฎหมายปกครองเท่าใดนัก 16 
หรือมีความส าคัญเป็นล าดับรอง17 ปฏิบัติการทางปกครองอาจมีผลในทางแพ่งลักษณะนิติกรรมหรือ
นิติเหตุก็ได ้
  ปฏิบัติการทางปกครอง เป็นการกระท าทางปกครองที่มิได้มุ่งให้เกิดผลทางกฎหมาย
ดังเช่นนิติกรรมทางปกครอง หรือการกระท าที่มีผลทางกฎหมายประการอ่ืน ตัวอย่างของการ
ปฏิบัติการปกครอง เช่น การอธิบายหรือสื่อความหมาย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การเตือน การ
รายงาน การให้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ การปฏิบัติการตามหน้าที่ของฝ่ายปกครองตามปกติ การ
ช าระเงิน การเดินทางโดยรถยนต์ของทางราชการ การท าความสะอาดถนน การก่อสร้างอาคารของ
ฝ่ายปกครอง18 
  ปฏิบัติการทางปกครองอาจเป็นการกระท าในกระบวนการพิจารณา เพ่ือออกนิติ
กรรมทางปกครองขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ได้ เช่น การที่คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการแจ้งข้อ
กล่าวหาให้ข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงผู้นั้นทราบและให้โอกาส
ข้าราชการผู้นั้นแก้ข้อกล่าวหา การที่คณะกรรมการดังกล่าวเรียกพยานมาให้การ เรียก ให้บุคคลส่ง
พยานเอกสารหรือพยานวัตถุ หรืออาจเป็นการกระท าที่เป็น “มาตรการบังคับทางปกครอง” เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิติกรรมทางปกครอง ที่ได้มีการออกมาบังคับใช้ก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้ เช่น 
การที่เจ้าพนักงานของรัฐเข้าด าเนินการรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เมื่อ
เจ้าพนักงานของรัฐได้สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นรื้อถอนแล้ว แต่ผู้รับค าสั่งฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตาม การที่เจ้าพนักงานจราจรยกรถที่จอดข้างถนนบริเวณที่มีเครื่องหมายห้ามจอดออกไปจาก
บริเวณดังกล่าว 

                                                           

 16กมลชัย รัตนสกาววงศ์, องค์ประกอบของ “นิติกรรมทางปกครอง” ของประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน, เรื่องเดิม, หน้า 35. 
 17พูนศักดิ์ ไวส ารวจ, เรื่องเดิม, หน้า 273. 
 18

 Mahendra P. Singh, German Administrative Law In Common Law 
Rerspective (Heidelberg: Springer-Verlag, 1985), p. 57 อ้างถึงใน ไพรัช โตสวัสดิ,์ การ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของปฏิบัติการทางปกครอง (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 31. 



20 
 

  ปฏิบัติการทางปกครองอาจก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างฝ่ายปกครอง หรือองค์กร
อ่ืนของรัฐกับบุคคลอ่ืนได้เหมือนกัน เช่น ปฏิบัติการทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้
บุคคลใดเขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่รางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใดก็ดี ย่อมเป็นการท าละเมิด ฝ่ายปกครอง หรือองค์กรอื่นของรัฐต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย และขณะเดียวกันผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องให้ฝ่ายปกครอง หรือองค์กรอ่ืนของ
รัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตน จะสังเกตได้ว่าสิทธิของผู้เสียหายในการที่จะเรียกร้องให้ฝ่าย
ปกครอง หรือองค์กรอื่นของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ดี หรือหน้าที่ของฝ่ายปกครอง หรือองค์กรอ่ืน
ของรัฐที่ต้องช าระค่าสินไหมทดแทนนั้นก็ดี มิได้เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของฝ่ายปกครอง หรือ
องค์กรอื่นของรัฐ แต่เกิดขึ้นโดยผลบังคับของกฎหมายโดยตรง  
  การปฏิบัติการทางปกครองจะต้องยึดหลักความชอบด้วยกฎหมาย และจะต้องกระท า
ให้ถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมาย มิเช่นนั้นอาจเกิดความรับผิดในทางละเมิดทางปกครองได้ หลักการ
กระท าโดยมีเหตุอันสมควร (Reasonableness or Proportionality) ซึ่งเป็นหลักทั่วไปนั้น มี
ความส าคัญอย่างมากกับการปฏิบัติการทางปกครอง ผลของการปฏิบัติการทางปกครองที่มิชอบด้วย
กฎหมายมิได้น าไปสู่การฟ้องเพิกถอนการกระท า แต่จะเป็นการฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระงับ
การกระท า และให้ผู้เสียหายคืนสู่ฐานะเดิมโดยได้รับชดใช้ความเสียหาย19 ดังนั้น การเยียวยาเมื่อการ
ปฏิบัติการทางปกครองมิชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นเรื่องของความรับผิด เพราะเมื่อการปฏิบัติการทาง
ปกครองก่อให้เกิดความเสียหายฝ่ายปกครองจะต้องรับผิดชอบ (Responsabilité) 
  2.1.2.3 มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง 
  ภายในหน่วยงานของรัฐฝ่ายปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่เป็นความ 
สัมพันธ์ตามล าดับชั้น (Hiérarchie) เจ้าหน้าที่ระดับสูงมีอ านาจบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในระดับต่ ากว่าที่อยู่ในบังคับบัญชาของตน ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบังคับบัญชาของตนกระท า ห้ามมิให้กระท า หรืออนุญาตให้กระท าการนั้น อาจเป็น
นิติกรรมทางปกครองหรือเป็น “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” (Mesure d’Ordre Intérieur) ก็
ได้ ในกรณีที่เป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่ไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ที่
เจ้าหน้าที่มีต่อหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการของรัฐ จึงมิใช่นิติกรรม
ทางปกครอง หากแต่เป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครองด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น20 

                                                           

 19เรื่องเดียวกัน, หน้า 31 
 

20J. M. Auby, (Sous la Direction), Droit Public, Tome I (Paris: Economica, 1985), 
p. 339 อ้างถึงใน วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง,” 
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  มาตรการภายในของฝ่ายปกครองมีขึ้นเพ่ือจัดระบบการท างานภายในฝ่ายปกครอง 
และมีผลใช้บังคับเฉพาะกับฝ่ายปกครองเท่านั้น มีจุดประสงค์หลักในการจัดระเบียบ (Organisation) 
และการด าเนินงาน (Fonctionnement) ของบริการ โดยทั่วไปไม่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย อย่างไร
ก็ดี มาตรการเหล่านี้มีความแตกต่างกัน บางประเภทมีลักษณะทั่วไป ( Impersonnel) โดยเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานภายในของบริการ เช่น หนังสือเวียน เป็นต้น บางประเภทมีลักษณะเฉพาะบุคคล 
(Individuel) เช่น ก าหนดแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด (Instructions Données à 
un Agent) หรือมาตรการกึ่งวินัยที่มีต่อเจ้าหน้าที่ เป็นต้น นักทฤษฎีกฎหมายบางท่านต้องการนิยาม
มาตรการเหล่านี้  โดย Hauriou ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตภายในบริการสาธารณะ (Vie 
Intérieuredes Services Publics) ซึ่งการกระท าเหล่านี้ไม่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิก
ถอนได้ เพราะโดยหลักแล้วไม่ส่งผลทางกฎหมายใดทั้งสิ้น21 
  มาตรการภายในของฝ่ายปกครองอาจจัดท าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน 
หนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ หรือในรูปแบบของแนวนโยบาย มติคณะรัฐมนตรี ค าสั่ง
กระทรวง ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องการแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือเป็นแนวทางการ
ตีความกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือความเป็นเอกภาพในการกระท าทางปกครอง และเพ่ือให้เกิด
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมแก่ประชาชนหรือผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง มาตรการภายในของฝ่าย
ปกครองจึงมักมีเนื้อหาหรือผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการจัดท าบริการสาธารณะภายในฝ่าย
ปกครองเท่านั้น ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามอาจจะต้องรับโทษทางวินัย แต่ไม่ได้มีผลกระทบ
ต่อบุคคลภายนอก หรือสถานะส่วนบุคคลของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น หนังสือเวียน
หรือแนวทางปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรการภายในของฝ่ายปกครองอ่ืน จึงไม่มีลักษณะเป็นนิติกรรม
ทางปกครอง22 
  ความแตกต่างระหว่างการสั่งการที่มีผลกระทบต่อสถานะส่วนบุคคลของข้าราชการ
และการสั่งการภายในฝ่ายปกครองที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการนั้น คือ การสั่งการที่
มีผลกระทบต่อสถานะส่วนบุคคลของข้าราชการเป็น “ความสัมพันธ์พ้ืนฐาน” มีผลทางกฎหมาย
โดยตรงไปสู่ภายนอก กระทบถึงสิทธิของข้าราชการในฐานะส่วนตัว มีลักษณะเป็นนิติกรรมทาง
ปกครอง เช่น การสั่งเลื่อนระดับ การสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการ ในขณะที่การสั่งการภายใน

                                                                                                                                                                      

ใน คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง (กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา, 2545), หน้า 145.  
 

21พูนศักดิ์ ไวส ารวจ, เรื่องเดิม, หน้า 285-286. 
 

22ฤทัย หงส์สิริ, นิติกรรมทางปกครอง: ความหมายและขอบเขต, เรื่องเดิม, หน้า 115-116. 
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ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็น “ความสัมพันธ์ในทางการงาน” ไม่มีผลทาง
กฎหมายโดยตรงไปสู่ภายนอก ไม่กระทบสิทธิข้าราชการในฐานะส่วนตัว และไม่มีลักษณะเป็นนิติ
กรรมทางปกครอง เช่น ระเบียบค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการท างานซึ่งข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชา
จะต้องปฏิบัติตาม  
   1 ) ประเภทของ “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” 
   มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง (Mesures d’Ordre Intérieur) เป็น
เรื่องที่ไม่อยู่ในกรอบของการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยศาลปกครอง กล่าวคือ 
ศาลปกครองจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปตรวจสอบ “รายละเอียดอันเป็นเรื่องชีวิตประจ าวันของฝ่าย
ปกครอง”23 มาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ได้แก่ หนังสือเวียน และระเบียบ
ภายในหรือแนวปฏิบัติ 
    (1) หนังสือเวียน  
    หนังสือเวียน (Circulaires) ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือของฝ่ายปกครองใน
การแจ้งเรื่องให้ฝ่ายปกครองอ่ืนทราบ เช่น ระหว่างกระทรวง หรือภายในกระทรวง หนังสือเวียนจะ
ออกโดยเจ้าของเรื่องซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้ากระทรวง โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญเพ่ืออธิบาย ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบและมีความเข้าใจถึงสาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของ
หน่วยงานให้ชัดเจน เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน บางครั้ง
หนังสือเวียนก็มีข้ึนเพื่อก าหนดแนวทางในการตีความหรือปรับใช้กฎหมายหรือก าหนดแนวทางการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเดียวกันให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยไม่ได้
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ใดมากไปกว่าที่มีอยู่แล้วตามกฎหมาย ตามนัยดังกล่าวหนังสือเวียนไม่ว่าจะใช้ชื่อ
เรียกว่าอะไร เช่น บันทึก (Note de Service) ค าแนะน า (Instruction) ย่อมไม่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนผู้อยู่นอกหน่วยงาน จะใช้อ้างยันเพื่อให้เกิดความเสื่อมสิทธิแก่บุคคลนอกระบบราชการไม่ได้ 
(ค าพิพากษาฎีกาที่ 2383/2526) บุคคลภายนอกระบบราชการจะหยิบยกขึ้นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้
เพิกถอนไม่ได้ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ .21/2546 และค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.5/2546 
มติคณะรัฐมนตรีให้ถือปฏิบัติการนับอายุบุคคลตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 16 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. 2535 เป็นเพียงมติให้ส่วนราชการถือปฏิบัติและ
เป็นการอธิบายบทบัญญัติของกฎหมายมิได้มีสภาพเป็นกฎ) 

                                                           

 
23«Les details de la vie intérieure des services publics» เป็นค านิยามของ

ศาสตราจารย์ Maurice Hauriou เกี่ยวกับมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่นักวิชาการมักใช้อ้างอิง
เวลาที่พูดถึงเรื่องนี้ - Gilles Lebreton, Droit Administratif Général, 3rd ed. (Paris: Armand 
Colin,  2004), p. 91 อ้างถึงใน วิษณุ วรัญญู และคนอ่ืน ๆ, เรื่องเดิม, หน้า 67. 
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    แต่ในประเทศฝรั่งเศสถ้าได้มีการเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ใหม่ที่ไม่ได้มีอยู่
แล้วในกฎหมายเข้าไปในหนังสือเวียน หนังสือเวียนดังกล่าวอาจกลายสภาพเป็นกฎ (Circulaire 
Réglementaire) และอาจตกอยู่ในอ านาจของศาลที่จะควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย 
    (2 ) ระเบียบภายในหรือแนวปฏิบัติ  
    ระเบียบภายในหรือแนวปฏิบัติ (Directives) เป็นมาตรการการภายใน
ของฝ่ายปกครองอีกกรณีหนึ่งที่ฝ่ายปกครองก าหนดแนวทางการด าเนินการหรือแนวทางการใช้
ดุลพินิจเอาไว้ล่วงหน้า เป็นนโยบายของหัวหน้าหน่วยงานที่มอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าควรใช้
ดุลพินิจไปในทิศทางใด และแจ้งให้แต่ละหน่วยงานของฝ่ายปกครองทราบเพ่ือจะได้ปฏิบัติอย่างมี
เอกภาพ โดยทั่วไปมักใช้กันอยู่ในด้านที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ เพ่ือก าหนดแนวทาง (Orientayion) ให้กับ
ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานปฏิบัติตาม เช่น เอกสารที่หัวหน้าหน่วยงานโดยเฉพาะรัฐมนตรีก าหนดแนว
ทางการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาไว้เป็นการล่วงหน้าเพื่อเป็นกรอบในการใช้ดุลพินิจ ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือป้องกันมิให้มีการ
ใช้อ านาจตามอ าเภอใจ หรือเพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละคนใช้ดุลพินิจออกค าสั่งทาง
ปกครองที่ลักลั่นกันในเรื่องอย่างเดียวกัน โดยปกติแล้วแนวทางปฏิบัติไม่มีผลเป็นกฎหมายและไม่มี
ผลกระทบต่อประชาชน (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 409/2546) วินิจฉัยว่าแนวปฏิบัติว่าด้วยการ
ด าเนินคดีอาญาผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นเพียงแนวทางการ
ด าเนินการในหน่วยงานฝ่ายปกครอง ไม่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปจึงไม่มีลักษณะเป็นกฎ 
    มีความแตกต่างระหว่างหนังสือเวียน กับระเบียบภายในหรือแนว
ปฏิบัติที่น่าสนใจประการหนึ่ง คือ ในขณะที่หนังสือเวียนเป็นเรื่องภายในฝ่ายปกครองโดยแท้ ไม่มี
อะไรเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกฝ่ายปกครองเลยแม้แต่น้อย แต่ระเบียบภายในหรือแนวปฏิบัติอาจ
เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกฝ่ายปกครองได้ กล่าวคือ ถ้าฝ่ายปกครองมีค าสั่งทางปกครองโดยอาศัย
ฐานจากระเบียบหรือแนวปฏิบัติไปกระทบต่อประชาชน เช่น ค าสั่งทางปกครองที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป
ตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติ ค าสั่งทางปกครองนั้นก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้ 
ประชาชนสามารถฟ้องศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอนค าสั่งนั้นได้ แต่ประชาชนจะหยิบยกระเบียบ
ภายในหรือแนวปฏิบัตินั้นมาเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีไม่ได้โดยตรง   
   2 ) ที่มาของอ านาจในการออก “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” 
   เราอาจจ าแนกอ านาจอันเป็นที่มาของการออกมาตรการภายในของฝ่าย
ปกครองแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังนี้ 
    (1) อ านาจบังคับบัญชา  
    อ านาจบังคับบัญชา (Pouvoir Hiérarchique) เป็นอ านาจที่ส่วนกลาง
ใช้กับเจ้าหน้าที่ของตน เป็นลักษณะการก าหนดนิติสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การบังคับบัญชาที่
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ผู้บังคับบัญชามีอยู่เหนือเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาทุกคน มีรากฐานมาจากหลักเรื่องการจัดองค์กร 
(Organization) เป็นการจัดระบบบุคลากรและทรัพย์สินเพ่ือด าเนินการให้บรรลุความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
อ านาจบังคับบัญชาเป็นอ านาจที่ผู้บริหารหน่วยงานระดับสูง (Le Supérieur Hiérarchique) มีอยู่
เหนือบุคลากรและการด าเนินกิจกรรมในหน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ผู้ด ารงต าแหน่งสูงกว่ามีอ านาจ
ควบคุมการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชา และมีมาตรการในการควบคุมตัวผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    Georges Vedel และ Pierre Devolvé (ศาสตราจารย์ทางกฎหมาย
ชาวฝรั่งเศส) เห็นว่า อ านาจบังคับบัญชา คือ อ านาจที่ผู้บังคับบัญชาใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น 
รัฐมนตรีใช้อ านาจบังคับบัญชาเหนือข้าราชการทั้งหมดในกระทรวงของตน อ านาจบังคับบัญชาเป็น
อ านาจที่ไม่มีเงื่อนไข (Un Pouvoir Inconditionné) แต่อ านาจนี้จะต้องไม่บังคับหรือก่อให้เกิดความ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้น ผู้บังคับบัญชามีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการในสิ่งที่ตน
เห็นสมควร และมีอ านาจที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Le Pouvoir de Réformer) หรือเพิกถอนค า
วินิจฉัยสั่งการ (Annuler les Décisions) ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสมอ เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน24 
    ข้อสังเกตเกี่ยวกับลักษณะ (Les Caractéristiques) ของอ านาจบังคับ
บัญชา คือ ผู้บังคับบัญชามีอ านาจเต็มที่จะใช้ได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรให้อ านาจไว้
โดยตรง อ านาจนี้ผูกพันอยู่กับสถานะของผู้บังคับบัญชา และได้รับการยอมรับจากศาลปกครอง
ฝรั่งเศสในคดี Queralt ปี ค.ศ. 1950 และค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศส (Conseil 
d’Etat)25 แล้วว่าอ านาจบังคับบัญชาเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” (Le Principe Général du Droit)  
    ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้อ านาจบังคับบัญชาได้โดยไม่ต้องให้เหตุผล
ก่อน กล่าวคือ ไม่ต้องระบุถึงความเหมาะสมหรือเหตุผลตามกฎหมาย ในกรณีการออกระเบียบหรือ
แนวปฏิบัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกค าสั่งของผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าอ านาจ
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกค าสั่งของผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่มีข้อจ ากัดเสียเลย และการใช้
อ านาจบังคับบัญชานั้นอาจเริ่มมาจากตัวผู้บังคับบัญชาเอง หรือโดยการพิจารณาจากการร้องเรียนของ

                                                           

 
24Georges Vedel and Pierre Delvolvé, Droit Administratif, 10th ed. (Paris: 

Presses Universitaires de France, 1988), pp. 853-854 อ้างถึงใน ยงยุทธ อนุกูล, สถานะและ
ผลทางกฎหมายของหนังสือเวียน แนวปฏิบัติและมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), หน้า 9. 
 

25ค าวินิจฉัยสภาแห่งรัฐ (C.E.) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 1874 คดี Lezert da la Maurinerie 
อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 10. 
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ผู้ที่ เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากค าสั่งของผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น มีผู้มาร้องเรียนต่อ
ผู้บังคับบัญชา26 ซึ่งอ านาจบังคับบัญชาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ27 
     (1.1) อ านาจควบคุมเหนือการกระท า (Un Contrôle sur les 
Actes) ของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นอ านาจบังคับบัญชาเหนือการด าเนินการของบุคลากรภายในองค์กร
ของตน (Prérogatives sur les Actes des Subordonnés) ซึ่งอาจแบ่งออกได้ ดังนี้ 
       (ก) อ านาจสั่งการและวางแนวปฏิบัติ (Pouvoir d’Instruction) 
เป็นลักษณะของการแนะน าหรือสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ไปในแนวทางที่ก าหนด หรือ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้อ านาจออกค าวินิจฉัยสั่งการไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง เฉพาะกรณีใดกรณี
หนึ่ง หรือในกรณีที่เป็นการทั่วไป ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกมาในรูปของค าสั่งหรือ
หนังสือเวียนก็ได้ ส่วนการวางแนวปฏิบัติจะเป็นเรื่องการออกระเบียบภายในหน่วยงาน (L’ Emission 
d’Orders de Services) ที่จะก าหนดถึงผลในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับ
สิ่งที่ก าหนดหรือในกรณีที่ก าหนดเรื่องไว้แล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเชื่อฟังแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ ถ้า
ไม่เชื่อฟังอาจถูกลงโทษทางวินัยได้28 อย่างไรก็ตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถที่จะไม่ปฏิบัติตามได้ ถ้า
หากแนวปฏิบัติเหล่านั้นผิดกฎหมายอย่างชัดเจน หรือท าให้ประโยชน์สาธารณะเสื่อมเสีย (Sont 
Manifestement Illégales et de Nature à Campromettre Gravement un Intérét Public)29 
       (ข) อ านาจเพิกถอนการกระท า (Pouvoir d’Annulation) 
เป็นอ านาจควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย (Légalité) ของการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ ง
ผู้บังคับบัญชามีอ านาจสั่งเพิกถอนการกระท าหรือค าสั่งของผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ หากเห็นว่าการ
กระท านั้นไม่เป็นไปตามกฎหมาย (Ne Serait pas Conforme à la Loi) และการเพิกถอนค าสั่งของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าวจะมีผลย้อนหลัง และถือว่าไม่ได้มีค าสั่งของผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเลย30 

                                                           

 
26ค าวินิจฉัยสภาแห่งรัฐ (C.E.) ลงวันที่ 26 มกราคม 1979 คดี Le Maréchal. อ้างถึงใน 

เรื่องเดียวกัน, หน้า 10. 
 27Michel D. Stassinopoulos, Traité des Actes Administratifs (Athénes: 
L’Institut Francais d’Athénes, 1954), pp. 104-107 อ้างถึงใน วิษณุ วรัญญู และคนอ่ืน ๆ, เรื่อง
เดิม, หน้า 84-86. 
 28René Chapus, Droit Administratif Général, 3rd ed. (Paris: Editions 
Montchrestien, 1987), p. 291 อ้างถึงใน ยงยุทธ อนุกูล, เรื่องเดิม, หน้า 7-8. 
 

29ค าวินิจฉัยสภาแห่งรัฐ (C.E.) ลงวันที่ 10 พฤษจิกายน 1944 คดี Lanhneur. อ้างถึงใน 
เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
 

30René Chapus, op. cit., p. 291 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 



26 
 

       (ค) อ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Pouvoir de Modification) 
เป็นอ านาจที่ผู้บังคับบัญชาใช้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อความของการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ โดยมีค าสั่งอ่ืนอีกค าสั่งหนึ่ งที่
แตกต่างจากค าสั่งเดิมจะมากหรือน้อยก็ได้ แต่ค าสั่งของผู้บังคับบัญชานั้นจะไม่มีผลย้อนหลังจะมีผล
แต่ในอนาคตเท่านั้น31 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฉพาะกรณีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น แต่
ยังรวมถึงกรณีของความเหมาะสมด้วย 
       (ง) อ านาจสอดเข้าไปใช้อ านาจแทน (Pouvoir de 
Substitution) เป็นอ านาจที่ผู้บังคับบัญชาสามารถสอดเข้าไปใช้อ านาจวินิจฉัยสั่ งการแทน
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ในกรณีฉุกเฉินมีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือในกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้ 
     (1.2) อ านาจควบคุมเหนือตัวบุคคล (Un Contrôle sur les 
Personnes) ของผู้ ใต้บั งคับบัญชา เป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชาที่ เกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชามีอ านาจที่จะจัดบุคลากรให้ท างานตามที่เห็นสมควร (Pouvoir 
d’Organisation) รวมทั้งก าหนดแนวทางในการท างานของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง และยังมี
อ านาจในการลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่ฝ่าฝืนค าสั่งหรือฝ่าฝืนกฎหมายด้วย เช่น อ านาจด าเนินการทาง
วินัย อ านาจเลื่อนขั้นเงินเดือน อ านาจโยกย้าย หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เป็นต้น อ านาจเหล่านี้แม้
จะมีขอบเขตจ ากัดในทางกฎหมาย แต่ก็เปิดช่องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวาง ท า
ให้สามารถใช้อิทธิพลกดดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจ หรือวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปตามเจตจ านงของ
ผู้บังคับบัญชาที่ออกมาในรูปของค าสั่งหรือค าแนะน า 
    (2 ) อ านาจก ากับดูแล  
    อ านาจก ากับดูแล (Pouvoir de Tutelle) เป็นอ านาจที่ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคซึ่งถือเป็นตัวแทนของรัฐดูแลกิจกรรมขององค์กรมหาชนอ่ืน เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น 
(Collectivités Territoriales) องค์กรมหาชนอิสระ (Ètabissements Publics) หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
เพ่ือให้องค์กรเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีลักษณะเป็นการก ากับดูแลทางปกครอง 
(Tutelle Administrative) ซึ่งอ านาจก ากับดูแลต่างกับอ านาจบังคับบัญชา เพราะอ านาจนี้ไม่ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ในลักษณะของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา แต่เป็นลักษณะของผู้ควบคุมก ากับ 
(Contrôleur) และผู้ถูกควบคุมก ากับ (Contrôlé)  
    อ านาจก ากับดูแลเป็นอ านาจที่เกิดขึ้นโดยกฎหมาย กล่าวคือ องค์กร
ส่วนกลางจะก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรมหาชนอิสระ หรือรัฐวิสาหกิจได้ ต่อเมื่อมี
กฎหมายให้อ านาจไว้อย่างชัดแจ้งและเพียงเท่าที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น “ไม่มีการก ากับดูแลโดย

                                                           

 
31Ibid., p. 292 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
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ปราศจากอ านาจตามกฎหมาย และไม่มีการก ากับดูแลเกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้” (Pas de 
Tutelle Sans Texe) ดังนั้น อ านาจก ากับดูแลจึงเป็นอ านาจที่มีเงื่อนไข (Un Pouvoir Conditionné) 
อ านาจนี้จึงมีได้แต่เฉพาะในกรณีและในรูปแบบที่รัฐบัญญัติก าหนดไว้เท่านั้น 
    อ านาจก ากับดูแลเป็นอ านาจที่ไม่สามารถออกค าสั่ง (Orders) โดยไม่มี
กฎหมายให้อ านาจไว้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจเพียงแต่ควบคุมว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ แต่ไม่มี
อ านาจออกค าสั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดไว้ แม้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจควบคุมสามารถที่
จะยกเลิกหรือสั่งให้ยกเลิกการกระท าขององค์กรที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตน และอาจมีค าสั่งแทน 
(Substituer) องค์กรดังกล่าวได้ก็ตาม แต่อ านาจเหล่านี้จะมีได้ก็แต่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดขึ้นโดย
พระราชบัญญัติเท่านั้น อ านาจก ากับดูแลจึงมิใช่อ านาจทั่วไปอย่างที่ปรากฏในอ านาจบังคับบัญชา ใน
ประเทศฝรั่งเศสอ านาจบังคับบัญชาเป็นอ านาจของนิติบุคคลเดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสั มพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะที่อ านาจก ากับดูแลก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับบุคคลทางกฎหมายมหาชนอื่น ซึ่งการก ากับดูแลในทางปกครอง (La Tutelle Administrative) 
แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ32 
     (2.1) การก ากับดูแลเหนือตัวบุคคลหรือเหนือองค์กร (Contrôle 
sur les Agents ou Organes) จะเห็นได้จากการที่ส่วนกลาง (Le Pouvoir Central) มีอ านาจ
แต่งตั้งตัวบุคคลหรือองค์กร และถอดถอนหัวหน้าองค์กรบริหาร (Le Chef) การใช้อ านาจทางวินัย 
(Un Pouvoir Disciplinaire) เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งพักราชการ (Suspendre) 
นายกเทศมนตรีหรือสั่งให้ออกได้ 
     อ านาจทางวินัยกรณีนี้ไม่สามารถลงโทษใครได้อย่างไม่มีขอบเขต 
โดยปกติกฎหมายจะบัญญัติกรณีที่จะใช้อ านาจเหล่านี้ไว้ เช่น นายกเทศมนตรีมีความประพฤติในทาง
ที่น ามาซึ่งความเสียหายต่อเกียรติยศ เสียหายต่อองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรมหาชน ฝ่าฝืนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือปฏิบัติไม่ชอบตาม
อ านาจหน้าที่ เป็นต้น แต่จะไม่ถูกสั่งพักหรือให้ออกเพราะปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามค าสั่งของรัฐมนตรี  
     ทั้งนี้ อ านาจทางวินัยกรณีของการก ากับดูแลไม่ใช่เรื่องเดียวกับ
อ านาจทางวินัยของผู้บังคับบัญชาเหนือผู้ใต้บังคับบัญชา การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาโดย
หลักแล้วจะต้องได้รับโทษทางวินัย แต่องค์กรที่ถูกก ากับดูแลไม่จ าเป็นจะต้องเชื่อฟังค าสั่งของใคร 
     (2.2) การก ากับดูแลเหนือการกระท า (Contrôle à l’Ègard des 
Actes) เป็นอ านาจที่ส่วนกลางใช้ก ากับดูแลการกระท าขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรมหาชน 

                                                           

 
32Georges Vedel and Pierre Delvolvé, op. cit., pp. 856-858; René Chapus, ibid., 

pp. 303-325 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 12-14. 
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เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจก ากับดูแลควบคุมการกระท า เพ่ือตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท านั้น และในขณะเดียวกันก็ตรวจสอบถึงโอกาสในการตัดสินใจด้วย ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
บางประการ การก ากับดูแลเหนือการกระท าอาจแบ่งออกได้ ดังนี้  
      (ก) การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ (Approbation) 
เป็นอ านาจที่กฎหมายบังคับให้องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรมหาชนที่ประสงค์จะกระท าการ
บางอย่างจะต้องเสนอให้ส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติก่อน มิเช่นนั้นการกระท านั้น
จะไม่มีผลทางกฎหมาย การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัตินี้เป็นการกระท าเฉพาะเรื่อง (Un Acte 
Individuel) แม้ว่าจะเป็นการกระท าที่วางกฎเกณฑ์ก็ตาม (Un Caractére Réglementaire) 
       (ข) การยับยั้งหรือเพิกถอนการกระท า (L’Annulation) 
เป็นอ านาจที่กฎหมายให้ส่วนกลางควบคุมค าวินิจฉัยสั่งการขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
มหาชนที่ได้ออกค าสั่งและมีผลใช้บังคับแล้ว ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์และชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ เช่น ส่วนกลางสั่งให้ตรวจสอบและระงับการวินิจฉัยสั่งการจนกว่าการตรวจสอบจะ
แล้วเสร็จ และถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าค าวินิจฉัยสั่งการอยู่นอกขอบวัตถุประสงค์หรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ส่วนกลางก็จะมีค าสั่งเพิกถอนค าวินิจฉัยสั่งการเหล่านั้น 
       (ค) การเข้ากระท าการแทน (Substitution d’Office) 
เป็นอ านาจที่กฎหมายให้ส่วนกลางสามารถเข้าไปกระท าการอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรมหาชน เมื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรมหาชนละเลยไม่กระท า
การ และการละเลยนั้นน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่บริการสาธารณะที่อยู่ในขอบ
วัตถุประสงค์ขององค์กรดังกล่าว แต่การควบคุมชนิดนี้มีขอบเขตที่จ ากัดมาก โดยปกติกฎหมายจะไม่
อนุญาตให้ส่วนกลางสอดเข้าไปกระท าการแทนทันที เนื่องจากองค์กรที่ถูกก ากับดูแลมีอ านาจผูกพัน 
(Competence Liée) คือ กฎหมายบัญญัติให้ออกค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งได้ หากองค์กรที่ถูกก ากับ
ดูแลปฏิเสธหรือไม่มีการออกค าสั่ง องค์กรผู้ก ากับดูแลจะเตือนให้ปฏิบัติหน้าที่เสียก่อน เมื่อองค์กรที่
ถูกก ากับดูแลเพิกเฉยหรือปฏิเสธ (Mise en Demeure) ส่วนกลางจึงจะสอดเข้ากระท าการแทนได้ 
    (3 ) อ านาจดุลพินิจ  
    อ านาจดุลพินิจ (Pouvoir Discrétionnaire) ก่อนที่จะท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับอ านาจดุลพินิจควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับ “อ านาจผูกพัน” (Competence Liée) ก่อน ดังนี้ 
อ านาจผูกพัน คือ อ านาจที่กฎหมายบัญญัติบังคับไว้ล่วงหน้าให้แก่ฝ่ายปกครองว่าเมื่อมีข้อเท็จจริง
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดไว้เกิดขึ้น ฝ่ายปกครองจะต้องออกค าสั่งและค าสั่งนั้นจะต้องมี
เนื้อความตามที่กฎหมายซึ่งให้อ านาจได้ก าหนดไว้ เช่น ชายและหญิงยื่นค าร้องขอจดทะเบียนสมรสซึ่ง
มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครบถ้วน นาย
ทะเบียนครอบครัวจะต้องจดทะเบียนสมรสให้แก่ผู้ร้อง จะเห็นได้ว่าอ านาจผูกพันแท้จริง คือ หน้าที่
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นั้นเอง แต่ที่เรียกว่าอ านาจผูกพันก็ด้วยเหตุผลที่ค าวินิจฉัยสั่งการซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ของฝ่ายปกครองเป็นสิ่งที่กฎหมายยอมรับว่ามีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้33 
    อ านาจดุลพินิจ เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับอ านาจผูกพัน อ านาจดุลพินิจ 
หมายถึง ความสามารถในอันที่จะออกค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาค าสั่งหลายอย่างซึ่งกฎหมาย
เปิดช่องให้ออกได้ เพ่ือด าเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมาย อีกนัยหนึ่ง
อ านาจดุลพินิจ คือ อ านาจที่กฎหมายมอบให้แก่ฝ่ายปกครอง โดยบัญญัติเปิดช่องให้ฝ่ายปกครอง
ตัดสินใจได้อย่างอิสระว่าเมื่อมีข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดไว้เกิดขึ้น ตนสมควรจะออก
ค าสั่งหรือไม่ และสมควรจะออกค าสั่งโดยมีเนื้อความอย่างไร เช่น เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบสถาน
บริการด าเนินกิจการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี เจ้าหน้าที่สามารถตัดสินใจได้อย่าง
อิสระว่าสมควรจะออกค าสั่งหรือไม่ และในกรณีที่ตัดสินใจว่าสมควรออกค าสั่ง ก็สามารถตัดสินใจได้
อย่างอิสระว่าสมควรออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต34 
    ดุลพินิจ หมายถึง การที่ฝ่ายปกครองสามารถกระท าการด้วยการ
ตัดสินใจตามความคิดเห็นของตนในคดีเฉพาะราย ดุลพินิจนี้อาจผูกพันกับแนวปฏิบัติ หลักในการ
วินิจฉัย หรือการใช้ดุลพินิจอันเป็นหลักเกณฑ์ภายใน ซึ่งฝ่ายปกครองได้ก าหนดขึ้นเองภายในขอบ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย การวินิจฉัยดังกล่าวของฝ่ายปกครองเป็นที่สุด (Letztentscheidung) การ
ใช้ดุลพินิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนวิธีพิจารณาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก่อนจะออกนิติกรรมทาง
ปกครอง การใช้ดุลพินิจอาจอยู่ในรูปของการกระท าหรืองดเว้นการกระท าก็ได้ ดุลพินิจฝ่ายปกครอง
เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายปกครองอยู่ในวิสัยที่จะเลือกวินิจฉัยและกระท าการได้หลายอย่างในการปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ตัวบทกฎหมายมิได้ก าหนดให้ผลทางกฎหมาย (Rechtsfolge) ขององค์ประกอบ
ที่ครบถ้วนนั้นมีเพียงอย่างเดียว แต่ให้อ านาจฝ่ายปกครองเป็นผู้ก าหนดผลทางกฎหมาย ซึ่งตัวบท
กฎหมายอาจเสนอให้เลือกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดจากสองอย่างหรือมากกว่านั้นขึ้นไป หรือให้
เลือกกระท าการภายในขอบเขตที่ก าหนดก็ได้35 

                                                           

 
33ยงยุทธ อนุกูล, สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือเวียน แนวปฏิบัติและมาตรการ

ภายในของฝ่ายปกครอง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2533), หน้า 14-15. 
 

34วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “การควบคมุการใช้ดุลพินิจทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ,” ใน รวม
บทความในโอกาสครบรอบ 60 ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ (กรุงเทพฯ: พี.เค.พริ้นติ้งเฮาส์, 2531), หน้า 
199. 
 

35กมลชัย รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2537), หน้า 
171. 
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    อ านาจดุลพินิจจึงเป็นเสรีภาพของฝ่ายปกครองที่กฎหมายจัดวางไว้ 
เพ่ือให้ตัดสินใจเลือกกระท าการหรือละเว้นกระท าการ (Entschließungsermessen) หรือเลือกผล
ในทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งในหลายอย่าง (Auswahlermessen) เพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย36 อ านาจดุลพินิจเป็นสิ่งที่มาจากองค์กรนิติบัญญัติ โดยการบัญญัติถ้อยค าที่
ไม่ผูกมัดการกระท าของฝ่ายปกครองอย่างเฉพาะเจาะจง ปกติแล้วกฎหมายอาจมีบทบัญญัติที่ให้
อ านาจดุลพินิจแก่ฝ่ายปกครองได้หลายลักษณะ กล่าวคือ เมื่อพิจารณาว่าดุลพินิจอยู่ในองค์ประกอบ
ส่วนเหตุของกฎหมายหรืออยู่ในส่วนผลของกฎหมาย 
     (3.1) อ านาจดุลพินิจในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบ
ส่วนเหตุ หรือที่เรียกว่า “ดุลพินิจวินิจฉัย”37 เป็นกรณีที่องค์กรนิติบัญญัติประสงค์ให้ฝ่ายปกครองมี
อ านาจดุลพินิจในการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง (Qualification Juridique des Faits) ใน
กรณีที่องค์กรนิติบัญญัติจะบัญญัติถ้อยค าที่มีความหมายไม่เจาะจง เช่น “การกระท าที่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี”38 “ลามกอนาจาร”39 “อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่
สุขภาพ”40 เป็นต้น 
     (3.2) อ านาจดุลพินิจในส่วนที่เป็นผลทางกฎหมาย หรือที่เรียกว่า 
“ดุลพินิจตัดสินใจ”41 เป็นดุลพินิจของฝ่ายปกครองที่ตัดสินใจว่าจะใช้อ านาจสั่งการหรือไม่ และถ้า
ฝ่ายปกครองตัดสินใจที่จะใช้อ านาจแล้ว ฝ่ายปกครองยังมีอ านาจดุลพินิจในการเลือกเนื้อความของ
ค าสั่งอีกด้วย 
    นอกจากนี้อาจพิจารณาประเภทของดุลพินิจจากขั้นตอนของการใช้
กฎหมาย คือ ดุลพินิจที่จะกระท าการหรือไม่ (Entschliessungsermessen) กับดุลพินิจในการเลือก
มาตรการใดมาตรการหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนดไว้ (Auswahlermessen) และจากลักษณะของการใช้

                                                           

 36Gilles Lebreton, Droit Administrative General, 3rd ed. (Paris: Armand Colin 
2004), p. 65 อ้างถึงใน วิษณุ วรัญญู และคนอ่ืน ๆ, เรื่องเดิม, หน้า 66. 
 

37วรเจตน์ ภาคีรัตน์, หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระท าทางปกครอง, 
พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2549), หน้า 35. 
 

38มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
 

39มาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 
 

40มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 

41วรเจตน์ ภาคีรัตน์, หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระท าทางปกครอง, 
เรื่องเดิม, หน้า 49. 
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ดุลพินิจ (Ermessensausübung) คือ การใช้ดุลพินิจในกรณีเฉพาะราย (Individuelle Ermessensausübung) 
กับการใช้ดุลพินิจที่มีการก าหนดไว้เป็นการทั่วไป (Generelle Ermessensausübung) 
    เมื่อกฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจดุลพินิจ ฝ่ายปกครองจึง
อาจก าหนดแนวปฏิบัติ (Guideline หรือ Directive) เพ่ือให้ฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจไปในแนวทาง
เดียวกัน และเพ่ือให้ประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
    (4 ) ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างองค์กรกับสมาชิกภายในองค์กร 
    ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสมาชิกภายในองค์กร เป็น
ลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับบุคลภายนอก เมื่อบุคคลยอมตัวเข้าเป็น
สมาชิกขององค์ใดแล้ว บุคคลนั้นจะต้องยอมรับอ านาจพิเศษเช่นว่านี้ ซึ่งเป็น “มาตรการภายใน” ของ
องค์กร เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน กองทัพกับทหาร เรือนจ ากับนักโทษ เป็นต้น เช่น 
โรงเรียนสามารถก าหนดเครื่องแต่งกายของนักเรียนได้ ครูสามารถลงโทษนักเรียนตามความเหมาะสม 
ความสัมพันธ์พิเศษนี้อยู่ภายใต้หลักการกระท าต้องชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่เคร่งครัดเหมือน
ความสัมพันธ์ทั่วไป กล่าวคือ ฝ่ายปกครองสามารถออกมาตรการภายในได้โดยไม่ต้องมีกฎหมาย
รับรองไว้เป็นการเฉพาะ แต่มาตรการภายในของฝ่ายปกครองนั้นจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่มีผลใช้
บังคับอยู่42 
    (5 ) อ านาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
    ตามหลักแล้วในการออกมาตรการภายในของฝ่ายปกครองแม้ไม่มี
กฎหมายให้อ านาจไว้ ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายปกครองก็สามารถออกมาตรการภายในได้โดยเป็น
อ านาจทั่วไปอยู่แล้ว เช่น คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องต่าง ๆ ให้ข้าราชการและองค์กรของรัฐถือปฏิบัติ 
หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าของหน่วยงานก าหนดแนวปฏิบัติ เป็นต้น แต่บางกรณีอาจมีกฎหมาย
บัญญัติรับรองไว้อีกชั้นหนึ่ง เช่น “อธิบดีมีหน้าที่บังคับบัญชาควบคุมบรรดาพนักงานทั้งหลายในกรม
ศุลกากร และออกข้อบังคับการให้เป็นไปตามนั้น”43 “ในการใช้อ านาจหรือกระท าหน้าที่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืน ให้อธิบดีมีอ านาจท าค าสั่งเฉพาะเรื่อง หรือวาง
ระเบียบไว้ให้พนักงานอัยการปฏิบัติได้”44 เป็นต้น 
 
 
 

                                                           

 
42ยงยุทธ อนุกูล, เรื่องเดิม, หน้า 16. 

 
43มาตรา 3 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 

 
44มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 
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2.2  แนวความคิดทั่วไปว่าด้วย “กฎ” 
 
 จากที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนถึงแนวความคิดทั่วไปว่าด้วย “การกระท าทางปกครอง” ใน
หัวข้อนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงกฎ ตลอดจนหลักการที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎ เพ่ือที่จะสามารถก าหนดรู้
ได้ว่าสิ่งใดบ้างเป็นกฎที่สามารถน ามาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  
 
 2.2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการมอบอ านาจในการตรา “กฎ” 
 การใช้อ านาจขององค์กรของรัฐในรัฐเสรีประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการบัญญัติกฎหมายเพ่ือ
ใช้บังคับในสังคมโดยองค์กรนิติบัญญัติ การบริหารงานและการด าเนินภารกิจของรัฐโดยองค์กรบริหาร 
และการพิจารณาพิพากษาคดีโดยองค์กรตุลาการ จะต้องตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐานของการใช้อ านาจ
รัฐที่ส าคัญ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประการ คือ หลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ โดยหลักการทั้ง
สองเป็นหลักท่ีมีความเก่ียวพันและมีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน จนอาจกล่าวได้ว่าหลักประชาธิปไตย
เป็นหลักที่เอ้ือให้เกิดหลักนิติรัฐ และหลักนิติรัฐก็เป็นหลักที่ส่งเสริมสนับสนุนหลักประชาธิปไตย ซึ่งมี
สาระส าคัญ ดังนี้45 
  2.2.1.1 หลักประชาธิปไตย 
  หลักประชาธิปไตย (Das Demokratische Prinzip) เป็นหลักที่มีพัฒนาการมาอย่าง
ยาวนานในประวัติศาสตร์ การปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นไปตามเจตนารมณ์และเป็นการปกครอง
ตนเองของประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครอง ซึ่งมีรัฐบาลเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มาจาก
ประชาชนหรือความยินยอมของประชาชน อาจกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ประชาชน
เป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง โดยมีรากฐานอยู่บนเสรีภาพ (Liberty) และความเสมอภาค 
(Equality) 
   1 ) อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  
   หลักประชาธิปไตยยอมรับว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย และ
เป็นรูปแบบการปกครองโดยประชาชน อ านาจทั้งหลายมีความเชื่อมโยงไปถึงประชาชน ประชาชน
เป็นผู้ใช้อ านาจในทางตรงโดยผ่านการเลือกตั้ง และเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในทางอ้อมโดยผ่านองค์กรของ
รัฐ ซึ่งหลักประชาธิปไตยก่อให้เกิดความชอบธรรมต่อการใช้อ านาจของรัฐ เพราะผู้ท าหน้าที่ปกครอง
นั้น โดยแท้จริงแล้วก็คือผู้ที่ท าให้เจตจ านงของประชาชนปรากฏขึ้นจริง  

                                                           

 
45บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จ ากัด, 2547), หน้า 
19-34. 
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   2 ) ประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน  
   ระบบประชาธิปไตยทางตรงไม่สามารถน ามาใช้กับการปกครองในสังคม
ปัจจุบันได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหลายประการ ปัจจุบันจึงเป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยทาง
ผู้แทนโดยรัฐสภา ซึ่งระบบรัฐสภาตามหลักพ้ืนฐานแล้วเป็นองค์กรเดียวที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน ท าให้รัฐสภาเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยยิ่งกว่าองค์กรอ่ืน จาก
หลักพ้ืนฐานดังกล่าวจึงท าให้เกิดเงื่อนไขที่องค์กรของรัฐองค์กรอ่ืนจะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรบริหารกับองค์กรนิติบัญญัติ รัฐบาลจึงมี
ความชอบธรรมตราบเท่าที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภา และการบริหารงานย่อมอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของรัฐสภาด้วย และการที่รัฐสภามาจากการเลือกตั้งก่อให้เกิดหลักที่ส าคัญแบ่งออกได้เป็น 2 
ประการ คือ 
    (1 ) หลักเงื่อนไขของรัฐสภา การก าหนดกฎเกณฑ์ในปัญหาที่มี
ความส าคัญจะต้องก าหนดโดยองค์กรนิติบัญญัติ และการก าหนดกฎเกณฑ์ที่มีความส าคัญดังกล่าว 
องค์กรนิติบัญญัติไม่อาจมอบอ านาจให้แก่องค์กรอ่ืนได้ เช่น กรณีของกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล 
    (2 ) หลักความสัมพันธ์ในทางความชอบธรรมที่ไม่ขาดสาย การใช้
อ านาจรัฐโดยผ่านองค์กรนั้นจะต้องมีความเก่ียวพันธ์เชื่อมโยงไปถึงประชาชน การใช้อ านาจรัฐทั้งหมด
จะต้องถูกใช้เพ่ือประชาชนและผลประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น โดยองค์กรที่ได้รับเลือกมาจาก
ประชาชนโดยตรง เป็นองค์กรที่สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือองค์กรของรัฐ เข้าไปใช้อ านาจในองค์กร
อ่ืนของรัฐได้ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าการใช้อ านาจของรัฐมีพ้ืนฐานมาจากประชาชน 
  2.2.1.2 หลักนิติรัฐ 
  หลักนิติรัฐ (Das Rechtsstaatprinzip) เป็นหลักการจัดโครงสร้างการปกครองหรือ
การบริหารรัฐที่ถือว่ากฎหมายเป็นใหญ่ในทุกภาคส่วน ภายในรัฐไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือฝ่าย
ปกครองผู้ใช้อ านาจรัฐ ล้วนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพ่ือให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับ
ความคุ้มครอง ซึ่งมีสาระส าคัญแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ คือ  
   1 ) บรรดากฎหมายทั้งหลายที่องค์กรนิติบัญญัติบัญญัติขึ้นจะต้องชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่ให้อ านาจฝ่ายปกครองล่วงล้ าเข้าไปในแดนสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน จะต้องมีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนพอสมควรว่าให้องค์กรใด ในกรณีใด ภายใน
ขอบเขตอย่างไร และจะต้องไม่เกินขอบเขตแห่งความจ าเป็นเพ่ือรักษาผลประโยชน์สาธารณะ  
   2 ) บรรดาการกระท าท้ังหลายของฝ่ายปกครองจะต้องชอบด้วยกฎหมายที่
ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติ กล่าวคือ ฝ่ายปกครองจะมีอ านาจสั่งการได้ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายให้อ านาจไว้อย่างชัดแจ้งและจะต้องใช้อ านาจนั้นภายในกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้ 
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   3 ) การควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ดี การควบคุมไม่ให้การ
กระท าของฝ่ายปกครองขัดต่อกฎหมายก็ดี จะต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรตุลาการ ซึ่งมีความเป็นอิสระ
จากองค์กรบริหารและองค์กรนิติบัญญัติ 
  หลักนิติรัฐประกอบด้วยหลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการและฝ่ายปกครอง หลักความชอบด้วย
กฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลักไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มี
กฎหมาย และหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
  2.2.1.3 หลักการแบ่งแยกอ านาจกับการตรา “กฎ” 
  หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของหลักนิติรัฐ และมีความเกี่ยวข้องกับ
การตรากฎของฝ่ายปกครอง หลักการแบ่งแยกอ านาจ (La Separation Pouvoirs) มีที่มาจาก
แนวความคิดของนักกฎหมายที่ส าคัญหลายท่าน แนวความคิดที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ 
คือ แนวความคิดของมองเตสกิเออ (Montesquieu) นักปรัชญาการเมืองชาวฝรั ่งเศส ได้เสนอ
แนวคิดในการแยกองค์กรผู้ใช้อ านาจปกครองสูงสุดหรืออ านาจอธิปไตยแบ่งออกได้เป็น 3 องค์กร 
โดยพิจารณาในแง่ขององค์กรผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติ องค์กรผู้ใช้อ านาจบริหาร และองค์กรผู้ใช้อ านาจ
ตุลาการ อันเป็นการพัฒนาตามแนวความคิดดั้ง เดิมของอริสโตเติล (Aristote) นักปราชญ์ชาวกรีก
โบราณ บนพ้ืนฐานส าคัญที่ให้อ านาจทั้งสามองค์กรถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน ดังที่มองเตส
กิเออกล่าวไว้ว่า “เพื่อไม่ให้เกิดการใช้อ านาจอันเกินขอบเขต จ าต้องใช้อ านาจเพื่อหยุดยั้งอ านาจ
ด้วยกันเอง”46 
  เหตุผลที่มองเตสกิเออเสนอแนวคิดให้แบ่งแยกอ านาจการปกครองเนื่องจากเห็นว่า 
หากอ านาจในการบัญญัติกฎหมาย อ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย และอ านาจในการพิจารณาคดีถูก
ใช้โดยบุคคลเดียวหรือองค์กรเดียว ไม่ว่าจะเป็นขุนนางหรือประชาชนก็ยากที่จะมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ 
เพราะหากผู้ใช้อ านาจถืออ านาจในการบัญญัติกฎหมายร่วมกับอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายในเวลา
เดียวกัน ก็จะบัญญัติกฎหมายตามอ าเภอใจและบังคับใช้กฎหมายไปในทางมิชอบได้ หรือหากผู้ใช้
อ านาจถืออ านาจในการพิจารณาคดีร่วมกับอ านาจในการบัญญัติกฎหมายในเวลาเดียวกัน ผู้พิพากษา
ก็จะเป็นผู้บัญญัติกฎหมายเสียเอง หรือหากผู้ใช้อ านาจถืออ านาจในการพิจารณาคดีร่วมกับอ านาจใน
การบังคับใช้กฎหมายในเวลาเดียวกัน ผู้พิพากษาจะประพฤติตัวเป็นผู้บังคับบัญชาส่งผลให้เกิดการใช้
อ านาจตามอ าเภอใจหรือไม่เป็นธรรม47 

                                                           

 
46วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, ต ารากฎหมายปกครองว่า

ด้วยกฎหมายปกครองทั่วไป (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2551), หน้า 23. 
 

47เรื่องเดียวกัน, หน้า 23. 
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  ปัจจุบันอ านาจอธิปไตยแบ่งองค์กรผู้ใช้อ านาจออกเป็น อ านาจนิติบัญญัติซึ่งเป็น
อ านาจในการวางระเบียบกฎเกณฑ์ทั่วไปในรัฐหรืออ านาจในการบัญญัติกฎหมาย อ านาจบริหารซึ่ง
เป็นอ านาจในการใช้หรือบังคับการให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และอ านาจตุลาการซึ่งเป็น
อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดอรรถคดีหรือวินิจฉัยข้อพิพาทให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจองค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการจะต้องสามารถ
ควบคุมตรวจสอบและยับยั้งซึ่งกันและกันได้ โดยอ านาจทั้งสามนี้มิได้แบ่งแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด 
หากแต่มีการถ่วงดุลกัน (Check and Balance) เพ่ือให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับความ
คุ้มครอง ด้วยเหตุดังกล่าวมิได้หมายความว่าองค์กรที่รองรับการใช้อ านาจแต่ละองค์กรจะต้องมี
อ านาจที่เท่าเทียมกันแต่ประการใด อาจเป็นไปได้ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งอาจมีอ านาจเหนืออีกองค์กร
หนึ่ง แต่จะต้องไม่ให้อ านาจใดอ านาจหนึ่งมีอ านาจเหนือกว่าอีกอ านาจหนึ่งอย่างเด็ดขาด และการ
แบ่งแยกอ านาจไม่ได้หมายถึงการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งแยกมิได้ แต่
หมายถึงการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตย 
  ด้วยความหมายและความส าคัญของหลักการแบ่งแยกอ านาจดังกล่าวข้างต้น แต่ละ
รัฐรวมทั้งประเทศไทยได้ยอมรับและใช้หลักการแบ่งแยกอ านาจ โดยก าหนดให้รัฐสภาเป็นองค์กรผู้มี
อ านาจนิติบัญญัติบัญญัติกฎหมาย รัฐบาลเป็นองค์กรผู้มีอ านาจบริหารบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และศาลเป็นองค์กรผู้มีอ านาจตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดอรรถคดีตามกฎหมาย แต่การแบ่งแยก
องค์กรผู้ใช้อ านาจดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าอ านาจของแต่ละองค์กรจะแยกเด็ดขาดออกจากกัน 
เนื่องจากด้วยเหตุผลและความจ าเป็นบางประการ องค์กรของรัฐองค์กรหนึ่งอาจมีหรือใช้อ านาจ
องค์กรของรัฐองค์กรอ่ืนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอ านาจในการบัญญัติกฎหมาย ซึ่งการที่รัฐ
จะบัญญัติกฎหมายหรือตรากฎเกณฑ์เพ่ือบังคับใช้กับประชาชนในรัฐนั้น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยหลักแล้วเป็นอ านาจขององค์กรนิติบัญญัติ เพราะสมาชิกของรัฐสภาประกอบไปด้วย
ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน จึงมีลักษณะเป็นองค์กรที่ได้รับอ านาจมาจากประชาชน
อย่างแท้จริง นอกจากนี้การด าเนินการตามนโยบายของรัฐจะต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่ องมือส าคัญ 
เมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการบัญญัติกฎหมาย ย่อมเป็นการบังคับในตัวว่าการด าเนินนโยบายนั้นตรง
กับความต้องการของประชาชน  
  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดว่าด้วยภารกิจของรัฐ และจาก
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีมากข้ึนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให้ภาระหน้าที่ขององค์กร
นิติบัญญัติเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น การมอบอ านาจจึงเป็นสิ่งจ าเป็น48 โดยการก าหนดหลักเกณฑ์ในปัญหา

                                                           

 
48Eleanor Bontecou, “Delegation of Power,” Encyclopaedia of the Social 

Science, Editor-in-Chief-Edwin R.A. Seligman (The Macmillan Company, 1935), p. 65 
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ที่มีความส าคัญจะต้องถูกก าหนดโดยองค์กรนิติบัญญัติ ส่วนในเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยอาจมอบ
อ านาจให้ฝ่ายปกครองเป็นผู้ก าหนดได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเงื่อนไขของรัฐสภา และหลัก
ความสัมพันธ์ในทางความชอบธรรมที่ไม่ขาดสาย ที่การใช้อ านาจรัฐโดยผ่านองค์กรจะต้องมีความ
เกี่ยวพันและเชื่อมโยงไปถึงประชาชน หรือมีพ้ืนฐานมาจากประชาชนจึงจะมีความชอบธรรมในทาง
ประชาธิปไตย 
  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าฝ่ายปกครองสามารถตรากฎเพ่ือใช้บังคับได้ โดยมุมมอง
ในทางกฎหมายต่อกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายปกครองแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ระบบ
กฎหมายฝรั่งเศสถือว่ากฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายปกครองเป็นกฎหมายหลัก ระบบกฎหมายเยอรมัน
และอังกฤษถือว่ากฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายปกครองเป็นกฎหมายยกเว้น ส าหรับในระบบกฎหมาย
ไทยถือว่ากฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายปกครองเป็นกฎหมายยกเว้นเช่นกัน เนื่องจากโดยปกติฝ่าย
ปกครองไม่มีอ านาจหน้าที่ในการตรากฎหมายโดยตรง เพราะอ านาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นขององค์กรนิติ
บัญญัติตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ49 โดยฝ่ายปกครองจะมีอ านาจตรากฎหมายได้ต่อเมื่อมีกรณี
เร่งด่วนตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ซึ่งได้แก่กรณีการตราพระราชก าหนด ส่วนการตรากฎหมายของ
ฝ่ายปกครองในกรณีอ่ืนจะต้องมีกฎหมายที่บัญญัติโดยองค์กรนิติบัญญัติให้อ านาจ และจะต้องตราขึ้น
ภายในกรอบที่กฎหมายแม่บทให้อ านาจไว้เท่านั้น 
 
 2.2.2 ความหมายของ “กฎ” 
 โดยรวมแล้วทฤษฎีที่เกี่ยวกับความหมายของกฎในประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และ
ประเทศเยอรมัน รวมถึงประเทศไทยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งในประเทศไทยพระราชบัญญัติที่ได้
กล่าวถึง “กฎ”50 คือ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ

                                                                                                                                                                      

อ้างถึงใน รดาวรรณ เกื้อกูลเกียรติ์, การตรากฎหมายล าดับรองในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), หน้า 15. 
 

49สมยศ เชื้อไทย, ค าอธิบายกฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: บริษัท โรง
พิมพ์เดือนตุลา จ ากัด, 2546), หน้า 73. 
 

50นอกจากค าว่า “กฎ” ยังมศีัพท์ที่ใช้ทั่วไปในทางวิชาการที่เรียกกันว่า “กฎหมายล าดับรอง” 
“อนุบัญญัติ” หรือ “นิติกรรมทางปกครองประเภทที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป” ซึ่งมิใช่ค าที่มีบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ แต่ในวงวิชาการของไทยรู้จักกันในฐานะที่เป็นนิติกรรมทาง
ปกครองรูปแบบหนึ่งมากกว่า และนิยมใช้ค าว่านิติกรรมทางปกครองโดยหมายความรวมถึงกฎด้วย 
ซึ่งนักวิชาการได้น ามาอธิบายถึงกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ฝ่ายปกครองตราโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด และมีค่าบังคับต่ ากว่าพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด ตาม
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มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยใช้ค าว่า 
“กฎ” ดังที่ได้นิยามไว้ว่า “‘กฎ’ หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้
ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ” 
 กฎ เป็นการที่องค์กรนิติบัญญัติมอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการตรากฎเกณฑ์ที่เป็นอ านาจของ
ตนแทนตน และกฎเกณฑ์นั้นมีผลบังคับเสมือนหนึ่งว่าได้ตราโดยผู้มอบอ านาจ กฎเกณฑ์ที่ผู้รับมอบ
อ านาจตราขึ้นนี้ในทางวิชาการยังมีค าที่ใช้เรียกกันอยู่ อีกหลายชื่อ เช่น “Delegated Legislation” 
เนื่องจากเป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นมาใช้บังคับโดยอาศัยการมอบอ านาจจากกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ “Subsidiary Legislation” เนื่องจากเป็นกฎหมายเสริมกฎหมายแม่บทที่ก าหนด
รายละเอียดปลีกย่อยเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่บท 
“Subordinate Legislation” เนื่องจากเป็นอนุบัญญัติที่มีค่าบังคับหรือล าดับอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
ซึ่งบัญญัติโดยรัฐสภา หรือ “Legislative without Legislatures” เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ไม่ได้
บัญญัติโดยองค์กรนิติบัญญัติ51 
 กฎ หมายถึง บรรดากฎหมายซึ่งฝ่ายปกครองได้ตราขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
หรือพระราชก าหนดฉบับใดฉบับหนึ่ง เพื่อก าหนดรายละเอียดในการบังคับการให้เป็นไปตามหลักการ 
และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดที่เป็นกฎหมายแม่บท (Parent Legislation) 
ซึ่งกฎมีค่าบังคับต่ ากว่าพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด52 
 กฎ คือ กฎเกณฑ์ท่ีตราโดยองค์กรที่ใช้อ านาจบริหารหรือองค์กรที่ใช้อ านาจทางปกครอง โดย
ได้รับมอบอ านาจจากองค์กรที่ใช้อ านาจนิติบัญญัติหรือโดยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ องค์กรนิติบัญญัติ
จะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และประเภทของกฎที่จะให้องค์กรบริหารหรือฝ่ายปกครองตรา
กฎนั้น มาบังคับใช้ในรายละเอียดของการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยมีเหตุผล
เบื้องหลังของการมอบอ านาจที่แตกต่างกันออกไป เช่น เป็นเรื่องละเอียดจนเกินไปที่จะก าหนดไว้ใน

                                                                                                                                                                      

หลักความมีอ านาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of Parliament) ที่องค์กรนิติบัญญัติมีอ านาจ
สูงสุดในการบัญญัติกฎหมาย ผลที่ตามมา คือ ฝ่ายปกครองหรือองค์กรใดในรัฐจะมีอ านาจตรา
กฎหมายต่อเมื่อได้รับมอบอ านาจจากองค์กรนิติบัญญัติ 
 

51ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, การจัดท ากฎหมายล าดับรองของฝ่ายปกครอง (2547), หน้า 1-2, 
ค้นวันที่ 1 เมษายน 2558 จาก http://www.lawreform.go.th  
 

52วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “การควบคุมการใช้ดุลพินิจทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ,” ใน  
รวมบทความในโอกาสครบรอบ 60 ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ (กรุงเทพฯ: พี.เค.พริ้นติ้งเฮาส์, 2531), 
หน้า 195. 

http://www.lawreform.go.th/
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พระราชบัญญัติ อันเป็นภารกิจที่ไม่จ าเป็นในการพิจารณาร่างกฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติ หรืออาจ
ต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเทคนิค ทางวิทยาศาสตร์แต่ละ
แขนงไปก าหนดมาตรฐานทางวิชาการเอง หรือเพราะกฎหมายในเรื่องนั้นมีความสัมพันธ์กับ
ข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีความเป็นพลวัตร การจะก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจะเป็น
อุปสรรคในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสภาพข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หรือ
เพราะองค์กรนิติบัญญัติต้องการให้กฎหมายมีความชัดเจนมากที่สุด จึงพยายามนิยามศัพท์กฎหมายไว้
ในบทนิยาม แต่ก็ไม่มั่นใจว่านิยามนั้นจะครอบคุลมได้ทั้งหมดแล้ว จึงมอบหมายให้องค์กรบริหารหรือ
ฝ่ายปกครองไปตรากฎขยายนิยามได้ในภายหลัง เป็นต้น53 
 การตรากฎจะต้องอาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บท และก าหนดเนื้อหาสาระภายในขอบเขต
ที่กฎหมายแม่บทมอบอ านาจ โดยจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บทไม่ได้ ค่าบังคับของกฎจึงอยู่ใน
ล าดับชั้นที่ต่ ากว่ากฎหมายแม่บท และค่าบังคับในระหว่างกฎแต่ละประเภทนั้น อาจจัดล าดับชั้นตาม
องค์กรที่ตรากฎ ประกอบกับกระบวนการในการตรากฎ ซึ่งกฎที่ตราโดยราชการส่วนกลางย่อมมีค่า
บังคับสูงกว่ากฎที่ตราโดยราชการส่วนท้องถิ่น54 
 กฎจะต้องมีการประกาศเสมอ เนื่องจากกฎจะใช้บังคับเป็นการทั่วไปซึ่งข้อเท็จจริงจะเกิดแก่
บุคคลใดก็ได้ และตามหลักความเป็นธรรมในการได้รู้ล่วงหน้า (Fair Warning) บุคคลจะได้เตรียมตัวที่
จะปฏิบัติตามหรือไม่ฝ่าฝืนกฎ55 
 ต าราบางเล่มอธิบายว่า อาจเปรียบเทียบว่ากฎหมายแม่บทได้สร้างเค้าโครงหรือโครงกระดูก 
(Skeleton of an Act) ขึ้น จากนั้นกฎจึงได้สร้างเลือดและเนื้อหนัง (Flesh and Blood) ของกฎหมาย
ให้เป็นตัวตนขึ้นมา56 
  2.2.2.1 ลักษณะและสาระส าคัญของ “กฎ” 
  ดังที่กล่าวมาในทางวิชาการมีการอธิบายค าว่ากฎเอาไว้หลายลักษณะ เมื่อพิจารณา
แล้วอาจสามารถจ าแนกกฎแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของผู้เขียนว่าต้องการที่จะ
อธิบายและสื่อถึงสาระอันใดแก่ผู้อ่าน 
 

                                                           

 
53กมลชัย รัตนสกาววงศ์, “กฎหมายล าดับรองของประเทศไทย,” วารสารกฎหมาย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16, 1 (ธันวาคม 2538): 66.  
 

54เรื่องเดียวกัน, หน้า 67. 
 

55ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, เรื่องเดิม, หน้า 120. 
 

56V. C. R. A. C. Crabbe, Legislative Drafting (London: Cavendish Publishing 
Ltd., 1998),  p. 214 อ้างถึงใน ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, เรื่องเดิม, หน้า 2. 
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   1 ) ลักษณะทางเนื้อหาของกฎ พิจารณาจากตัวกฎและหน้าที่ของกฎ 
    (1 ) กฎเป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้
บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงอาจแยกลักษณะส าคัญของกฎแบ่งออกได้เป็น 
2 ประการ คือ 
    ประการที่หนึ่ง  กรณีบุคคลซึ่งถูกบังคับให้กระท าการ ถูกห้ามมิให้
กระท าการ หรือได้รับอนุญาตให้กระท าการจะต้องเป็นบุคคลที่ถูกนิยามไว้เป็นประเภท (Une 
Classification Qualitative) ซึ่งอาจมีจ านวนเป็นสิบคน เป็นพันคน หรือเป็นหมื่ นคนก็ได้ 
(I’impersonnalité) เช่น ผู้เยาว์ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ ผู้มีสัญชาติไทย คนต่างด้าว ข้าราชการพล
เรือน ฯลฯ ดังนั้น จึงไม่อาจทราบจ านวนที่แน่นอนของบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของข้อความที่บังคับให้
กระท าการ ห้ามมิให้กระท าการ หรืออนุญาตให้กระท าการได้ 
    ประการที่สอง  บุคคลซึ่งถูกนิยามไว้เป็นประเภทจะถูกบังคับให้กระท า
การ ถูกห้ามมิให้กระท าการ หรือได้รับอนุญาตให้กระท าการจะต้องเป็นกรณีที่ถูกก าหนดไว้อย่างเป็น
นามธรรม (Abstraction) เช่น ทุกวันที่ 1 ของเดือน ทุกวันจันทร์ ทุกวันสิ้นเดือน ฯลฯ ทุกครั้งเมื่อมี
กรณีตามที่ก าหนดไว้เกิดขึ้นบุคคลประเภทนี้มีหน้าที่จะต้องกระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือมีสิทธิ
กระท าการซ้ า (Permanence) เช่น ห้ามมิให้ผู้ใดสูบบุหรี่บนรถประจ าทาง ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องคาด
เข็มขัดนิรภัย ข้าราชการครูต้องแต่งเครื่องแบบมาท างานทุกวันจันทร์ เป็นต้น57 
    (2 ) กฎเป็นผลของการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง เพ่ือก าหนด
รายละเอียดในการบังคับการให้เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่บท (Parent 
Legislation) เพ่ือช่วยองค์กรนิติบัญญัติในการท าหน้าที่นิติบัญญัติ เนื่องจากภารกิจของรัฐเพ่ิมมากขึ้น 
และองค์กรนิติบัญญัติไม่สามารถบัญญัติกฎหมายให้เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติภารกิจของ
รัฐ และเพ่ือให้กฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงในสังคม ลักษณะของ
กฎเช่นนี้ท าให้ระบบกฎหมายของรัฐเป็นระบบกฎหมายที่สมบูรณ์ มีลักษณะยืดหยุ่นและเป็นธรรม58 
    นอกจากนี้ผลของการมอบอ านาจนิติบัญญัติขององค์กรนิติบัญญัติ
ให้แก่ฝ่ายปกครองนั้น ท าให้กฎไม่อาจมีบทก าหนดที่เป็นการตัดทอนหรือจ ากัดเสรีภาพของประชาชน
ได้ กล่าวคือ กฎไม่อาจมีบทก าหนดกฎเกณฑ์ในกรณีที่เกี่ยวกับโทษทางอาญา หรือบทก าหนด

                                                           

 
57Jean Rivero and Jean Waline, Droit Administrative, 20th ed. (Paris: Dalloz, 

2004), p. 339; Michel D. Stassinopoulos, op. cit., p. 65 อ้างถึงใน วิษณุ วรัญญู และคนอื่น ๆ, 
เรื่องเดิม, หน้า 186. 
 

58รดาวรรณ เกื้อกูลเกียรติ์, การตรากฎหมายล าดับรองในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), หน้า 58.  
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กฎเกณฑ์ในกรณีท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร แต่หลักนี้ก็มีข้อยกเว้นกรณีที่เกิดภาวะไม่ปกติ เช่น มี
ภาวะสงคราม และกฎหมายแม่บทมีบทบัญญัติโดยชัดแจ้งให้ตรากฎที่มีบทก าหนดกฎเกณฑ์เช่นนั้นได้ 
และได้ก าหนดขอบเขตของเรื่องไว้ ซึ่งโทษที่ก าหนดโดยกฎจะต้องไม่เกินกว่าโทษขั้นสูงตามกฎหมาย
แม่บท59 ทั้งนี้ เพราะกฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความส าคัญจะต้องได้รับความยินยอมเห็นชอบจาก
องค์กรนิติบัญญัติ อันเป็นองค์กรของรัฐที่สามารถแสดงออกถึงเจตจ านงของประชาชน เนื่องจาก
องค์กรนิติบัญญัติเป็นองค์กรของรัฐอันมีที่มาจากประชาชน จึงมีความชอบธรรมในการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อใช้แก่กรณีส าคัญ ซึ่งอ านาจในส่วนนี้ถือว่าเป็นอ านาจอันเป็นสารัตถะของรัฐสภา องค์กร
นิติบัญญัติไม่สามารถมอบอ านาจนิติบัญญัติของตนได้ตามอ าเภอใจ 
   2 ) ลักษณะทางรูปแบบของกฎ พิจารณาจากที่มาของอ านาจในการตรา
กฎและกระบวนการตรากฎ 
    (1 ) กฎเป็นกฎหมายที่ตราโดยอาศัยอ านาจจากกฎหมายขององค์กร
นิติบัญญัติอีกชั้นหนึ่ง โดยองค์กรนิติบัญญัติมอบอ านาจให้ฝ่ายปกครองตรากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่
ก าหนดรายละเอียดปลีกย่อย อันจ าเป็นแก่การด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์
ของกฎหมายแม่บท จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติแต่ละฉบับไม่มีผลบังคับในตัวเองทุกมาตรา บาง
มาตราจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดรายละเอียดปลีกย่อย ตราบใดที่ยังไม่มีการก าหนดรายละเอียด
ปลีกย่อยออกมากฎหมายมาตรานั้นจะบังคับใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ ก็เพ่ือประโยชน์ของการบริหารราชการ
แผ่นดิน การตรากฎจึงต้องมีกฎหมายแม่บทให้อ านาจไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งกฎหมายแม่บท
นั้นอาจเป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับเสมอกับพระราชบัญญัติ เนื้อหา
สาระในข้อก าหนดของกฎจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายแม่บทให้อ านาจไว้ วิธีการตราและ
วิธีการบังคับใช้กฎจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแม่บท อันเป็นฐานที่มาของอ านาจในการ
ตรากฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย ด้วยเหตุนี้การตรากฎจึงอ้างอิงบทมาตราของกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจไว้
ด้วย ซึ่งปกติจะเขียนไว้ในค าปรารภของกฎ 
    กฎจึงมีค่าบังคับต่ ากว่ากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ กฎจะขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายระดับพระราชบัญญัติไม่ได้ มิฉะนั้นกฎจะไม่มีผลบังคับใช้ และกฎจะก าหนดให้มีการ
มอบอ านาจให้ฝ่ายปกครองไปตรากฎหมายต่ออีกทอดหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการมอบอ านาจให้
เจ้าหน้าที่วางระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือก าหนดรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายที่ว่าผู้รับ
มอบอ านาจไม่มีสิทธิมอบอ านาจต่อ แต่หลักนี้ก็มีข้อยกเว้นกรณีที่เกิดภาวะไม่ปกติ เช่น มีภาวะ
สงคราม เป็นต้น 

                                                           

 
59J. F. Rivera, Law of Public Administration (Kiko Printing Press, 1955), p. 18 

อ้างถึงใน รดาวรรณ เกื้อกูลเกียรติ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 57. 
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    (2 ) การตรากฎจะต้องกระท าตามกระบวนการที่กฎหมายแม่บทที่ให้
อ านาจก าหนดไว้ กล่าวคือ กระบวนการหรือแบบพิธีในการตรากฎ แตกต่างจากกระบวนการหรือ
แบบพิธีทางนิติบัญญัติที่ก าหนดไว้แล้วในรัฐธรรมนูญ เช่น การตัดสินใจของรัฐสภา การให้ความ
ยินยอมของประมุขของรัฐ และการประกาศใช้ ดังนั้น กฎหมายแม่บทจึงก าหนดแบบพิธีในการตรากฎ
ไว้โดยเฉพาะ เช่น ในอังกฤษมีพระราชบัญญัติ The Statutory Instrument Act, 1964 เป็นกฎหมาย
ทั่วไปที่ก าหนดแบบพิธีในการตรากฎ 
    โดยทั่วไปกฎหมายแม่บทจะก าหนดว่าเจ้าหน้าที่องค์กรใดมีอ านาจตรา
กฎ และก าหนดรูปแบบของกฎควบคู่กันไป ในบางกรณีกฎหมายแม่บทอาจก าหนดกระบวนการใน
การตรากฎ เช่น การปรึกษาองค์กรใดองค์กรหนึ่ง การรับฟังความคิดเห็นของบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย 
การจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และประกาศแพร่หลายแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากกฎก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ได้ 
  2.2.2.2 เหตุผลและความจ าเป็นของการมี “กฎ” 
  การเปลี่ยนแปลงความคิดว่าด้วยภารกิจของรัฐ (Function of State) และความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้มีการตรากฎ กล่าวคือ ในศตวรรษที่ 17-18 
เห็นว่ารัฐควรจะจ ากัดบทบาทและหน้าที่ของตนแต่เพียงภารกิจพ้ืนฐาน (Primary Function) ได้แก่ 
การอ านวยความยุติธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติเท่านั้น ซึ่งรัฐควรจะ
ล่วงล้ าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้น้อยที่สุด รัฐไม่ควรแทรกแซงวิถีชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของประชาชน แต่เมื่อประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิด
การเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม ในศตวรรษที่ 20 รัฐจึงได้เข้ามาแทรกแซงวิถีชีวิตทางสังคมและ
เศรษฐกิจของประชาชน เข้าไปคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสท าให้เกิดสิ่งที่ เรียกว่า “รัฐแทรกแซง” 
(Interventionist State) ซึ่งต่อมากลายมาเป็น “รัฐสวัสดิการ” (Welfare State) ส่งผลให้รัฐมีภารกิจ
ล าดับรอง (Secondary Function) เพ่ือปรับปรุงวิถีชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และ
เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมในสังคม โดยรัฐจะเข้าไปจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ต่อเมื่อมี
กฎหมายให้อ านาจไว้ 
  การปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หากปล่อยให้ใช้เทคโนโลยีกันอย่างอิสระไม่มีการควบคุม อาจก่อให้เกิดปัญหาและอันตรายขึ้นได้ รัฐ
จึงต้องเข้ามาควบคุมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือป้องกันปัญหา ซึ่งจะต้องมีกฎหมายให้อ านาจ ท าให้ความ
ต้องการกฎหมายเพ่ิมข้ึน 
  สภาพการณ์ดังกล่าวและลักษณะของรัฐที่มีความเป็นรัฐสวัสดิการ (Welfare State) 
หรือรัฐบริการสาธารณะสมัยใหม่ (Modern Public Service State) จึงมีการมอบอ านาจนิติบัญญัติ
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ขององค์กรนิติบัญญัติให้ฝ่ายปกครอง ที่การมอบอ านาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในภาวะวิกฤตหรือใน
ภาวะสงครามเทา่นั้น เนื่องจากเหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้60 
   1 ) ภาระขององค์กรนิติบัญญัติ 
   นอกจากภารกิจบัญญัติกฎหมายมาใช้บังคับแล้ว ยังมีภารกิจในการควบคุม
การบริหารราชการ การงบประมาณ และการสอดส่องดูแลทุกข์สุขของประชาชน ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
รายละเอียดและขอบเขตกว้างขวางมาก องค์กรนิติบัญญัติไม่อาจท าทั้งหมดได้จะต้องเลือกปฏิบัติแต่ที่
ส าคัญ ประกอบกับกระบวนการนิติบัญญัติมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนและกินเวลานาน การที่องค์กร
นิติบัญญัติจะพิจารณาบัญญัติกฎหมายทั้งหมดจึงเป็นไปไม่ได้ จึงจ าเป็นจะต้องมอบอ านาจให้ฝ่าย
ปกครองที่เก่ียวข้องไปตรากฎ 
   2 ) ปัญหาทางเทคนิค  
   กฎหมายที่บังคับใช้ในหลายเรื่องเป็นปัญหาทางเทคนิคเฉพาะด้านสูงเกิน
กว่านักกฎหมายทั่วไปจะเข้าใจได้ การน ารายละเอียดทางเทคนิคมาพิจารณาจะท าให้องค์กรนิติ
บัญญัติเสียเวลามากในการท าความเข้าใจ จึงควรให้องค์กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
เรื่องนั้น เป็นผู้ก าหนดรายละเอียดตามกรอบท่ีองค์กรนิติบัญญัติก าหนดไว้ เช่น ยาประเภทใดควรเป็น 
“ยาอันตราย” หรือ “ยาควบคุมพิเศษ” หรืออาคารควรมีลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ของ
ที่ตั้งอาคารเช่นใดจึงจะม่ันคงแข็งแรงในทางวิศวกรรม และเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยในทางสาธารณะ
สุขและสิ่งแวดล้อม 
   3 ) ความยืดหยุ่นของกฎหมาย  
   กฎหมายหากก าหนดตายตัวเกินไปก็จะแข็งกระด้างไม่อาจผันแปรตาม
ความจ าเป็นได้ อาจท าให้กฎหมายบังคับใช้ได้ไม่ครอบคลุมถึงเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และเป็นการยากที่องค์กรนิติบัญญัติจะด าเนินการแก้ไขกฎหมายเพ่ือบังคับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ปกติการบัญญัติกฎหมายจะใช้ถ้อยค ากว้างเพ่ือให้เกิดการ
ตีความเพ่ือที่จะพัฒนาต่อไปได้ และเพ่ือที่ศาลอาจตีความกฎหมายประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมแก่
สถานการณ์ แต่การพัฒนาเป็นรายคดี (Case Law) จะไม่แน่ชัดแก่บุคคลทั่วไปนอกจากนักกฎหมาย
เฉพาะด้าน การตรากฎกลับชัดเจนกว่าและสามารถบังคับใช้ได้ครอบคลุมสมบูรณ์กว่า เช่น สัตว์ป่า
หลายชนิดสูญพันธ์ไปตามล าดับ บางชนิดมีมาก บางชนิดมีน้อย บางชนิดอาจเพาะพันธ์เพ่ิมเติมได้ง่าย 
การจะคุ้มครองสัตว์ประเภทใดนั้นจึงผันแปรไปตามสภาพของสังคม  
 
 

                                                           

 
60ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, เรื่องเดิม, หน้า 122-124. 
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   4 ) การด าเนินการในภาวะรีบด่วน  
   การด าเนินงานของรัฐบางอย่างจะต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วโดยทันทีเพ่ือ
แก้ไขสถานการณ์ ซึ่งการที่องค์กรนิติบัญญัติเรียกประชุมเพ่ือบัญญัติกฎหมายไม่อาจจะกระท าให้ทัน
การได้ โดยปัญหาจะมีตั้งแต่กรณีท่ีเป็นเรื่องปกติไปจนถึงกรณีท่ีร้ายแรงมากในทางเศรษฐกิจและสังคม 
เช่น กรณีท่ีมีศึกสงคราม การนัดหยุดงาน การเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 
 2.2.3 การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ “กฎ” 
 ในระบบกฎหมายมหาชนมีความจ าเป็นที่การใช้อ านาจของฝ่ายปกครองจะต้องมีเอกสิทธ์ทาง
ปกครองที่ท าให้สถานะหรือการกระท าของฝ่ายปกครองอยู่เหนือเอกชน เมื่อฝ่ายปกครองด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดท าบริการสาธารณะ ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 
และทรัพย์สินของประชาชนไม่มากก็น้อยอยู่เสมอ และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อ านาจที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุนี้การใช้อ านาจของฝ่ายปกครองจะต้องถูกควบคุมตรวจสอบ โดยในหลักการ
ของกฎหมายมีเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการ ซึ่งล้วนแต่มีพ้ืนฐานมาจากหลักนิติรัฐ กล่าวคือ หลักการ
แบ่งแยกอ านาจ หลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย และหลักประกันในการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน61 
  2.2.3.1 การควบคุมตรวจสอบ “กฎ” โดยองค์กรตุลาการ 
  กฎเป็นการกระท าทางปกครอง ที่ฝ่ายปกครองมีอ านาจตามกฎหมายที่จะตราออกมา
บังคับใช้กับประชาชนผู้จะอยู่ใต้บังคับของกฎ โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอม และกฎอาจมี
ปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มีความ
จ าเป็นต้องมีกระบวนการในการควบคุมตรวจสอบกฎ ซึ่งองค์กรตุลาการหรือศาลถือเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดองค์กรหนึ่ง  
  ลักษณะของการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยองค์กรตุลาการนั้น 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การควบคุมแบบนามธรรม และการควบคุมแบบรูปธรรม62 
   1 ) การควบคุมแบบนามธรรม 
   การควบคุมแบบนามธรรม (Ac Strakte Normenkontrolle) เป็นการ
ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยองค์กรตุลาการ ในกรณีที่ยังไม่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น การ

                                                           

 
61บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 5 

(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2556), หน้า 21-25. 
 

62กมลชัย รัตนสกาววงศ์, กฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: บริษัท โรงพิมพ์เดือน
ตุลา จ ากัด, 2543), หน้า 141. 
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ควบคุมในลักษณะนี้เพียงแต่ฝ่ายปกครองได้ตรากฎมาบังคับใช้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจากกฎที่ฝ่ายปกครอง
ประกาศบังคับใช้ดังกล่าว ก็สามารถฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องรอให้เกิดข้อพิพาทขึ้นมาก่อนแต่อย่างใด 
   2 ) การควบคุมแบบรูปธรรม  
   การควบคุมแบบรูปธรรม (Konkrete Normenkontrolle) เป็นการควบคุม
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยองค์กรตุลาการ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้น
แล้ว ศาลจะต้องบังคับใช้กฎที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในคดีนั้น และมีประเด็นที่ศาลจะต้องพิจารณาด้วยว่า
กฎนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  
   นอกจากนี้การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยองค์กร
ตุลาการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประการ ตามลักษณะของการพิจารณาประเด็นปัญหา คือ การ
ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยเป็นประเด็นหลักในคดี และการควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายของโดยเป็นประเด็นรองในคดี  
    (1 ) การโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยถือเป็นประเด็น
หลักในคดี (Principal Procedure) เป็นการใช้สิทธิทางศาลที่ถูกใช้มากที่สุด เป็นกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับ
ของกฎสามารถโต้แย้งเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย หรือน ากฎนั้นไปฟ้องต่อศาลปกครองได้
โดยตรง โดยเป็นประเด็นหลักในคดีซึ่งหากตรวจสอบแล้วกฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะส่งผลให้มีการ
พิจารณาเพิกถอนกฎดังกล่าวได้ และผลของการเพิกถอนกฎนั้นผูกพันเป็นการทั่วไป กล่าวคือ การ
เพิกถอนย่อมมีผลต่อทุกคนทั้งฝ่ายปกครองและประชาชนทั่วไป 
    (2 ) การโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยถือเป็นประเด็นรอง
ในคดี (Incidental Procedure) เป็นกรณีที่ถือว่ากฎออกบังคับใช้ยังไม่มีผลโดยตรงต่อสิทธิและหน้าที่
ของบุคคล จะต้องรอให้มีการบังคับใช้กฎนั้นเสียก่อน โดยยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคดีหลักที่มีการฟ้องร้อง
กันในประเด็นอ่ืน ในส่วนผู้ฟ้องคดีอาจอ้างว่าค าสั่งหรือมาตรการของฝ่ายปกครองที่ถูกโต้แย้งเป็นคดี 
อาศัยฐานทางกฎหมายจากกฎที่ตราโดยมิชอบหรือมีเนื้อความที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมี
ข้อบกพร่องอ่ืนใดอันอาจถูกเพิกถอนได้ ในส่วนผู้ถูกฟ้องคดีก็อาจหยิบยกเป็นข้อต่อสู้ โดยอ้างว่ากฎที่ผู้
ฟ้องคดีอ้างถึงเพ่ือสนับสนุนค าฟ้องนั้น เป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยสาเหตุบางประการ และใน
คดีนั้นมีปัญหาจะต้องพิจารณาต่อเนื่องในเบื้องต้นว่ากฎนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และการโต้แย้ง
ก่อนไม่สามารถกระท าได้แม้ว่ากฎนั้นจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผลในการพิจารณาก็จะผูกพันเฉพาะ
คู่กรณีเท่านั้น ฝ่ายปกครองยังสามารถน ากฎนั้นไปใช้บังคับแก่กรณีอ่ืนได้อีก 
  2.2.3.2 ขอบเขตของการควบคุม “กฎ” 
  กฎเป็นการกระท าของฝ่ายปกครองที่มีผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
ประชาชน และด้วยลักษณะที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปของกฎ การบังคับใช้กฎจึงมีขอบเขตที่กว้างเมื่อ
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เทียบกับการกระท าทางปกครองประเภทอ่ืน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายของกฎ ซึ่งการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายถือว่าเป็นศูนย์กลางของการควบคุมฝ่าย
ปกครอง เพราะหลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักพ้ืนฐานที่มีผลต่อการ
ควบคุมฝ่ายปกครอง ด้วยเหตุนี้การควบคุมฝ่ายปกครองทุกลักษณะจึงสามารถอ้างอิงการควบคุม
ความชอบด้วยกฎหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมภายในฝ่ายปกครอง การควบคุมภายนอกฝ่าย
ปกครอง รวมถึงการควบคุมโดยองค์กรตุลาการ ในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎมี
ขอบเขตของการควบคุมดังต่อไปนี้ 
   1) องค์กรผู้ทรงอ านาจ 
   องค์กรผู้ทรงอ านาจในการตรากฎต้องเป็นองค์กรที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
หากกฎหมายไม่ได้ก าหนดองค์กรผู้ทรงอ านาจในการตรากฎไว้ กรณีองค์กรใดจะเป็นองค์กรผู้ทรง
อ านาจในการตรากฎนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายแม่บทที่จะก าหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ผู้ทรงอ านาจในการ
ตรากฎจึงมีความหลากหลายอย่างยิ่ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้  
    (1 ) เรื่องอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พิจารณาอ านาจหน้าที่ในทาง
เนื้อหาว่าเป็นอ านาจหน้าที่ในขอบเขตของหน่วยงานใด อ านาจหน้าที่นั้นเป็นของเจ้าหน้าที่ระดับใด  
    (2 ) เรื่องอ านาจตามเขตพ้ืนที่ พิจารณาอ านาจหน้าที่ในทางพ้ืนที่ว่า
อยู่ในขอบเขตทางพ้ืนที่ที่เจ้าหน้าที่นั้นมีอ านาจหรือไม่ 
   2 ) กระบวนการและแบบ 
   เรื่องกระบวนการและแบบในการตรากฎมีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
    (1 )   เรื่องกระบวนการขั้นตอนในการตรากฎ บางกรณีกฎหมายจะ
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอน หากไม่ด าเนินการตามขั้นตอน
ที่ก าหนดอาจส่งผลให้กฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น หลักการรับฟังความบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลักการ
ปรึกษาหารือหรือการขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่น กฎจะต้องมีการประกาศ เป็นต้น 
    (2 ) เรื่องแบบของการตรากฎ กฎหมายก าหนดแบบของการตรากฎ 
อาจแบ่งออกเป็นกฎหมายปกครองเฉพาะเรื่องและกฎหมายปกครองกลาง โดยแบบของการกระท า
จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เช่น กฎจะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 
   3 ) การอ้างอิงบทกฎหมายที่เป็นฐานแห่งอ านาจ 
   การอ้างอิงบทกฎหมายที่เป็นฐานแห่งอ านาจในการตรากฎ กรณีที่กฎมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน องค์กรที่ตรากฎจะต้องระบุบทบัญญัติแห่งกฎหมายของ
กฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการตรากฎนั้นด้วย และกฎหมายแม่บทจะต้องก าหนดเนื้อหา 
วัตถุประสงค์และของเขตของกฎไว้ การตรากฎดังกล่าวโดยไม่อ้างอิงบทกฎหมายที่เป็นฐานแห่ง
อ านาจย่อมท าให้กฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ 
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   ทั้งนี้กฎจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย อยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายแม่บทที่
ให้อ านาจ และกฎจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจและกฎหมายทั่วไปด้วย เรียกว่า 
“หลักความมาก่อนของกฎหมาย” 
   4 ) พ้ืนฐานทางกฎหมายที่มอบอ านาจในการตรากฎ 
   การด ารงอยู่ของบทกฎหมายที่เป็นฐานแห่งอ านาจในการตรากฎ กฎจะ
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น กฎหมายที่เป็นฐานแห่งอ านาจในการตรากฎจะต้องชอบด้วยกฎหมาย
ด้วย กล่าวคือ ตรวจสอบว่ามีกฎหมายให้อ านาจหรือไม่ตาม “หลักเงื่อนไขของกฎหมาย” และ
ตรวจสอบต่อไปว่ากฎหมายที่ให้อ านาจนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น กรณีขณะตรากฎยังไม่มีการ
วินิจฉัยว่ากฎหมายแม่บทที่เป็นฐานของการตรากฎชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ต่อมามีค าวินิจฉัย
ว่ากฎหมายแม่บทนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กรณีดังกล่าวกฎย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายนับตั้งแต่
วันตรากฎ หรือกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมายแม่บทในภายหลัง จนท าให้กฎไม่มีฐาน
ทางกฎหมายรองรับ  กรณีดังกล่าวกฎย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายนับตั้งแต่วันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
ยกเลิกกฎหมายแม่บทนั้น 
   5 ) ความถูกต้องการใช้ดุลพินิจ 
   กรณีท่ีกฎหมายแม่บทให้อ านาจดุลพินิจแก่ฝ่ายปกครองในการตรากฎ ฝ่าย
ปกครองย่อมต้องใช้ดุลพินิจให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย เช่น กฎหมายแม่บทที่เป็นฐานแห่งอ านาจใน
การตรากฎได้ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการตรากฎไว้ การใช้ดุลพินิจที่เป็นความ
บกพร่อง คือ การใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนด การไม่ใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจโดยขัด
กับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และการใช้ดุลพินิจละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือหลักกฎหมายปกครอง
ทั่วไป ย่อมส่งผลให้กฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
   อนึ่ง กฎจะต้องสอดคล้องกับหลักความพอสมควรแก่เหตุหรือหลักความได้
สัดส่วน ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ และความสัมพันธ์ หรือที่เรียกว่า ความเหมาะสม 
ความจ าเป็น และความสมดุลระหว่างผลกระทบกับผลที่ได้รับ 
 
 2.2.4 ความแตกต่างระหว่าง “กฎ” กับ “การกระท าทางปกครองอ่ืน” 
 เพ่ือที่จะสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างกฎกับการกระท าทางปกครองในลักษณะอ่ืน 
ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับกฎ แต่ว่าได้ขาดสาระส าคัญของลักษณะการเป็นกฎไปบางประการ ใน
หัวข้อนี้ผู้เขียนมุ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ากฎมีความแตกต่างกับการกระท าทางปกครองในลักษณะอ่ืน
อย่างไร  
 
 



47 
 

  2.2.4.1 “กฎ” กับ “ค าสั่งทางปกครอง” 
  ค าสั่งทางปกครอง เป็นนิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับเฉพาะเรื่องเฉพาะราย 
กล่าวคือ เป็นนิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับต่อบุคคลที่ก าหนด และไม่มีลักษณะเป็นการวาง
หลักเกณฑ์หรือกฎแต่อย่างใด เช่น ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งราชการในต าแหน่งใดต าแหน่ง
หนึ่ง ค าสั่งของเจ้าหน้าที่จราจรให้ผู้ขับขี่หยุดรถ ค าสั่งลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการ เป็นต้น63 
  ค าสั่งทางปกครองอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลเดียวหรือหลายบุคคลพร้อมกันและ
เกี่ยวเนื่องกัน (Actes Collectifs) เช่น บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หรือ
บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือต าแหน่งของข้าราชการ เป็นต้น ในบัญชีที่มีรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งข้าราชการนั้น อาจมีข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจ านวนหลายร้อยคน แต่ละคนอาจ
มีคะแนนแตกต่างกัน มีสิทธิได้รับการบรรจุก่อนหลังแตกต่างกัน ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์
ที่เหมือนกัน มีลักษณะเป็นการรวมค าสั่งทางปกครองหลายฉบับของบุคคลที่สอบได้แต่ละคน ที่มี
สถานภาพทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันเข้ามาอยู่ในบัญชี หรือประกาศฉบับเดียวกันเท่านั้น ดังนั้น นิติ
กรรมทางปกครองดังกล่าวแม้จะมีผลต่อบุคคลเป็นจ านวนมาก แต่ก็ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครองที่มี
ผลบังคับเป็นการทั่วไป เนื่องจากไม่มีลักษณะเป็นการวางหลักเกณฑ์และกฎ และนิติกรรมทาง
ปกครองดังกล่าวมุ่งบังคับใช้กับแต่ละบุคคลที่ก าหนดแบ่งแยกกันไป ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของ
หลักเกณฑ์ที่เหมือนกัน ซึ่งต่างจากกฎกระทรวงที่ก าหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการ ที่สถานบริการ
แต่ละแห่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์นี้เหมือนกันไม่แตกต่างกัน64 
  ในทางทฤษฎีมีผู้อธิบายความแตกต่างของค าสั่งทางปกครอง และกฎว่าเป็นผลมาจาก
แนวคิดเรื่องฐานะทางกฎหมาย (Situation Juridique) ซึ่งหมายถึง บรรดาสิทธิและหน้าที่ทั้งปวงที่
บุคคลอาจเป็นผู้ทรงได้ โดยอธิบายว่าฐานะทางกฎหมายอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ65 
  ประเภทท่ีหนึ่ง ฐานะทางกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปและไม่เจาะจงตัวบุคคล 
(Situations Generals et Impersonnelles) เช่น สิทธิและหน้าที่ของหญิงที่สมรสแล้ว สิทธิและ
หน้าที่ของผู้เยาว์ อ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายเทศบาล เป็นต้น สิทธิและหน้าที่
ดังกล่าวจะมีเนื้อหาที่เหมือนกันส าหรับผู้ทรงสิทธิดังกล่าวทุกคน เนื่องจากเนื้อหาของสิทธิและหน้าที่
ได้ถูกก าหนดขึ้นเป็นการทั่วไปโดยกฎหมายหรือกฎ 

                                                           

 
63ฤทัย หงส์สิริ, “นิติกรรมทางปกครอง,” ใน คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง 

(กรุงเทพฯ: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2543), หน้า 287-288. 
 

64เรื่องเดียวกัน, หน้า 287-288. 
 

65เรื่องเดียวกัน, หน้า 287-288. 
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  ประเภทท่ีสอง ฐานะทางกฎหมายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ (Situations 
Juridiques Individuelles ou Subjective) เช่น ฐานะทางกฎหมายของเจ้าหนี้ ของผู้เช่า ของผู้เสีย
ภาษีแต่ละคน ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้หรือของผู้เช่าอาจแตกต่าง
กันไปตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขของสัญญาแต่ละฉบับ หรือสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษีอาจแตกต่าง
กันไปตามการประเมินของเจ้าหน้าที่โดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แต่ละรายที่ต่างกัน เนื่องจาก
สิทธิและหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวจะถูกก าหนดโดยนิติกรรมหรือค าสั่งเฉพาะราย 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ค าสั่งทางปกครองสามารถจ าแนกลักษณะที่ส าคัญ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประการ คือ ค าสั่งทางปกครองมีข้อความที่มีผลบังคับเป็นการเฉพาะ และค าสั่ง
ทางปกครองที่มุ่งหมายให้บังคับใช้แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ แต่กฎสามารถจ าแนก
ลักษณะที่ส าคัญแบ่งออกได้เป็น 2 ประการเช่นกัน คือ กฎมีผลบังคับเป็นการทั่วไป และโดยไม่มุ่ง
หมายให้บังคับใช้แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ดังนั้น ค าสั่งทางปกครองเป็นค าสั่งเฉพาะ
เรื่องเฉพาะราย ที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงฐานะทางกฎหมายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ มี
ลักษณะตรงข้ามกับกฎที่เป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงฐานะทางกฎหมายที่มี
ลักษณะบังคับเป็นการทั่วไป กล่าวคือ ค าสั่งทางปกครองขาดลักษณะข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อของ
กฎนั่นเอง 
  2.2.4.2 “กฎ” กับ “ค าสั่งทั่วไปทางปกครอง” 
  ลักษณะทั้งสองประการของค าสั่งทางปกครอง คือ ความเป็นรูปธรรมและความมีผล
เฉพาะราย และลักษณะทั้งสองประการของกฎ คือ ความเป็นนามธรรมและความมีผลทั่วไป อาจเกิด
การผสมผสานกันได้ ซึ่งการผสมผสานดังกล่าวอาจเกิดข้ึนแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ66 
  ลักษณะท่ีหนึ่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่งที่มีลักษณะเป็นนามธรรม แต่ค าสั่ง
นั้นมีผลบังคับเฉพาะกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก าหนดให้นายหนึ่งจะต้องมา
รับการตรวจสุขภาพทุกวันที่สิบห้าของเดือน และให้ค าสั่งดังกล่าวมีผลบังคับจนกว่าจะมีการยกเลิก 
ดังนี้ เป็นค าสั่งที่มีผลเฉพาะราย คือ เกิดผลกับนายหนึ่งเท่านั้น แต่มีลักษณะเป็นนามธรรมเพราะมีผล
ให้นายหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามอัตโนมัติ คือ มาตรวจร่างกายทุกวันที่สิบห้าของเดือน โดยไม่ต้องออก
ค าสั่งทางปกครองใหม่ทุกเดือน 
  ลักษณะท่ีสอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่งที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม แต่ค าสั่ง
นั้นมีผลบังคับเป็นการทั่วไปก าหนดจ านวนผู้รับค าสั่งไม่ได้  เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองห้ามมิให้ผู้ใด
เข้าไปในเขตห้างสรรพสินค้าที่ถูกเพลิงไหม้ ดังนี้ เป็นค าสั่งที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม คือ ระบุชัดเจนว่า

                                                           

 66วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครองภาคทั่วไป (กรุงเทพฯ: นิติราษฎร์, 2554), หน้า 145-
147. 



49 
 

เป็นห้างสรรพสินค้าใด แต่ในขณะเดียวกันค าสั่งดังกล่าวก็มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่จ ากัดจ านวน
และไม่สามารถระบุตัวได้ 
  ค าสั่งที่มีลักษณะเป็นนามธรรมแต่มีผลใช้บังคับกับเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แม้จะ
ขาดลักษณะที่เป็นรูปธรรมแต่มีผลเฉพาะบุคคลจึงอนุโลมว่าเป็นค าสั่งทางปกครองเช่นกัน ส าหรับ
ค าสั่งที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมแต่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปนั้น อาจยากแก่การวินิจฉัยว่าควรจะถือว่า
เป็นค าสั่งทางปกครองหรือกฎ ซึ่งถ้ามองในแง่ของบุคคลผู้รับค าสั่งที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัดจ านวนแล้ว
ย่อมถือว่าเป็นกฎ อย่างไรก็ตาม ค าสั่งนั้นมีความเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของค าสั่งทาง
ปกครองจึงถือว่าค าสั่งดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครองได้เช่นกัน ซึ่งเราอาจเรียกค าสั่งที่มีลักษณะเป็น
รูปธรรมแต่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปนี้ว่าค าสั่งทั่วไปทางปกครอง และอนุโลมน าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ค าสั่งทางปกครองมาใช้บังคับได้ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากกว่าหากพิจารณาในแง่ ของอ านาจใน
การออกค าสั่งทางปกครองและกฎ ตลอดจนการแจ้งค าสั่งทางปกครองและการประกาศของกฎ 
  ค าสั่งทั่วไปทางปกครอง (Allgemeinverfügung) ปรากฏอยู่ในระบบกฎหมาย
เยอรมัน ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับขอเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม แต่ก าหนดจ านวนผู้รับ
ค าสั่งไม่ได้ มีลักษณะเป็น “Konkret-Generller Charakter” เช่น เจ้าพนักงานห้ามมิให้ประชาชน
เดินขบวนร่วมกัน หรือห้ามมิให้เข้าไปในเขตบ้านที่ช ารุด เป็นต้น ในนัยเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธรัฐเยอรมันเคยวินิจฉัยว่า เครื่องหมายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายห้ามจอดรถยนต์ในเขตที่
ก าหนดที่บังคับใช้แก่บุคคลทั่วไปเป็น “ค าสั่งทั่วไปทางปกครอง” กฎหมายเยอรมันถือว่า “ค าสั่งทั่วไป
ทางปกครอง” มีฐานะเป็น “ค าสั่งทางปกครอง” ไม่ใช่ “กฎ”67 
  2.2.4.3 “กฎ” กับ “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง”  
  มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง หมายถึง สิ่งที่ผู้มีอ านาจในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ของฝ่ายปกครองได้ออกใช้ภายในองค์กร เพ่ือเป็นการก าหนดระเบียบและการด าเนินงานโดยทั่วไป
ภายในฝ่ายปกครองเอง ซึ่งไม่ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป ในลักษณะที่เป็นการ
กระท าต่อบุคคลภายนอกฝ่ายปกครอง แต่จะมีผลบังคับผูกพันเฉพาะเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายปกครอง
เดียวกัน ที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ออกมาหากฝ่าฝืนจะมีความผิดทางวินัย และจะต้องได้รับโทษ
ทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐของฝ่ายปกครองนั้น68 

                                                           

 
67กมลชัย รัตนสกาววงศ์, องค์ประกอบของ “นิติกรรมทางปกครอง” ของประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมัน, เรื่องเดิม, หน้า 46-47. 
 

68สมคิด เลิศไพฑูรย์, รายงานการวิจัย เรื่อง ค าพิพากษาฎีกาทีเ่กี่ยวกับคดีปกครอง 
(กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), หน้า 67. 
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  แม้ว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องเคารพ
และปฏิบัติตามมิฉะนั้นจะถูกลงโทษทางวินัยก็ตาม แต่ลักษณะบังคับเช่นนี้ก็หามีผลท าให้มาตรการ
ภายในของฝ่ายปกครอง กลายเป็นค าสั่งทางปกครองหรือกฎไปได้ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการภายในของฝ่ายปกครองเป็นเพียงการกระท าท่ีครบองค์ประกอบของความผิดทางวินัย ตามที่
กฎหมายว่าด้วยวินัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก าหนดไว้เท่านั้น ไม่ใช่ว่ามาตรการภายในของฝ่าย
ปกครองจะมีผลบังคับได้โดยตรง แต่จะต้องอาศัยฐานทางกฎหมายว่าด้วยวินัยของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองมาบังคับอีกทีหนึ่ง  
  มาตรการภายในของฝ่ายปกครองเป็นเครื่องมือของผู้มีอ านาจในฐานะหัวหน้า
หน่วยงานของฝ่ายปกครองในการใช้อ านาจบังคับบัญชาของตน นอกจากนี้อ านาจบังคับบัญชามี
ลักษณะที่เป็นอ านาจที่อิสระ กล่าวคือ ไม่จ าต้องรอการมอบอ านาจจากกฎหมายแม่บทดังเช่นการ
กระท าทางปกครอง69 
  จากลักษณะส าคัญของมาตรการภายในของฝ่ายปกครองดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่างมาตรการภายในของฝ่ายปกครองกับกฎหลายประการ แม้ว่ามาตรการภายใน
ของฝ่ายปกครองกับกฎต่างเป็นการกระท าโดยเจตนาที่เกิดจากฝ่ายปกครองก็ตาม แต่ความแตกต่าง
ดังกล่าวสามารถจ าแนกแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ ดังนี้70 
   1 ) มาตรการภายในของฝ่ายปกครองมีฐานะเป็นเพียงเครื่องมือของฝ่าย
ปกครอง ในอันที่จะก าหนดหลักการจัดระเบียบและการด าเนินงานโดยทั่วไปภายในฝ่ายปกครองเอง 
ท าให้มาตรการภายในของฝ่ายปกครองไม่มีผลบังคับถึงบุคคลภายนอกฝ่ายปกครองดังเช่นกฎ 
เนื่องจากการกระท าใดของฝ่ายปกครองจะมีฐานะเป็นกฎได้จะต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไปใน
ลักษณะที่เป็นการกระท าต่อบุคคลภายนอกองค์กร มิใช่บุคคลที่ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ด้วยกันเอง ดังนั้น ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างมาตรการภายในของฝ่ายปกครองกับกฎ คือ การมี
ผลบังคับไปสู่บุคคลภายนอกฝ่ายปกครองนั่นเอง  
   2 ) มาตรการภายในของฝ่ายปกครองมีความมุ่งหมายในการจัดระเบียบ
และการด าเนินงานโดยทั่วไปภายในฝ่ายปกครองเองเป็นส าคัญ และมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง
เองก็ไม่มีผลบังคับถึงบุคคลภายนอกฝ่ายปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง
จึงไม่ก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายที่เป็นการก าหนดนิติฐานะหรือสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ซึ่งลักษณะ
เช่นนี้ของมาตรการภายในของฝ่ายปกครองจึงแตกต่างกับกฎ คือ กฎจะต้องเป็นการก าหนดนิติฐานะ

                                                           

 
69เรื่องเดียวกัน, หน้า 57. 

 
70สุเจตน์ สถาพรนานนท์, การควบคุมการออกกฎขององค์กรฝ่ายปกครองในประเทศไทย 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), หน้า 37-38. 
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หรือสิทธิและหน้าที่ของบุคคล โดยการก่อให้เกิดผลทางกฎหมายต่อบุคคลทั่วไป แต่มาตรการภายใน
ของฝ่ายปกครองมิได้มีลักษณะเช่นนั้น 
   3 ) มาตรการภายในของฝ่ายปกครองเกิดจากอ านาจบังคับบัญชาของผู้มี
อ านาจในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของฝ่ายปกครอง ซึ่งอ านาจบังคับบัญชาดังกล่าวเป็นอ านาจทั่วไป
สามารถออกบังคับใช้ภายในองค์กรของตนได้โดยพลการและเป็นอิสระ โดยไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมาย
แม่บทใดมอบอ านาจให้ ซึ่งแตกต่างจากกฎ คือ กฎที่ฝ่ายปกครองสามารถตราบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับมอบอ านาจจากกฎหมายแม่บทขององค์กรนิติบัญญัติเสียก่อน และสามารถที่จะออกบังคับใช้ได้
เพียงเท่าที่กรอบของกฎหมายแม่บทได้ก าหนดไว้ แต่มาตรการภายในของฝ่ายปกครองมีข้อจ ากัดใน
การออกบังคับใช้น้อยกว่ากฎ 
 

2.3  เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง 
  
 เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง (Conditions de Recevabilité) หมายรวมถึงเงื่อนไขทุก
ประการที่เกี่ยวกับค าฟ้องและผู้ฟ้องคดีที่จะต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วน เพ่ือให้ศาลสามารถรับค าฟ้อง
ไว้พิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี โดยเงื่อนไขในการฟ้องคดีนั้นเป็นหลัก
ที่ศาลรู้เองและมีผลตลอดกระบวนการพิจารณา  หากค าฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
การฟ้องคดีข้อหนึ่งข้อใด กรณีเป็นเงื่อนไขที่อาจแก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนได้ ศาลก็มีอ านาจสั่งให้ผู้
ฟ้องคดีแก้ไขได้ หากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมแก้ไขภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด หรือกรณีเป็นเงื่อนไขที่ไม่
อาจแก้ไขได้ ให้ถือว่าค าฟ้องนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ศาลจะต้องมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา โดยไม่
ต้องวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี ซึ่งเงื่อนไขในการฟ้องคดีดังกล่าวอาจแบ่งออกได้เป็น 10 ประการ ดังนี้ 
 
 2.3.1 คดีที่ฟ้องเป็นข้อพิพาททางปกครอง 
 คดีที่ฟ้องเป็นข้อพิพาททางปกครองที่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์องค์กร และการกระท า 
 1 ) หลักเกณฑ์องค์กร ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องเป็น “หน่วยงานทางปกครอง” หรือ 
“เจ้าหน้าทีข่องรัฐ” โดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 ได้ให้ค านิยาม “หน่วยงานทางปกครอง” ว่า หมายถึง “กระทรวง ทบวง กรม ส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอ่ืนขอรัฐ และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจทางปกครองหรือให้ด าเนินกิจการทางปกครอง” 
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 2 ) หลักเกณฑ์การกระท า ต้องเป็นการกระท าทางปกครอง โดยมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้การกระท า
ดังต่อไปนี้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง กล่าวคือ การกระท าที่มีลักษณะเป็นการกระท าฝ่ายเดียวไม่
ว่าจะเป็นการตรากฎหรือออกค าสั่งหรือการกระท าอ่ืนใด การกระท าของเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นการละเลยต่อ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร การกระท าที่
เป็นการละเมิดทางปกครองและความรับผิดอย่างอ่ืนของฝ่ายปกครอง และการกระท าที่เกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง 
 เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว กรณีคดีที่ฟ้องเป็นข้อพิพาททางปกครองจึง เป็น
เรื่องที่มีการร้องขอให้ฝ่ายปกครองด าเนินการก่อนและมีการสั่งการจากฝ่ายปกครองแล้ว หรือเป็น
เรื่องท่ีฝ่ายปกครองตรากฎหรือออกค าสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับใช้แล้ว หลักนี้จะมีประโยชน์แก่ศาล
ในการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคดีปกครองไว้พิจารณามาก เพราะคดีบางเรื่องเป็นการฟ้องเรื่องที่
อยู่ในขั้นตระเตรียมการของฝ่ายปกครอง เช่น บันทึกเสนอความเห็น ร่างระเบียบ เป็นต้น แต่ส าหรับ
กรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระท าหรือละเมิดหรือสัญญานั้น อาจมีการฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดี
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้จะถูกฟ้องคดีทราบถึงข้อเรียกร้องของตนและให้เวลาตอบรับหรือปฏิเสธก่อน ซึ่งเป็น
หลักของการฟ้องโดยตรงโดยไม่ต้องแจ้ง (Le Droit de la Citation Directe) ยกเว้นกรณีตามมาตรา 
11 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งบังคับอยู่ในตัวว่าต้องมี
ค าสั่งปฏิเสธของหน่วยงานก่อนจึงจะฟ้องได้71 
 ส าหรับคดีปกครองในบางประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ถ้าเป็นคดีละเมิดหรือสัญญาทางปกครองจะ
ไม่ถือหลักของการฟ้องโดยตรงโดยไม่ต้องแจ้ง ผู้ฟ้องคดีจะต้องร้องขอให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าเสียหาย
หรือช าระหนี้ตามสัญญาก่อน เมื่อฝ่ายปกครองปฏิเสธจึงจะมีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองได้ 
 เงื่อนไขในข้อนี้มีผลรวมถึงกรณีของค าสั่งที่น ามาฟ้องนั้น ต้องไม่ใช้นิติกรรมทางนิติบัญญัติ 
(Acte Legislatif) และการกระท าทางรัฐบาล (Acte de Gouvernement) 
 
 2.3.2 คดีที่ฟ้องอยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง 
 เงื่อนไขเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลปกครอง โดยพิจารณาว่าเป็นคดีที่อยู่ในเขตอ านาจศาล
ปกครอง โดยต้องพิจารณา 2 ประการ คือ เขตอ านาจศาลในทางเนื้อหาและเขตอ านาจศาลในทาง
พ้ืนที ่

                                                           

 
71ประสาท พงษ์สุวรรณ์, “กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองของไทย,” ใน รวมบทความทาง

วิชาการ เล่ม 2: กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ (กรุงเทพฯ: ส านักงานศาลปกครอง, ม.ป.ป.), 
หน้า 279. 
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 1 ) เขตอ านาจศาลในทางเนื้อหา หมายความว่า หากจะเริ่มฟ้องคดีปกครองคดีหนึ่ง
คดีใดจะเริ่มฟ้องที่ศาลใด กล่าวคือ ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด โดยมาตรา 10 
และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้
บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ ดังนี้ ศาลปกครองชั้นต้นมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ อยู่ในอ านาจศาล
ปกครองชั้นต้น เว้นแต่คดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครอง
สูงสุดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีดังต่อไปนี้ คดีพิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองประกาศก าหนด คดีพิพาทเกี่ ยวกับความชอบ
ด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี คดีที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจศาลปกครองสูงสุด คดีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
 2 ) เขตอ านาจศาลในทางพ้ืนที่ เป็นกรณีที่ศาลระดับเดียวกันมีการแบ่งเขตพ้ืนที่ 
เช่น ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแลวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
บัญญัติว่า “การฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองชั้นต้น ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้
ฟ้องคดีมีภูมิล าเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น” แต่ในกรณีนี้ย่อมไม่น ามา
พิจารณาในกรณีท่ีมีเพียงศาลเดียวที่มีเขตอ านาจ เช่น ศาลปกครองสูงสุด 
 
 2.3.3 ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีที่ฟ้องนั้น 
 ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (Intérêt à Agir) เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับอ านาจฟ้องคดีหรือผู้มี
สิทธิในการฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องแสดงให้เห็นว่าสิทธิของตนถูกโต้แย้ง (Droit Lésé) หรือมีการ
โต้แย้งสิทธิของผู้ฟ้องคดีแล้วจึงจะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย อาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1 ) ผู้มีสิทธิฟ้องคดีโดยผลของกฎหมาย ได้แก่ กรณีของผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแลวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 2542 
บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่า กฎหรือการกระท าใดของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้มีสิทธิเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาล
ปกครองได้ ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่ง
เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา 42” จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภามิได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายจริง ๆ แต่กฎหมายให้ถือ
เสมือนเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา 42  
 2 ) ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามข้อเท็จจริง ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองแลวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระท าหรืองดเว้นการ
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กระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแก้ไขหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้นต้องมีค าบังคับตามที่ก าหนดในมาตรา 72 ผู้นั้นมีสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง” 
 นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการที่ค าสั่งทางปกครองหรือกฎนั้น ต้องก่อผลกระทบกระเทือน
อย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ฟ้องคดี (L’Acte Faisant Grief) ซึ่งมาจากหลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศส โดย
ศาลปกครองฝรั่งเศสได้วางเป็นหลักกฎหมายทั่วไปไว้ว่า นอกจากนิติกรรมทางปกครองจะก่อให้เกิด
ผลทางกฎหมาย (L’Effet Juridique) หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี
แล้ว นิติกรรมทางปกครองนั้นต้องก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ฟ้องคดีด้วย 
(L’Acte Faisant Grief) (De Minimis non Curat Praetor) ศาลจึงจะรับค าฟ้องไว้พิจารณา ซึ่งหาก
นิติกรรมทางปกครองนั้นเพียงแต่ก่อให้เกิดความขัดข้องเล็กน้อย ซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติจากการ
ด าเนินการภายในหน่วยงานนั้น ศาลปกครองก็ไม่อาจรับค าฟ้องไว้พิจารณาได้ เช่น การกระท าที่อยู่ใน
ขั้นตระเตรียมการเพ่ือที่จะตรากฎ (Lesactes Préparatoires) หรือค าสั่งยืนยัน (La Decision 
Confirmative) ที่มีวัตถุประสงค์และเนื้อหาในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ไม่ต่างไปจากค าสั่งเดิม 
หรือมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง (Lesmesures d’Oedre Intérieur) ที่มีขึ้นเพ่ือจัดระบบการ
ท างานภายในฝ่ายปกครองและมีผลบังคับใช้เฉพาะกับฝ่ายปกครองเท่านั้น หรือค าสั่งจัดระบบงาน
ภายในกองหรือส านัก หรือค าสั่งย้ายข้าราชการภายในกองโดยไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือ
ก่อให้เกิดภาระทางการเงินเพ่ิมเติม72 
 
 2.3.4 ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมาย 
 การด าเนินคดีปกครองก็เช่นเดียวกับคดีประเภทอ่ืน กล่าวคือ ผู้ ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถ (Capacité Juridique) ในการท านิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หาก
ผู้ฟ้องคดีมีข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถก็จะต้องด าเนินการแก้ไขตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บัญญัติไว้ มาตรา 45 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแลวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “ในการด าเนินกระบวนพิจารณา คู่กรณีจะด าเนินการทั้งปวงด้วย
ตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ทนายความหรือบุคคลอ่ืนซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนดเพ่ือฟ้องคดีหรือด าเนินการแทนได้” 

                                                           

 
72ประสาท พงษ์สุวรรณ์, เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง, เอกสารประกอบการบรรยาย 

หลักสูตร พนักงานคดีปกครอง ระดับกลาง รุ่นที่ 16, 2556. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 15. 
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 ต่อมาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยองค์คณะ การจ่าย
ส านวนการโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอ านาจให้ด าเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. 2544 ข้อ 
20 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “คู่กรณีในคดีปกครองอาจมอบอ านาจให้ทนายความหรือุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะแล้ว และมีความรู้ความสามารถที่อาจด าเนินการแทนผู้มอบอ านาจได้ ฟ้องคดีหรือด าเนินคดี
ปกครองแทนคู่กรณีได้” และข้อ 20 วรรคสอง ก าหนดว่า “คู่กรณีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมอบอ านาจให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณีของหน่วยงานทาง
ปกครองนั้น หรือหน่วยงานทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่ หรือพนักงานอัยการฟ้องคดี
หรือด าเนินคดีปกครองแทนได้” 
 ส าหรับเรื่องความสามารถในการฟ้องคดีของบุคคลนั้นตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ .ศ. 2543 ข้อ 26 ก าหนดว่า “บุคคลผู้ไร้
ความสามารถจะฟ้องคดีปกครองได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ 
 ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการอนุญาตหรือต้องได้รับความยินยอมก่อน ให้แนบ
หนังสืออนุญาตหรือหนังสือแสดงความยินยอมมาพร้อมกับค าฟ้องด้วย” 
 ในเรื่องความสามารถของผู้ฟ้องคดีท่ีมีการก าหนดไว้โดยเฉพาะ คือ ตามระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า 
“ในกรณีที่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ประสงค์จะฟ้องคดีปกครองด้วยตนเอง ถ้าศาล
เห็นสมควร จะอนุญาตให้ฟ้องคดีปกครองด้วยตนเองก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้พนักงานเจ้าน้าที่ของ
ศาลแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบ และศาลมีค าสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้น 
หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพ่ือประกอการพิจารณาได้”  
 
 2.3.5 เป็นค าฟ้องที่มีสาระส าคัญครบถ้วน 
 ต้องเป็นค าฟ้องที่มีสาระส าคัญครบถ้วนสมบูรณ์ตามเนื้อหาที่ระบุไว้ในมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแลวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยบัญญัติให้ค าฟ้องคดี
ปกครองต้องใช้ถ้อยค าสุภาพและมีรายการดังต่อไปนี้ 
 1 ) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ฟ้องคดี 
 2 ) ชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการ
ฟ้องคด ี
 3 ) การกระท าทั้งหลายที่ เป็นเหตุแห่ งการฟ้องคดี พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 
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 4 ) ค าขอของผู้ฟ้องคด ี
 5 ) ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ถ้าเป็นการยื่นฟ้องคดีแทนผู้ฟ้องคดีแทนผู้อ่ืนจะต้อง
แนบใบมอบฉันทะให้ผู้ฟ้องคดีมาด้วย 
 นอกจากนี้  ผู้ ฟ้องคดีต้องแนบพยานหลักฐานที่ เ กี่ยวข้องด้วย ในกรณีที่ ไม่อาจแนบ
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องได้ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ผู้ฟ้องคดีต้องรู้เหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้
ด้วย รวมทั้งต้องยื่นค าฟ้องที่ถูกต้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
และเพ่ือประโยชน์ในการนับอายุความ ให้ถือว่าวันที่ส่งค าฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นค า
ฟ้องต่อศาลปกครอง ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 
 
 2.3.6 มีการด าเนินการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบขั้นตอนแล้ว 
 เงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบขั้นตอนตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว เป็นไปตามหลัก (Exhaustion of Administrative Remedy หรือ Èpuisement 
des Voies de Recours) โดยมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับ
การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระท า
ได้ต่อเมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวและได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือ
มิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นก าหนด” ก่อนจะน าคดีมาฟ้อง
ต่อศาลปกครองจะต้องมีการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ในฝ่ายปกครองก่อน ทั้งนี้ ตามกฎหมายเฉพาะหรือ
กฎหมายกลาง และเมื่อมีการวินิจฉัยสั่งการตามกฎหมายนั้นแล้ว หรือมิได้มีการวินิจฉัยสั่งการในเวลา
อันสมควร จึงจะฟ้องต่อศาลปกครองได้ 
 เงื่อนไขนี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญ หากผู้ฟ้องคดีไม่ด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวก่อนฟ้อง
คดีต่อศาลปกครอง ศาลปกครองย่อมไม่รับค าฟ้องคดีไว้พิจารณา 
 
 2.3.7 เป็นค าฟ้องที่ศาลสามารถออกค าบังคับได้ 
 เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอของผู้ฟ้องคดี ซึ่งต้องเป็นค าขอที่ศาลสามารถออกค า
บังคับให้ได้ โดยเป็นไปตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติขัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ศาลสามารถออกค า
บังคับได้ตามมาตรา 72 และกรณีที่จ าเป็นต้องมีค าบังคับตามมาตรา 72 
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 1 ) กรณีเป็นค าฟ้องที่ศาลสามารถออกค าบังคับได้ตามมาตรา 72 หมายความว่า 
ค าขอตามค าฟ้องนั้นต้องอยู่ในขอบเขตที่ศาลอาจก าหนดค าบังคับได้ตามมาตรา 72 ซึ่งปกติจะเป็นค า
บังคับที่ก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับประเภทคดีตามมาตรา 9 ดังนั้น ถ้าในค าฟ้องนั้นมีค าขอที่
นอกเหนือหรือขัดกับมาตรา 72 จะถือว่าเป็นกรณีที่ท าให้ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง เช่นเดียวกับการที่ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้มีส่วนได้เสีย 
 2 ) กรณีเป็นค าฟ้องที่จ าเป็นต้องมีค าบังคับตามมาตรา 72 หมายความว่า ค าขอ
ตามค าฟ้องนั้นต้องมิใช่กรณีที่หน่วยงานทางปกครองสามารถบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งของตนได้อยู่
แล้ว เช่น กรณีที่กรมสรรพากรฟ้องบังคับให้ข้าราชการของตนที่ท าละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่
กรมสรรพากร ทั้งท่ีกรมสรรพากรสามารถออกค าสั่งให้ชดใช้ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ยึด อายัดทรัพย์ได้อยู่
แล้วตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ค าสั่งทางปกครอง
กลาง คดีหมายเลขแดงท่ี 952/2544) 
 นอกจากนี้ ในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไปแล้ว ก็เป็นกรณีที่ศาลไม่จ าเป็นต้องออก
ค าบังคับให้ 
 
 2.3.8 ยื่นค าฟ้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 เงื่อนไขเกี่ยวกับอายุความหรือที่กฎหมายใช้ค าว่า “ระยะเวลาการฟ้องคดี” นั้น อาจจะต้อง
จ าแนกตามลักษณะคดีแต่ละประเภท ซึ่งมีการก าหนดระยะเวลาแตกต่างกัน ดังนี้ 
 1 ) คดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือการกระท าอ่ืนใด โดยผู้ฟ้องคดีขอให้
ศาลเพิกถอนกฎ ค าสั่งทางปกครองหรือสั่งห้ามการกระท าอ่ืนใดนั้น กรณีจะต้องยื่นฟ้องภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่รู้หรือควรรูได้รู้ถึงเหตุแห่งกรฟ้องคดี ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 2 ) คดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และผู้ฟ้องคดีขอให้ศาล
ปกครองสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ในกรณีนี้จะต้อง
ยื่นฟ้องภายใน 90 วันนับแต่วันที่พ้นก าหนด 90 วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด และไม่ได้
รับค าชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
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 3 ) คดีที่ ฟ้องเกี่ยวกับการละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่ง
ทางปกครองหรือค าสั่งอ่ืน ตามมาตรา 9 (3) ให้ฟ้องภายใน 1 ปี และการฟ้องเกี่ยวกับการบังคับตาม
สัญญาทางปกครอง มาตรา 9 (4) ให้ยื่นฟ้องภายใน 5 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้อง
คดีแต่ต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 4 ) การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและการฟ้องคดี
ปกครองเกี่ยวกับสถานะของบุคคล คดีปกครองประเภทนี้จะฟ้องเมื่อใดก็ได้ ตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 
 2.3.9 เป็นค าฟ้องที่ช าระค่าธรรมเนียมศาลโดยถูกต้อง 
 คดีปกครองบางประเภทการฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล กล่าวคือ คดีปกครองตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)  
 แต่จะมีเฉพาะค าฟ้องขอให้สั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน อันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (3) และ (4) คือ คดีละเมิดทางปกครองและความรับผิดอย่างอ่ืน และคดีสัญญาทาง
ปกครองเท่านั้น เป็นคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล โดยมาตรา 45 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “การฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ศาล เว้นแต่การฟ้องคดีขอให้สั่งให้ใช้เงิน หรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (3) หรือ (4) ให้เสียค่าธรรมเนียมตามทุนทรัพย์ในอัตราตามที่ระบุไว้ในตาราง 1 ท้ายประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งส าหรับคดีที่มีค าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้” 
 นอกจากนี้ มาตรา 45/1 บัญญัติว่า “การฟ้องคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา 45 
วรรคสี่ หากคู่กรณีใดยื่นค าขอต่อศาลโดยอ้างว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือ
โดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ถ้าศาล
เห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟ้องไว้พิจารณาหรือในกรณีอุทธรณ์ซึ่งศาลเห็นว่ามีเหตุผลอัน
สมควรที่จะอุทธรณ์ได้ แล้วแต่กรณี และศาลได้ไต่สวนแล้วเห็นว่ามีเหตุตามค าขอจริงก็ให้ศาลอนุญาต
ให้คู่กรณีนั้นด าเนินคดี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนได้ ค าสั่งให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้เป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน หรือมีค าสั่งให้ยกค าขอ ผู้ยื่น
ค าขอมีสิทธิด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
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 (1 ) ยื่นค าร้องขอให้พิจารณาค าขอนั้นใหม่ เพ่ืออนุญาตให้ตนน าพยานหลักฐานมา
แสดงเพ่ิมเติมว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้จริง หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้า
ไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร 
 (2 ) ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อศาลปกครองสูงสุด 
 ในกรณีที่คู่กรณีใช้สิทธิตาม (1) หรือ (2) อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะใช้สิทธิอีกประการหนึ่ง
มิได้ 
 การยื่นค าขอ การพิจารณาค าขอ การขอให้พิจารณาใหม่ การอุทธรณ์และการด าเนิน
กระบวนพิจารณาอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการขอด าเนินคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออกตาม
มาตรา 44” 
 
 2.3.10  ไม่เป็นการฟ้องซ้อน ฟ้องซ้ า หรือด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ า 
 เงื่อนไขเรื่องไม่เป็นการฟ้องซ้อน ฟ้องซ้ า หรือด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ ามิได้มีการบัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 2542 ด้วยเหตุดังกล่าว 
เงื่อนไขนี้จึงเป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2543 ได้ก าหนด ข้อ 36 (1) ก าหนดห้ามการฟ้องซ้อน ข้อ 97 ห้ามการฟ้องซ้ า และข้อ 
96 ห้ามด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ า  
 1 ) เรื่องที่ฟ้องจะต้องไม่เป็นการฟ้องซ้อน ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 36 ก าหนดไว้ว่า “นับแต่เวลาที่ได้
ยื่นค าฟ้องต่อศาลแล้ว คดีนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาและผลแห่งการนั้น 
 (1 ) ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดียื่นค าฟ้องเรื่องเดียวกันต่อศาลนั้นหรือต่อศาลอื่นอีก และ 
 (2 ) ถ้ามีเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพฤติการณ์อันเกี่ยวด้วยการยื่นฟ้องต่อศาล
ที่มีเขตอ านาจศาลเหนือคดีนั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนา
ของผู้ฟ้องคดี การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้นหาตัดอ านาจศาลที่รับค าฟ้องไว้ในอันที่จะพิจารณาพิพากษา
คดีนั้นไม”่ 
 2 ) เรื่องที่ฟ้องจะต้องไม่เป็นการฟ้องซ้ า ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 97 ก าหนดไว้ว่า “คดีที่ได้มีค าพิพากษา
หรือค าสั่งชี้ขาดถึงที่สุดแล้ว ห้ามมิให้คู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุ
อย่างเดียวกัน” 
 3 ) เรื่องที่ฟ้องจะต้องไม่เป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ า ระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 96 ก าหนดไว้ว่า 
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“เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นใดแห่งคดีแล้ว ห้ามมิให้ด าเนินกระบวน
พิจารณาในศาลอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น เว้นแต่ 
 (1 ) การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเล็กน้อยตามข้อ 95 
 (2 ) การพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดใหม่ตามมาตรา 75 
 (3 ) การพิจารณาใหม่แห่งคดีที่ส านวนคดีหรือเอกสารในส านวนคดีสูญหาย
หรือบุบสลายตามข้อ 21 
 (4 ) การยื่น การรับ หรือไม่รับอุทธรณ์ตามมาตรา 73 
 (5 ) การด าเนินการเก่ียวกับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างการยื่นอุทธรณ์ 
ซึ่งค าอุทธรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ 104 หรือข้อ 106 
 (6 ) การที่ศาลปกครองสูงสุดส่งคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นที่ได้พิจารณา
และพิพากษาหรือมีค าสั่งคดีนั้น เพ่ือให้พิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่หรือพิจารณาและพิพากษาหรือมี
ค าสั่งใหม่ ตามข้อ 112 
 (7 ) การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง” 



บทท่ี 3 

 

 “กฎ” ในระบบกฎหมายต่างประเทศ 
 

 แต่เดิมแนวคิดเรื่องการมอบอ านาจบัญญัติกฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติเป็นที่ถกเถียงกัน
อย่างมากในต่างประเทศว่าสามารถกระท าได้หรือไม่และในขอบเขตเพียงใด เพราะขัดต่อหลักการ
แบ่งแยกอ านาจซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญที่ประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การน าหลักการ
แบ่งแยกอ านาจไปใช้ในประเทศต่าง ๆ นั้น เป็นการน าไปใช้ในการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
อ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหาร ซึ่งรัฐธรรมนูญของประเทศที่รองรับหลักการแบ่งแยกอ านาจจะ
บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจทั้งสองโดยแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การแบ่งแยกอ านาจ
เด็ดขาดและการแบ่งแยกอ านาจไม่เด็ดขาด อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญของบางประเทศที่ก าหนดให้มี
การแบ่งแยกอ านาจเด็ดขาด แต่ในทางปฏิบัติที่เป็นจริงของการใช้อ านาจทั้งสองอ านาจนิติบัญญัติและ
อ านาจบริหารยังคงเกี่ยวพันกันอยู่ ดังนั้น อ านาจในการตรากฎองค์กรบริหารที่มีฐานะเป็นฝ่าย
ปกครองจึงมีขึ้น เพ่ือช่วยเหลือการท าหน้าที่บัญญัติกฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติ ซึ่งการศึกษา
อ านาจการตรากฎของต่างประเทศ จะท าให้สามารถเข้าใจถึงสถานะ ประเภท และผลทางกฎหมาย
ของกฎ และจะท าให้สามารถเข้าใจถึงสถานะ ประเภท และผลทางกฎหมายของมาตรการภายในของ
ฝ่ายปกครอง 
 การที่ประเทศไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาระบบกฎหมายนั้น วิธีการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ
อย่างมากในวงวิชาการ คือ การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ จนถือว่าเป็นแนวทางของการจัดท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งผู้เขียนก็มีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางนี้ จึงได้น าตัวอย่างของแนวคิดเกี่ยวกับกฎ
ของต่างประเทศมาเปรียบเทียบ เพ่ือศึกษาและค้นคว้าหาหนทางน ามาปรับใช้กับประเทศไทย ดังนี้ 
 

3.1  ประเทศอังกฤษ 
 
 ประเทศอังกฤษถือว่าองค์กรนิติบัญญัติเป็นที่มาของอ านาจนิติบัญญัติและองค์กรนิติบัญญัติ
อาจมอบอ านาจในการบัญญัติกฎหมายให้องค์กรบริหารได้ ผลของการมอบอ านาจท าให้เกิดกฎหมาย
ที่ตราโดยการได้รับมอบอ านาจ (Delegated Legislation) หรือกฎ (Subordinate Legislation) แต ่
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อ านาจที่ได้รับมอบมานี้ไม่ได้มีโดยไม่มีขอบเขตจ ากัด แต่เป็นเพียงอ านาจรองเพราะถูกจ ากัดตาม
พระราชบัญญัติที่มอบให้นั้น1 ซึ่งในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงสถานะ ประเภท และผลทางกฎหมาย
ของกฎและมาตรการภายใน ตลอดจนการควบคุมกฎโดยศาล 
  
 3.1.1 กฎ 
 อังกฤษไม่ได้น าหลักการแบ่งแยกอ านาจของมองเตสกิเออมาใช้ในการจัดรูปแบบการปกครอง 
ในทางตรงกันข้ามอังกฤษเป็นแม่แบบของการคิดค้นหลักการแบ่งแยกอ านาจ เพราะมองเตสกิเออ
อธิบายหลักการแบ่งแยกอ านาจจากการสังเกตรูปแบบการปกครองของอังกฤษ2 
 การนิติบัญญัติ (Legislation) ของอังกฤษมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกลาง และปรากฏชัดเจน
ในรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 ค.ศ. 1327-1377 แต่มิได้มีความหมายดังเช่นความหมายใน
ปัจจุบัน ที่หมายถึงกระบวนการที่ผ่านความเห็นชอบจาก 3 ฝ่าย (Threefold Assent) ได้แก่ กษัตริย์ 
ขุนนาง และสามัญชน (King, Lord, and Common) 
 ในสมัยกลาง พระราชบัญญัติ (Statute) เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการบัญญัติกฎหมายของ
กษัตริย์อังกฤษ แต่การบัญญัติพระราชบัญญัติจะกระท ากันอย่างไรและอาศัยอ านาจอะไรในการ
บัญญัตินั้นไม่มีแบบพิธีที่ชัดเจนดังเช่นในปัจจุบัน คงเข้าใจและยอมรับกันเพียงว่าการบัญญัติกฎหมาย
เป็นพระราชอ านาจของกษัตริย์  นอกจากนั้นกษัตริย์อาจบัญญัติกฎหมายในรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่
พระราชบัญญัติก็ได้ และไม่มีขอบเขตก าหนดไว้3 
 ในสมัยนั้นผู้พิพากษาอังกฤษมิได้คิดว่าตนผูกพันที่จะต้องใช้พระราชบัญญัติ ตรงกันข้ามผู้
พิพากษาอังกฤษผูกพันอยู่กับคอมมอนลอว์ ถือว่าตนเป็นเพียงข้ารับใช้และเป็นปากเป็นเสียงของคอม
มอนลอว์ พระราชบัญญัติของกษัตริย์ไม่ใช่กฎหมายสูงสุดดังเช่นกฎหมายของพระเจ้า (A Law of 
God) แต่อยู่ภายใต้คอมมอนลอว์ และทัศนะเช่นนี้ยังคงมีความส าคัญในการจ ากัดขอบเขตของการ
บัญญัติพระราชบัญญัติ จนกระทั่งในศตวรรษที่ 19 ข้อจ ากัดขอบเขตของการบัญญัติพระราชบัญญัติ
ถูกยกเลิกไป ท าให้รัฐสภา (Parliament) เป็นองค์กรที่มีอ านาจสูงสุดในการบัญญัติ กฎหมาย 

                                                           

 
1David Foulkes, Administrative Law, 5th ed. (London: Butterworths, 1982), pp. 

58-59 อ้างถึงใน ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, การจัดท ากฎหมายล าดับรองของฝ่ายปกครอง (2547), ค้น
วันที่ 1 เมษายน 2558 จาก http://www.lawreform.go.th, หน้า 2. 
 

2หยุด แสงอุทัย, หลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2526), หน้า 57-58. 
 

3C. K. Allen, Law and Orders, 3rd ed. (London: Stevens & Sons, 1965), p. 24 
อ้างถึงใน รดาวรรณ เกื้อกูลเกียรติ์, เรื่องเดิม, หน้า 43. 

http://www.lawreform.go.th/
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(Legislation) มีอ านาจบัญญัติพระราชบัญญัติให้มีผลบังคับใช้เหนือกฎหมายทั้งหลายที่บังคับใช้อยู่ใน
ประเทศ4 จึงกลายมาเป็นความหมายของการนิติบัญญัติในปัจจุบัน 
 วิวัฒนาการในการตรากฎของอังกฤษ จึงได้รับมรดกทางความคิดและสถาบันมาจากการใช้
อ านาจนิติบัญญัติของกษัตริย์ในยุคกลาง และพัฒนามาจากการมอบอ านาจ (Delegation) ของ
กษัตริย์ในฐานะรัฐบาลกลาง (A Central Subordinate Authority) แก่ส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชบริพาร
ของพระองค์ (Local or Subordinate Deputies) ตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 14 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการมอบ
อ านาจให้จัดการในทางเศรษฐกิจ เช่น การส่งแกะไปขายต่างประเทศใน ค .ศ. 1337 และเครื่องเย็บ
สมุดใน ค.ศ. 13855 โดยวิวัฒนาการการตรากฎสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะแรก  การบัญญัติกฎหมายตามที่ได้รับมอบอ านาจ (Delegated Legislation) มีขึ้นเป็น
ครั้งแรกในรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ค.ศ. 1509-1547 กล่าวคือ ใน ค.ศ. 1531 รัฐสภาได้บัญญัติ
พระราชบัญญัติ Statute of Sewers มอบอ านาจให้คณะกรรมการ (Commissioners of Sewers) 
ตรากฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Ordinances และ Decrees โดยคณะกรรมการมีอ านาจตรา
กฎหมายในเรื่องใดก็ได้ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปและมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมาย 
คณะกรรมการก็มีอ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกฎหมายนั้นรวมทั้งตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้น 
ซึ่งกฎหมายที่คณะกรรมการตราขึ้นนี้มีผลสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 
Chancery และได้รับความยินยอมจากกษัตริย์ นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีอ านาจก าหนดอัตราภาษี
ที่ดิน และการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการไม่ช าระภาษีรวมทั้งก าหนดบทลงโทษทางอาญาด้วย การมอบ
อ านาจตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการมอบอ านาจอย่างกว้างขวางทั้ งในการบัญญัติกฎหมาย การ
ปกครอง และการพิจารณาคดี ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อมาเป็นเวลา 400 ปี จนถึง 
ค.ศ. 19306 
 ส่วนหลักการ (The Principle) ที่องค์กรบริหารจะมีอ านาจตรากฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับมอบ
อ านาจจากรัฐสภา เพ่ิงปรากฏขึ้นใน ค.ศ. 1539 โดยพระราชบัญญัติ Statute of Proclamation 
มอบอ านาจให้กษัตริย์โดยค าแนะน าขององคมนตรี (King in Council) ออกประกาศพระราชโองการ 
(Proclamation) ทั้งนี้ เนื่องจากเริ่มมีแนวความคิดว่าพระราชโองการของกษัตริย์ควรได้รับการ
ปรึกษาหารือจากรัฐสภาก่อนที่จะน ามาประกาศใช้7 อย่างไรก็ตาม การมอบอ านาจในครั้งนั้นรัฐสภายัง
ไม่มีฐานะเป็นองค์กรสูงสุด และกฎหมายที่กษัตริย์บัญญัติขึ้นโดยค าแนะน าขององคมนตรีมีผลบังคับ

                                                           

 
4ibid., pp. 24-25 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 43. 

 
5ibid., p. 25 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 43. 

 
6ibid., pp. 26-27 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 44. 

 
7ibid., pp. 25-26 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 44. 
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ใช้เช่นเดียวกับกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยค าแนะน าของรัฐสภา (The Same Force as Acts of 
Parliament) โดยมีเงื่อนไขเพียงว่าร่างกฎหมายที่กษัตริย์บัญญัติขึ้นนี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อคอม
มอนลอว์ ไม่มีผลกระทบต่อพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้อยู่เดิม ไม่มีผลกระทบต่อที่ดิน สินค้า หรือ
ที่อยู่อาศัย รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อประเพณีอันดีงามและความชอบด้วยกฎหมายของบ้านเมือง8 
 ระยะที่สอง  ต่อมาในสมัยราชวงศ์สจ๊วต ค.ศ. 1603-1714 ยังคงมีปัญหาในเรื่องอ านาจของ
รัฐบาล รวมทั้งอ านาจบัญญัติกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย หรืองดเว้นไม่บังคับใช้กฎหมายแก่
บุคคลหนึ่งบุคคลใด (The Claim to Suspend or Dispense Form the Law) และกลายมาเป็นความ
ขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างอ านาจของรัฐสภากับอ านาจดั้งเดิมของกษัตริย์ ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์
เรียกคืนอ านาจ และเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นโดยการจับกุมพระเจ้าชาร์ลส์ที่  1 ไปขังคุก อันเป็นผล
สืบเนื่องจากความขัดแย้งและการแย่งชิงอ านาจในการบัญญัติกฎหมายระหว่างรัฐสภาและกษัตริย์
ดังกล่าว ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าเจมส์ที่ 2 พระองค์ทรงพยายามรวมอ านาจมากขึ้น ใน ค.ศ. 
1688 รัฐสภาจึงท าการปฏิวัติต่อต้านอ านาจสมบูรณาญาสิทธิราชของพระองค์และบัญญัติ
พระราชบัญญัติ Bill of Rights 1689 เพ่ือจ ากัดพระราชอ านาจของกษัตริย์ และในปลาย
ราชวงศ์สจ๊วต รัชสมัยของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 พระองค์ทรงรวมอ านาจอีกครั้งจนก่อให้เกิดการปฏิวัติ
เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งการปฏิวัติในครั้งนี้แม้ว่าจะไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ แต่ก็ได้สร้างหลักเกณฑ์และ
สถาบันในการบัญญัติกฎหมายขึ้น และเป็นรากฐานของการใช้อ านาจนิติบัญญัติของอังกฤษในปัจจุบัน 
โดยรัฐสภาได้บัญญัติพระราชบัญญัติ Act of Settlement จ ากัดพระราชอ านาจของกษัตริย์ ตั้งแต่
นั้นมาพระราชอ านาจของกษัตริย์ทรงถูกจ ากัดโดยทั้งกฎหมายที่บัญญัติโดยรัฐสภาและคอมมอนลอว์ 
ศาลหลวงก็ไม่เคยพิพากษาว่าพระราชบัญญัติที่รัฐสภาบัญญัติขึ้นเป็นโมฆะอีกเลย ตรงกันข้ามกลับ
พิพากษาว่ารัฐสภามีอ านาจที่จะบัญญัติกฎหมายใดหรือไม่ก็ได้ และเมื่อบัญญัติกฎหมายแล้วศาลไม่มี
อ านาจตัดสินว่าพระราชบัญญัตินั้นเป็นโมฆะ ด้วยเหตุนี้รัฐสภาจึงเป็นองค์กรผู้มีอ านาจสูงสุดในการ
บัญญัติกฎหมาย ส่วนพระราชอ านาจของกษัตริย์แต่เดิมในการบัญญัติกฎหมายนั้นมีฐานะรองลงมา9 
 ระยะที่สาม  ในระยะแรกของการได้รับชัยชนะของรัฐสภาเหนือกษัตริย์นั้น รัฐสภา
ระมัดระวังต่อการมอบอ านาจนิติบัญญัติให้องค์กรบริหารมาก กฎหมายที่รัฐสภาบัญญัติขึ้นจึงเป็น
กฎหมายที่มีรายละเอียดและซับซ้อนมาก จนถึงปลายศตวรรษที่ 18 ได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
แนวความคิดเสรีนิยมถูกแทนที่ด้วยแนวความคิดแบบ Collectivism รัฐสภาจ าเป็นจะต้องบัญญัติ
กฎหมายเพิ่มมากขึ้น เช่น ในเรื่องสุขภาพอนามัย ในเรื่องการศึกษา ในเรื่องการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 
และรัฐสภาเริ่มตระหนักแล้วว่าความเป็นจริงงานนิติบัญญัติไม่อาจด าเนินต่อไปได้ โดยปราศจากความ

                                                           

 
8ibid., p. 26 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 45. 

 
9ibid., pp. 27-28 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 46. 
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ช่วยเหลือขององค์กรบริหารที่มีความรู้ความสามารถและใกล้ชิดกับปัญหา เนื่องจากงานบริการ
ประชาชนขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว รัฐสภาจึงได้มอบอ านาจให้องค์กรบริหารมากยิ่งขึ้นจนกระทั่ง
ปลายศตวรรษที่ 19 เกิดความสับสนและเกิดปัญหาที่จะต้องทบทวนถึงการมอบอ านาจของรัฐสภา 
และการตรากฎหมายตามที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 20 เมื่อเข้า
สู่รัฐสวัสดิการปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเรียกร้องให้รัฐเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหา ความต้องการ
กฎหมายจึงเพ่ิมมากข้ึน การมอบอ านาจจึงเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย และเนื่องจากรัฐบาลมักมีเสียงข้าง
มากเด็ดขาดในรัฐสภาท าให้ในความเป็นจริงการบัญญัติพระราชบัญญัติโดยรัฐสภาถูกควบคุมโดย
รัฐบาลผ่านกลไกพรรคการเมือง ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติดังกล่าวจึงให้อ านาจองค์กรบริหารตรากฎ 
และตัดสินข้อพิพาทด้วยตนเองพร้อมกับบัญญัติในลักษณะจ ากัดอ านาจศาลยุติธรรมเอาไว้ เช่น ให้กฎ
ที่ตราโดยองค์กรบริหารถือเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติ หรือให้การตัดสินข้อพิพาทของรัฐมนตรี
ถือเป็นที่สุด ซึ่งคณะกรรมาธิการโดโนมอร์ (Donoughmore Committed) เสนอแนะว่าบทบัญญัติ
เช่นนี้รัฐสภาไม่ควรบัญญัติขึ้นอีก พร้อมกับให้มีมาตรการควบคุมกฎโดยรัฐสภาผู้มอบอ านาจ ก็ปรากฏ
ว่าบทบัญญัติตัดอ านาจศาลในท านองนี้มีน้อยลงตามล าดับ จนปัจจุบันกล่าวได้ว่าแทบไม่มีเลย  
 เมื่อมีข้อวิจารณ์ถึงอันตรายของการมอบอ านาจ ประกอบกับความพยายามที่จะก าหนด
ขอบเขตระหว่างอ านาจบัญญัติกฎหมายของรัฐสภาและอ านาจการตรากฎขององค์กรบริหารซึ่งมี
ปัญหาที่ถกเถียงกันมาก คือ การบัญญัติกฎหมายของรัฐสภามีมาตรการป้องกันทางประชาธิปไตย เช่น 
มีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในร่าง
กฎหมายก่อนที่จะประกาศใช้ แต่ในขณะที่การตรากฎขององค์กรบริหารนั้นร่างขึ้นในส่วนราชการของ
ตน และที่ส าคัญกฎหมายของฝ่ายปกครองจะมีผลบังคับใช้ทันทีโดยไม่ต้องมีการประกาศหรือแจ้งให้
ประชาชนทราบก่อน ดังนั้น ใน ค.ศ. 1893 รัฐบาลจึงได้ตรากฎหมาย The Rules Publication Act, 
1893 ก าหนดให้กฎหมายที่ตราขึ้นโดยได้รับมอบอ านาจจากรัฐสภาจะต้องจัดให้มีการประกาศ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบก่อน ต่อมาใน ค .ศ. 1946 รัฐสภาได้บัญญัติกฎหมายใหม่ขึ้น The 
Statutory Instrument Act, 1946 และยกเลิก The Rules Publication Act, 1983 เพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องของกฎหมายฉบับเดิม โดยได้ก าหนดค าจ ากัดความให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกฎ
ภายใต้ค าว่า “กฎหมายอุปกรณ์” (Statutory Instruments) ไม่ว่าชื่อเฉพาะของกฎนั้นจะเรียกว่า
พระราชกฤษฎีกาในสภาองคมนตรี (Order in Council) กฎกระทรวง (Ministerial Order) หรือชื่อ
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อ่ืนใดก็ตาม10 และยังได้ก าหนดวิธีการเฉพาะที่จะตรวจสอบการตรากฎขององค์กรบริหารให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของรัฐสภาด้วย กล่าวคือ11 
 ในการยกร่างกฎนั้น ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะต้องส่งไปให้คณะกรรมการร่างกฎหมายของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีลอร์ดชานเซลเลอร์และเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจไม่ให้กฎดังกล่าวเกินขอบอ านาจของ
กฎหมายแม่บท ในขั้นตอนนี้เป็นธรรมเนียมที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องมักจะหารือองค์กรที่เป็นผู้แทน
ของกลุ่มบุคคล ซึ่งจะถูกกฎนั้นบังคับใช้ โดยให้องค์กรนั้นท าความเห็นเป็นหนังสือมายังผู้ร่างได้ 
 ที่ส าคัญที่สุดกฎหมายฉบับนี้ได้เพ่ิมการควบคุมกฎโดยรัฐสภา ซึ่งก าหนดมาตรการตั้งแต่
ระดับการควบคุมค่อนข้างน้อยไปจนถึงการควบคุมมาก ขึ้นอยู่กับความส าคัญและผลกระทบของกฎ
ต่อประชาชน 
 1 ) กระบวนการควบคุมที่อ่อนที่สุด ได้แก่ การบังคับให้องค์กรบริหารสามารถตรา
กฎและประกาศใช้ได้เลย แต่จะต้องน ากฎนั้นส่งไปยังรัฐสภา (Pay on the Table) 
 2 ) กระบวนการควบคุมที่เข้มข้นขึ้นมา ซึ่งมักใช้กับเรื่องที่ส าคัญเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การ
บังคับให้องค์กรบริหารสามารถตรากฎและประกาศใช้ได้เลย แต่จะต้องน ากฎนั้นส่งไปให้รัฐสภา และ
รัฐสภาสามารถปฏิเสธไม่ให้บังคับใช้กฎดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (Negative Procedure) 
 3 ) กระบวนการควบคุมส าหรับกฎที่ส าคัญเพ่ิมขึ้นไปอีก ได้แก่ การบังคับให้องค์กร
บริหารจะต้องเสนอร่างกฎส่งไปให้รัฐสภา และรัฐสภาสามารถปฏิเสธไม่ ให้ประกาศบังคับใช้ร่างกฎ
ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (Negative Procedure) 
 4 ) กระบวนการควบคุมสุดท้ายที่ใช้ส าหรับเรื่องที่ส าคัญที่สุด โดยเฉพาะกฎที่
ก าหนดอัตราภาษีอากรหรือก าหนดความผิดทางอาญา ได้แก่ การบังคับให้องค์กรบริหารจะต้องเสนอ
ร่างกฎต่อรัฐสภา เพ่ือให้รัฐสภาลงมติรับรองเสียก่อน (Confirmation Procedure) จึงจะประกาศใช้ได้ 
 นอกจากนี้ยังก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้มีการประกาศเผยแพร่กฎหมายที่ตราขึ้นโดยได้รับมอบ
อ านาจจากรัฐสภาในราชกิจจานุเบกษา (The Majesty’s Stationery Office) ก่อนมิฉะนั้นฝ่าย
จ าเลยที่ถูกฟ้องว่าละเมิดกฎหมายดังกล่าว อาจยกเป็นข้อต่อสู้ได้ว่ายังไม่มีการประกาศเผยแพร่ในราช
กิจจานุเบกษา ในขณะเดียวกันฝ่ายโจทก์ก็อาจพิสูจน์หักล้างได้ว่าแม้จะไม่มีการประกาศเผยแพร่ใน
ราชกิจจานุเบกษาแต่ทางราชการมีประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอยู่แล้ว หรือฝ่ายจ าเลยทราบ

                                                           

 10R. H. Jones, Constitutional and Administration Law (London: Macdonald & 
Evans Ltd., 1968), p. 75 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 48. 
 11บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ระบบการควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลในประเทศอังกฤษ,” 
วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14, 2 (มกราคม 2536): 43-44.  
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ประกาศเผยแพร่อยู่แล้ว ซึ่งกฎหมาย The Statutory Instrument Act, 1946 ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่
จนถึงปัจจุบัน 
 เมื่อกฎประกาศใช้แล้วหากมีการบังคับใช้กับประชาชน ประชาชนก็อาจน าคดีขึ้นสู่ศาลและ
ยกเป็นข้ออ้างได้ว่ากฎนั้นตราขึ้นเกินขอบอ านาจที่รัฐสภามอบให้ และศาลมักจะใช้หลักคอมมอนลอร์
บางหลักควบคุม เช่น หลักจะตรากฎไม่ได้ถ้าพระราชบัญญัติไม่ได้มอบอ านาจไว้โดยชัดแจ้ง หรือการ
มอบอ านาจในเรื่องส าคัญต่อไปนี้จะต้องแจ้งชัด เช่น การจ ากัดเสรีภาพบุคคล การห้ามฟ้องคดีต่อศาล 
การกระทบต่อกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือการเก็บภาษีอากร แม้บางครั้งกฎหมายแม่บทจะบัญญั ติ
ถ้อยค าไว้อย่างกว้างขวางมากก็ตาม 
 ปัจจุบันองค์กรบริหารของอังกฤษจะมีอ านาจตรากฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับมอบอ านาจจาก
รัฐสภา ซึ่งเรียกกฎหมายที่ตราโดยองค์กรบริหารนี้ว่า Delegated Legislation และมีฐานะเป็นกฎ 
(Secondary Legislation) ดังนั้น กฎหมายขององค์กรบริหารจึงไม่อาจขัดหรือแย้งกับกฎหมายของ
รัฐสภา ที่ถือเป็นกฎหมายสูงสุด (Supreme Legislation) หรือกฎหมายล าดับต้น (Primary Legislation) 
ได้ และวัตถุประสงค์ของการตรากฎก็มีขึ้นเพ่ือบังคับใช้กฎหมายของรัฐสภา เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์
ของรัฐสภาที่จัดให้มีการมอบอ านาจ 
 
 3.1.2 มาตรการภายใน 
 ปัจจุบันมีการออกกฎเกณฑ์ภายในของฝ่ายปกครองที่ไม่มีรูปแบบ (Informal Rules) ขึ้นมา
แทนที่กฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติ (Primary Legislation) เนื่องจากฝ่ายปกครองต้องเผชิญกับ
ภารกิจที่ยุ่งยากท าให้ต้องสร้างกลไกใหม่ขึ้นมา เช่น ประมวลแนวปฏิบัติ (Code of Practice) บันทึก
แนวปฏิบัติ (Guidance Note) หนังสือเวียน (Circular) แนวทาง (Outline Scheme) ค าแนะน า 
(Statement of Advice) หนังสือเวียนของส่วนราชการ (Departmental Circular) ซึ่งมีกฎเกณฑ์ที่
สามารถแยกออกจากกฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติ (Primary Legislation) แบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภท คือ12 
 ประเภทท่ีหนึ่ง กฎที่ตราโดยได้รับมอบอ านาจนิติบัญญัติ (Delegated Legislation) ใน
กรณีที่กฎหมายแม่บท (Parent Statute) มอบอ านาจให้ฝ่ายปกครองตรากฎเกณฑ์หรือกฎกระทรวง 

                                                           

 
12Robert Baldwin and John Houghton, “Circular Arguments: The Status and 

Legitimacy of Administrative Rules,” Public Law (1986), pp. 239-240 อ้างถึงใน ยงยุทธ 
อนุกูล, สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือเวียน แนวปฏิบัติและมาตรการภายในของฝ่าย
ปกครอง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), หน้า 
129. 
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(Rules or Regulation) และในกรณีที่พระราชบัญญัติก าหนดให้กฎเกณฑ์ใดมีสภาพบังคับเหมือนกับ
กฎเกณฑ์ท่ีตราโดยพระราชบัญญัติ 
 ประเภทท่ีสอง กฎที่ตราโดยได้รับมอบอ านาจนิติบัญญัติช่วง (Sub Delegated Legislation) 
ซึ่งไม่ชัดเจนว่ารัฐสภามอบอ านาจให้เฉพาะราย และไม่ชัดเจนว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวมีอ านาจบังคับทาง
กฎหมายอย่างสมบูรณ์ 
 ประเภทท่ีสาม กฎเกณฑ ์(Rules) แนวทาง (Guides) และบันทึกที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งออกโดยฝ่ายปกครองหรือองค์กรอื่นโดยไม่ได้อาศัยอ านาจจากพระราชบัญญัติ ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก 
และอาจเรียกได้ว่าเป็น “กฎเกณฑ์ทางปกครองที่ไม่มีสภาพบังคับ” (Unsanctioned Administrative 
Rules) 
 ส าหรับกฎเกณฑ์ (Rules) ที่ออกมาเพ่ือการจัดการภายในองค์กร (Internal Management) 
ของฝ่ายปกครอง ไม่เป็นกฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติ (Legislation) ไม่ว่าด้วยประการใดทั้งสิ้น 
เส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างกฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติกับกฎเกณฑ์ของฝ่ายปกครองนั้น ยังไม่ชัดเจน
และคลุมเครือ แต่กฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้ได้รับการปฏิบัติตามเสมือนว่าเป็นตัวบทกฎหมาย13 ส าหรับส่วน
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมทางนิติบัญญัติสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วน คือ14 
 ส่วนที่หนึ่ง กฎเกณฑ์ (Rules) ที่ออกโดยรัฐมนตรี (Ministers) องค์กรส่วนท้องถิ่น (Local 
Authority) หรือองค์กรพิเศษ (Fringe Organization) ซึ่งไม่ถือว่าเป็นกฎหมายลูกบท (Statutory 
Instruments) และเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือ The Statutory Instruments Act 1946 
 ส่วนที่สอง กฎเกณฑ์ (Rules) แนวปฏิบัติ (Guidelines) หรือก าหนดนโยบาย (Policy 
Statements) ที่ส่วนราชการพัฒนาและออกกฎเกณฑ์ขึ้นมาเอง แม้ว่าจะไม่ได้รับมอบอ านาจจาก
องค์กรนิติบัญญัติอย่างชัดเจนเท่าใดก็ตาม ซึ่งสถานะที่แน่นอน (The Precise Status) ยังไม่ชัดเจน 
ยังไม่เป็นที่รับรู้แก่สาธารณะ และเป็นสิ่งที่ไม่มีการตรวจสอบจากภายนอก 
 ส่วนที่สาม การใช้ดุลพินิจหรือการวินิจฉัยสั่งการที่ไม่เป็นทางการ เป็นกรณีที่ส่วนราชการ
ไม่ได้ออกกฎเกณฑ์ขึ้นมา เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจหรือการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจจะถูก
กระท าโดยการใช้ดุลพินิจหรือการวินิจฉัยสั่งการที่ไม่เป็นทางการ ที่บางกรณีอาจขัดกับนโยบายที่
เข้าใจกัน 

                                                           

 
13H. W. R. Wade, Administrative Law, 5th ed. (Oxford: Clarendon Press, 1984), 

pp. 733-743 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 126. 
 

14P. P. Craig, Administrative Law (London: Sweet & Maxwell, 1983), pp. 193-
194 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 127. 
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 การออกกฎเกณฑ์ของฝ่ายปกครองในทางปฏิบัติไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เกิดขึ้นพร้อมกับสถาบันใน
สมัยศตวรรษที่ 19 มีการใช้ค าว่า “กฎหมายที่คล้ายกับกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ” (Quasi-
Legislation) เพ่ืออธิบายถึงกฎเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายปกครองได้ออกกฎเกณฑ์ขึ้นเองโดย
มีลักษณะเช่นเดียวกับเป็นกฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติ แม้ฝ่ายปกครองจะไม่ได้รับมอบอ านาจที่จะ
ออกกฎเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายปกครองก็มีอ านาจที่จะออกกฎเกณฑ์หรือก าหนดนโยบาย เพ่ือเป็น
แนวทางในการใช้ดุลพินิจ ซึ่งสถานะทางกฎหมายที่แน่นอน (The Precise Legal) ของกฎเกณฑ์
ดังกล่าวยังไม่ชัดเจนว่าเป็นอะไร ศาลถือว่าถ้ามีการให้อ านาจดุลพินิจแล้วก็ต้องใช้ กฎเกณฑ์ที่ห้าม
ไม่ให้ใช้ดุลพินิจเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์ กฎเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช่กฎหมายในความหมายของการมอบ
อ านาจนิติบัญญัติ ในบางโอกาสกฎเกณฑ์นี้ถูกใช้แทนการมอบอ านาจนิติบัญญัติและใช้ในการตีความ
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติ15 แบบที่ปรากฏอยู่ของกฎเกณฑ์ไม่ได้แสดงถึงสถานะของกฎเกณฑ์
เหล่านั้น กฎเกณฑ์ที่ไม่มีสภาพบังคับอาจมีรูปแบบเหมือนกับกฎเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติ ในท านองเดียวกันกฎเกณฑ์ที่มีสภาพบังคับก็ไม่ได้รับการจัดพิมพ์เหมือนกับกฎหมาย
ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ เช่น The Home Insulation Scheme และ Housing 
and Planning Circulars 
 ส่วนราชการได้มีการออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการติดต่อกัน
ระหว่างบุคคล ในตัวหนังสือเวียนเองไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย (Legal Status) หรือ
ผลทางกฎหมาย (Legal Effect) หนังสือเวียนเป็นการแจ้งเรื่องราว (Information) หรืออธิบาย
วัตถุประสงค์ของกฎหมายใหม่ การแจ้งเรื่องราวอาจเป็นเรื่องที่รัฐบาลเรียกร้องให้หน่วยงานปฏิบัติ
ตามนโยบาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแต่อย่างใด หนังสือเวียนอาจ
เป็นค าแนะน าในการปฏิบัติตามหน้าที่ อาจเป็นการให้อ านาจ อาจเป็นการก าหนดหน้าที่แก่ผู้รับ หรือ
อาจเป็นการก าหนดแนวทาง (Direction) แก่องค์กรไว้เป็นการทั่วไป เช่น ก าหนดแนวทางไปยัง
องค์กรบริการสุขภาพแห่งชาติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนไข้ส าหรับการอยู่ในโรงพยาบาล กรณีนี้สังเกต
ได้ว่าหนังสือเวียนมีผกระทบต่อฐานะทางกฎหมายของบุคคลที่สาม (The Legal Position of Third 
Parties) คือคนไข้16 โดยหลักแล้วหนังสือเวียนมิได้มุ่งหมายที่จะเสนอแนวทางแก่บุคคลภายนอก
หน่วยงานของรัฐ แต่มุ่งหมายที่จะควบคุมการใช้อ านาจภายในองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ ไม่ได้
บังคับสั่งการต่อประชาชนแต่บังคับสั่งการภายในองค์กรของรัฐเท่านั้น เพ่ือความสะดวกในการ
วางโครงการหรือเพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

                                                           

 
15ibid., pp. 210-213 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 128. 

 
16David Foulkes, op.cit., pp.62-64 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 131-132. 
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 หนังสือเวียนของส่วนราชการ (Departmental Circulars) เป็นแบบธรรมดาทั่วไปของ
เอกสารส่วนราชการในการให้ค าแนะน าไปยังเจ้าหน้าที่หรือองค์กรท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการปฏิบัติ
หน้าที่ หนังสือเวียนบางฉบับมีการระบุหมายเลขและจัดพิมพ์ หลายฉบับเป็นเรื่องการก าหนดนโยบาย 
สิ่งเหล่านี้จึงมีความส าคัญมากต่อสาธารณะ เพราะเป็นสิ่งที่วางแนวทางการจัดองค์กรของรัฐบาลและ
แนวปฏิบัติในการใช้อ านาจดุลพินิจ สิ่งเหล่านี้จึงไม่มีผลทางกฎหมายในตัวเองและไม่มีอ านาจบังคับ
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ แต่เป็นเสมือนพาหนะในการขนส่งค าแนะน าในการปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย17 หนังสือเวียนบางประเภทมีลักษณะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย (Guide 
to Compliance) แนวทางเหล่านี้ไม่มีผลบังคับในทางตรง ดังนั้น การละเมิดค าแนะน าหรือแนว
ปฏิบัติจึงไม่เป็นความผิดทางกฎหมายโดยตรง แต่อาจมีมาตรการบังคับมากกว่าทางแพ่งหรือทาง
อาญา เช่น มีการลงโทษทางวินัย  
 หนังสือเวียนที่ส าคัญที่สุดจะถูกพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา นอกนั้นก็จะไม่ถูกพิมพ์แต่อาจ
ขอรับได้จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  กรณีไม่อาจจ ากัดได้ว่าสถานะของหนังสือเวียนในความหมาย
ทั่วไปเป็นเรื่องค าแนะน าของรัฐมนตรี เป็นข้อความแนวทางตามความเห็นชอบหรือยินยอมตาม
กฎหมาย หรือเป็นข้อจ ากัดหรือมาตรฐานขั้นต่ าหรือขั้นสูง อย่างไรก็ตาม หนังสือเวียนเป็นสิ่งที่
รัฐมนตรีได้รับมอบอ านาจให้กระท าโดยมีผลกระทบได้นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ทั่วไป แม้ว่าศาลไม่มี
อ านาจที่จะออกค าสั่งเกี่ยวกับหนังสือเวียนที่ไม่ปรากฏค าตัดสินของรัฐมนตรี แต่หนังสือเวียนที่ปรากฏ
ค าตัดสินหรืออ้างอิงค าตัดสินของรัฐมนตรีอย่างแจ้งชัด ก็ยังอยู่ในเขตอ านาจศาลที่จะทบทวนการใช้
อ านาจของฝ่ายปกครองตามกฎหมาย และแม้ว่าวัตถุประสงค์ของรัฐมนตรีที่กระท าตามรายงานสมุด
ปกขาว (White Paper) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งสองแล้วก็ตาม ศาลก็จะกระท าการใดที่
เป็นการป้องกันการกระท าซึ่งไม่ได้รับมอบอ านาจตามกฎหมายได้ด้วย18 
 ค าถามที่ว่าหนังสือเวียนมีลักษณะเป็นเรื่องทางนิติบัญญัติหรือเป็นเรื่องทางปกครอง ถูก
ยกขึ้นในคดี Jackson Stansfield and Sons v Butterworth ((1942) 2 All ER 558) ซึ่งเป็นเรื่อง
ของการออกหนังสือเวียนและแนบบันทึกแนวปฏิบัติ (Note for Guidance) โดย Scott L. J. เห็นว่า
หนังสือเวียนและบันทึกดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นเพียงเรื่องทางปกครองเท่านั้น แต่มีลักษณะเป็น
เรื่องทางนิติบัญญัติด้วย เนื่องจากมีการก าหนดรายละเอียดให้แก่ผู้รับใบอนุญาตที่จะต้องปฏิบัติตาม 
หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการบังคับต่อสาธารณะ และในคดี Blackpool Corporation v Locker ((1948) 

                                                           

 
17H. W. R. Wade, op. cit., pp. 745-747 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 131. 

 
18Halsbury’s Laws of England, Libel to Local Government, Vol. 28, 4th ed. 

(London: Lord Hailsham of ST. Marylebone Butterworths & Co. (Publishers) Ltd., 
1979), p. 774 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 130-131. 
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1 KB 349, (1948) 1 All ER 85) ที่รัฐมนตรีมีหนังสือเวียนมอบอ านาจให้องค์กรท้องถิ่นยึดครอง
โรงเรือน Scott L. J. ก็มีความเห็นว่าหนังสือเวียนดังกล่าวเป็นการมอบอ านาจนิติบัญญัติให้แก่องค์กร
ท้องถิ่นซึ่งไม่มีอ านาจดังกล่าวตามพระราชบัญญัติ แต่ในคดี Lewisham Metropolitam Borough 
Council v Roberts ((1949) 2 KB 608, (1949) 1 All ER 815) ซึ่งรัฐมนตรีได้ท าหนังสือมอบ
อ านาจให้เจ้าหน้าที่ท าการยึดโรงเรือนได้ 1 หลังนั้น Jenkins J. เห็นว่าการมอบอ านาจนี้ไม่เป็นการ
มอบอ านาจทางนิติบัญญัติซึ่งต่างกับคดี Locker เนื่องจากในคดี Locker เป็นการมอบอ านาจทั่วไป
มิใช่เป็นการมอบเฉพาะโรงเรือน 1 หลังเท่านั้น ส่วน Denning L. J. เห็นว่าการมอบอ านาจโดย
รัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นการมอบอ านาจทั่วไปหรือเฉพาะกรณีก็ตาม ก็เป็นการกระท าทางปกครอง 
(Administrative Act) ทั้งสิ้น ไม่ใช่การกระท าทางนิติบัญญัติ (Legislative Act)19 
 หนังสือเวียนบางกรณีมีลักษณะผสม เช่น เอกสารของรัฐมนตรีเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเข้าเมือง 
ซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 1971 ในคดี R. v. Chief Immigration Officer, 
Heathrow Airport, Ex parte Bibi ((1976) 3 All ER 843, (1976) 1 WLR 979) มีผู้โต้แย้งว่า
กฎเกณฑ์เรื่องการเข้าเมืองไม่ใช่กฎหมาย เป็นเพียงหนังสือเวียนของส่วนราชการไม่มีอะไรมากไปกว่า
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของส่วนราชการเท่านั้น แต่ Roskill L. J. ไม่เห็นด้วย โดยเห็นว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าว
เป็นการมอบอ านาจนิติบัญญัติเหมือนกรณีของการวางกฎเกณฑ์ที่เป็นการมอบอ านาจนิติบัญญัติใน
กรณีอ่ืน ซึ่งในกรณีของ Court of Appeal ในคดี R. v. Secretary of State for the Home 
Department, Ex parte Hosenball ((1977) 3 All ER 452, (1977) 1 WLR 766) ศาลอุทธรณ์เห็น
ว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นเพียงกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น20 
 หนังสือเวียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เรื่องการเข้าเมือง (The Immigration Rules) ที่จัดท าโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (The Home Secretary) ตามกฎหมาย The Immigration Act 
1971 ถือว่าเป็นพียงกฎเกณฑ์ที่ก าหนดแนวปฏิบัติทางปกครอง (Rules of Administrative Practice) 
เท่านัน้ ไม่เป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย (Rules of Law) และไม่เป็นกฎ (Delegated Legislation) ซึ่ง 
House of Lords ถือว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่มีอ านาจบังคับอย่างพระราชบัญญัติ (คดี R. v. Home 
Secretary Ex parte Zamir (1980) A. C. 930) การที่บุคคลใดฝ่าฝืนกฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่ท าให้บุคคล
นั้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติ (คดี R. v. Home Secretary Ex parte Mangoo Khan (1980) 
W.L.R. 569) และกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการปฏิบัติตามเช่นเดียวกับเป็นพระราชบัญญัติได้ หาก

                                                           

 
19ยงยุทธ อนุกูล, สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือเวียน แนวปฏิบัติและมาตรการ

ภายในของฝ่ายปกครอง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2533), หน้า 131-132. 
 

20David Foulkes, op. cit., p. 65 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 133-134. 
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เจ้าหน้าที่วินิจฉัยสั่งการโดยไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แต่ในคดีดังกล่าวศาลไม่ได้อธิบายว่า
เพราะเหตุใดในบางกรณีจึงถือว่ากฎเกณฑ์นั้นมีค่าบังคับเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ แต่ในบางกรณีไม่
มีค่าบังคับเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติจึงไม่เป็นที่ประหลาดใจเลยที่มีผู้เรียกกฎเกณฑ์เหล่านี้ว่า “เป็น
สิ่งที่ยากมากที่จะแบ่งประเภทหรือจ าแนกแยกแยะ” (Very Difficult to Categories or Classify) 
และเป็นการผสมผสานกันที่ค่อนข้างแปลกระหว่างการให้ข้อมูลและการอธิบายกระบวนการในการ
บริหาร (A Curious Amalgam of Information and Description of Executive Procedures)21 
 ปัญหาประการต่อมา คือ การใช้หนังสือเวียนไม่ว่าจะเป็นการโอนหรือมอบอ านาจก็ตาม เป็น
การชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น ในคดี Jackson Stansfield and Locker การที่รัฐมนตรีมอบ
อ านาจต่อให้องค์กรท้องถิ่นเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะต้องพิจารณาตามหลัก 
Ultra Vires และปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ ควรมีการพิมพ์เปิดเผยหนังสือเวียนเหล่านี้หรือไม่ 
 นอกจากนี้ในบางครั้งส่วนราชการยังได้ออกค าแถลงการณ์ของรัฐมนตรีและกรม (Ministerial 
and Departmental Statements) เป็นเอกสารเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เช่น 
เอกสารที่ออกโดยกรมสรรพากร (The Inland Revenue) เกี่ยวกับระบบภาษีที่มีความส าคัญมาก
ในทางปฏิบัติ เอกสารเหล่านี้มีหลายประเภทและได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือ ซึ่งมีรูปแบบที่เกือบจะเป็น
กฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติ แต่โดยเนื้อหาแล้วไม่อาจเป็นกฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติได้ และไม่
อาจจ ากัดสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายของประชาชนได้ แต่สามารถยกเลิกหรือจ ากัดอ านาจดุลพินิจ
ขององค์กร นอกจากนี้ยังมีประมวลแนวปฏิบัติ (Code of Practice) เช่น The Highway Code ซึ่ง
ออกมาภายใต้กฎหมาย The Road Traffic Act 1930 และปัจจุบันเป็นกฎหมาย The Road Traffic 
Act 1972 ประมวลนี้ได้ก าหนดแนวทางในการใช้ถนนแก่ประชาชน การไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ก่อให้เกิด
ความผิดทางอาญา และประมวลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมและปรับปรุงความสัมพันธ์ทาง
อุตสาหกรรมที่ออกโดย The Advisory Conciliation and Arbitration Service ซึ่งได้รับมอบ
อ านาจตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (The Employment Protection Act 
1975) 
 ส าหรับสถานะทางกฎหมายของมาตรการภายในนั้น เมื่อรัฐสภาได้รับชัยชนะเหนือกษัตริย์ 
ประเทศอังกฤษมีวิวัฒนาการของการตรากฎมาจากพัฒนาการของหลักการที่องค์กรบริหารมีอ านาจ
บัญญัติกฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับมอบอ านาจจากองค์กรนิติบัญญัติเท่านั้น การมอบอ านาจจะมีมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของรัฐสภา ภายหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายศตวรรษที่ 
18 รัฐสภามีแนวโน้มที่จะมอบอ านาจให้องค์กรบริหารมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่รัฐ
สวัสดิการ การตรากฎจึงเป็นความพยายามที่จะก าหนดขอบเขตระหว่างอ านาจนิติบัญญัติของรัฐสภา

                                                           

 
21H. W. R. Wade, op. cit., pp. 744-745 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 129-130. 
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และอ านาจการตรากฎหมายขององค์กรบริหาร และได้มีการเรียกร้องว่ารัฐสภาไม่ควรที่จะมอบอ านาจ
ในลักษณะกว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขต ควรวางขอบเขตของการมอบอ านาจไว้เพ่ือให้ผู้รับมอบอ านาจ
ใช้อ านาจภายในขอบเขตดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการใช้อ านาจในทางที่ผิดของผู้รับมอบอ านาจ 
 การขยายตัวอย่างกว่างขวางของการมอบอ านาจนิติบัญญัติขององค์กรนิติบัญญัติให้แก่
องค์กรบริหารในศตวรรษที่ 20 นั้น ไม่มีความแตกต่างในเรื่องของผลบังคับใช้ทางกฎหมายอัน
เนื่องมาจากการใช้ชื่อทางกฎหมายที่แตกต่างกัน เช่น พระราชก าหนด ข้อบังคับ กฎท้องถิ่น ค าสั่ง ค า
ชี้แนะ และอ่ืน ๆ โดยที่กฎมีอ านาจบังคับใช้ตามกฎหมาย ส่วนมาตรการภายในของฝ่ายปกครองไม่มี
อ านาจบังคับใช้ตามกฎหมาย แต่มาตรการภายในของฝ่ายปกครองก็มีสถานะทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจน
แน่นอนเช่นกัน กล่าวคือ ไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนแน่นอนระหว่างมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่มี
อ านาจบังคับใช้ตามกฎหมาย และมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่ไม่มีอ านาจบังคับใช้ตาม
กฎหมาย  
 ประมวลแนวปฏิบัติที่ออกโดยองค์กรที่มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาหารือ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทางอุตสาหกรรม ได้รับการยอมรับเป็นพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการชี้
ขาดข้อพิพาททางอุตสาหกรรม นอกจากนี้ศาลถือว่าตนมีอ านาจเพิกถอนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าสินไหมทดแทนความเสียหายทางอาญา ที่คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยค่าสินไหมทดแทนที่เปิดเผยไว้ แม้กฎเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดขึ้นโดยอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติใด คดี R. v. Criminal Injuries Compensation Board Ex parte Lain (1967) 
2 QB 864  
 กฎของเรือนจ าที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติเรือนจ า ค.ศ. 1952 ศาลตัดสินว่าไม่มีอ านาจ
บังคับในคดีของนักโทษ คดี R. v. Hull Prison Visitors Ex parte St. Germain (1979) Q B 425 
และคดี Raymond v Honey (1983) 1 A. C. 1 และกฎว่าด้วยการเข้าเมืองซึ่งออกโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยภายใต้กฎหมาย The Immigration Act 1971 ศาลวินิจฉัยว่าเป็นกฎเกณฑ์
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครอง ไม่เป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายและไม่เป็นกฎ คดี R. v. Home 
Secretary Ex parte Zamir (1980) A. C. 930  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขมีอ านาจเข้ายึดครองที่ดินหรือมอบอ านาจได้โดยจ ากัด
ขอบเขตตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควรในท้องที่ที่มีการประกาศกฎอัยการศึก และรัฐมนตรีสาธารณะสุขมี
หนังสือเวียนมอบอ านาจให้องค์กรท้องถิ่นว่าไม่ควรจะยึดเฟอร์นิเจอร์หรือบ้านที่เจ้าของยังแสดง
เจตนาครอบครองอยู่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้ปฏิบัติตามหนังสือเวียน ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า
หนังสือเวียนดังกล่าวเป็นการมอบอ านาจที่มีขอบเขตชอบด้วยกฎหมาย การยึดเฟอร์นิเจอร์และบ้าน
ของโจทย์จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คดี Blackpool Corporation v Locker (1948) 
1 K. B. 349 
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 กล่าวโดยสรุป การให้ความส าคัญกับมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกฎสมควรที่จะพิจารณาให้มาก โดยมีข้อที่ควรค านึงด้วยว่าทฤษฎีกฎหมายที่แตกต่างกันสามารถ
น ามาปรับใช้กับกรณีได้อย่างไร และค าตัดสินของศาลในเรื่องดังกล่าวก็ได้ก่อให้เกิดค าถามเกี่ยวกับค า
วินิจฉัยของศาลถึงลักษณะที่มีผลบังคับของกฎเกณฑ์ส าหรับความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย แต่ก็มี
ปัญหาว่ากฎหมายนั้นหมายความรวมถึงมาตรการภายในของฝ่ายปกครองด้วยหรือไม่ ซึ่ง รูปแบบ
โดยทั่วไปของมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง คือ หนังสือเวียนของกรม ที่ส่งค าแนะน าไปยังส่วน
ราชการในต่างจังหวัดเพ่ือควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหนังสือเวียนดังกล่าวไม่มีอ านาจ
บังคับใช้ตามกฎหมายในตัวของมันเอง แต่อาจมีผลทางกฎหมายได้ และแม้หนังสือเวียนจะไม่มีผลทาง
กฎหมาย แต่การพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของหนังสือเวียนนั้นจะต้องได้รับการพิจารณาใน
เนื้อหาของหนังสือเวียนนั้นด้วย 
  
 3.1.3 การฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ต่อศาล 
 ประเทศอังกฤษไม่เคยยอมรับว่าตนมี “กฎหมายปกครอง” แยกเป็นพิเศษออกจากกฎหมาย
ทั่วไป22 นักกฎหมายอังกฤษไม่เคยมีแนวความคิดจริงจังที่จะแยกข้อแตกต่างระหว่าง “กฎหมาย
เอกชน” (Jus Privatam) และ “กฎหมายมหาชน” (Jus Publicum) คงมีกล่าวถึงประเภทของ
กฎหมายดังกล่าวไว้เท่านั้น มิได้ให้ความสนใจมากนัก และมักคิดว่าไม่มีประโยชน์ใดกรณีที่จะแบ่งแยก
ระบบกฎหมายเช่นนั้น23 แม้ปัจจุบันจะมีการเรียนการสอน “Administrative Law” อย่างกว้างขวาง
ในอังกฤษ การให้ค าจ ากัดความกฎหมายปกครองก็ยังไม่แน่ชัด เป็นเพียงการอธิบายขอบเขตและ
เนื้อหาว่าเกี่ยวด้วยเรื่องใดบ้าง โดยไม่ได้แสดงลักษณะพิเศษให้เห็นว่าแตกต่างจากกฎหมายอ่ืนอย่างใด 
 อังกฤษถือว่ากฎหมายปกครองอาจมีเนื้อหาต่างจากกฎหมายเอกชน แต่โดยทั่วไปลั กษณะ
ของกฎหมายดังกล่าวไม่ได้แตกต่างจากกฎหมายอ่ืน จริงอยู่อังกฤษมีสิ่งที่เรียกว่า “Administrative 
Tribunals” อยู่ เป็นจ านวนมากตามกฎหมายพิเศษแต่ผลสุดท้ายค าวินิจฉัยของ Tribunals 
(คณะกรรมการที่มีอ านาจวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองชั้นต้น) เหล่านี้ก็ย่อมขึ้นสู่ศาลยุติธรรมเหมือน

                                                           

 
22

 A. V. Dicey, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 
10th ed. (London: Macmillan, 1959), p. 330 อ้างถึงใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ความเป็นมาของ
ระบบศาลเดี่ยวในอังกฤษและระบบศาลคู่ในฝรั่งเศส,” ดุลพาห 41, 3 (พฤษภาคม–มิถุนายน 2537): 
82. 
 

23William Markey, Elements of Law, 6th ed. (1905), pp. 152-153 อ้างถึงใน 
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, “กฎหมายปกครองตามทัศนะของอังกฤษ,” วารสารกฎหมายปกครอง 3 
(เมษายน 2527): 1.   
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คดีแพ่งหรือคดีอาญาระหว่างเอกชนด้วยกัน โดยเฉพาะศาล High Court of Justice ซึ่งเป็นศาลสูง
ชั้นแรกในคดีแพ่ง แล้วอาจต่อไปยัง Appeal Court หรือ House of Lords หรือศาลทั้งสอง เห็นได้
ว่า The Supreme Court of Judicature หรือ House Lords เป็นเพียงศาลเดียวที่จะควบคุม 
(Review) ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของฝ่ายปกครองที่มีลักษณะเป็นค าวินิจฉัยคดี ( Judicial) หรือกึ่ง
วินิจฉัยคดี (Quasi-Judicial) ตาม Common Law กับทั้งเป็นผู้ควบคุมศาลล่าง (Inferior Courts) 
อ่ืน ที่ใช้อ านาจควบคุมค าสั่งทางปกครองตามกฎหมายพิเศษ (Statute) โดยนัยนี้ เมื่อทั้งข้อพิพาทที่
ฝ่ายปกครองเป็นคู่ความขึ้นศาลเดียวกับข้อพิพาทที่เอกชนเป็นคู่ความ การใช้หลักกฎหมายจึงใช้
หลักเกณฑ์เดียวกันกับทั้งสองกรณีจะมีข้อแตกต่างก็เฉพาะรายละเอียดปลีกย่อยที่อาจก าหนดไว้โดย
กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Statute) เท่านั้น อาจสรุปได้ว่าที่กฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน
โดยทั่วไปในทางกฎหมายไม่แยกเป็นอิสระเอกเทศออกจากกฎหมายอ่ืน เนื่องจากอังกฤษยึดมั่นใน
ระบบศาลเดียว (Unite de Juridiction) อันก่อให้เกิดระบบกฎหมายเดียว (Unite des Régles 
Juridiques) นั่นเอง24  
  3.1.3.1 ระบบศาล 
  ระบบศาลอังกฤษ ศาลสูงมักมีอ านาจตัดสินปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลล่างตัดสิน
มาแล้ว ศาลล่างมักจะมีอ านาจในการพิจารณาคดีโดยทั่วไปคือฟังข้อเท็จจริง และตัดสินข้อกฎหมาย 
โดยปกติจะแบ่งเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา ระบบศาลที่จะอธิบายนี้เป็นระบบศาลในคดีแพ่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นคดีที่เก่ียวกับฝ่ายปกครอง25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 24บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ความเป็นมาของระบบศาลเดี่ยวในอังกฤษและระบบศาลคู่ใน
ฝรั่งเศส,” ดุลพาห 41, 3 (พฤษภาคม–มิถุนายน 2537): 84-85. 
 25บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ระบบการควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลในประเทศอังกฤษ, เรื่องเดิม, 
หน้า 49-52.  
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ศาลสภาขุนนาง (House of Lords) 
ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) 

          
      ศาลไฮน์คอร์ท (High Court) 
 
 Circuits Courts   แผนกคดีครอบครัว แผนกชานเซอรี่  แผนกควีนเบนช์ 
 (24 แห่งในท้องที่) (Family Division) (Chancery Division) (Queen’s Bench Division) 
 
ศาลเคาน์ตี้     ศาลพาณิชย์          ศาล 
(County Court)                                         (Commercial Court) Admiralty  
 
ภาพที่ 3.1  ระบบศาลอังกฤษ 
 
   1 ) ศาลเคาน์ตี้คอร์ท 
   ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 อังกฤษมีศาลท้องถิ่นและศาลพิเศษมากมาย ใน 
ค.ศ. 1846 มีการก่อตั้งศาลเคาน์ตี้ (County Court) ให้มีเขตอ านาจรับพิจารณาคดีแพ่งเป็นการทั่วไป
แต่เพียงประการเดียว ประกอบด้วยผู้พิพากษาที่เรียกว่า Circuit Judge หนึ่งคนหรือหลายคนที่ลอร์ด
ชานเซลเลอร์เป็นผู้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตลอดชีวิต นอกจากนั้นในศาลจะมีบุคคลที่เรียกว่า 
Registrar ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งมาจากโซลิซิเตอร์ (Solicitor) ท าหน้าที่จ่าศาลเตรียมคดี และตัดสินคดี
เล็กน้อยท่ีไม่มีความส าคัญ 
   ศาลเคาน์ตี้มักประกอบด้วยผู้พิพากษานายเดียว วิธีพิจารณาค่อนข้างง่าย 
โดยอาจมีทนายความหรือไม่ก็ได้ มีเขตอ านาจจ ากัดตามกฎหมาย เขตอ านาจถูกจ ากัดด้วยจ านวนทุน
ทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นคดีที่ใช้คอมมอนลอว์ เช่น คดีละเมิด สัญญา เป็นต้น และมีอ านาจบางประการ
เกี่ยวกับเอคควิตี้ เช่น คดีทรัสต์ คดีล้มละลาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอ านาจตัดสินคดีหย่าที่ไม่มีการ
โต้แย้งสิทธิ คดีสังคมบางประเภท รวมทั้งคดีเก่ียวกับการแบ่งแยกผิว ทั้งนี้ ตามแต่กฎหมายจะก าหนด 
   2 ) ศาลไฮน์คอร์ท 
   ศาลไฮน์คอร์ท (High Court) เป็นศาลที่ตั้งขึ้นเพ่ือรวมศาลคอมมอนลอว์ 
และศาลเอคควิตี้เข้าด้วยกันใน ค.ศ. 1875 และเป็นส่วนหนึ่งของศาลยุติธรรมชั้นสูง (Supreme Court 
of Judicature ประกอบด้วยไฮน์คอร์ทและศาลอุทธรณ์) ขึ้นตรงต่อสภาขุนนาง 
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   ศาลยุติธรรมชั้นสูง (Supreme Court of Judicature) แบ่งออกได้เป็น 2 
ชั้น ชั้นแรกในทางแพ่ง ได้แก่ ไฮน์คอร์ท (High Court) ในทางอาญา ได้แก่ คราวน์คอร์ท (Crown 
Court) และชั้นที่สอง ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) 
   ศาลไฮน์คอร์ทปกติประกอบด้วยองค์คณะผู้พิพากษานายเดียว เป็นศาล
ชั้นต้นมีเขตอ านาจทั่วไปในคดีแพ่ง ยกเว้นคดีนั้นกฎหมายจะก าหนดให้เป็นอ านาจของศาลเคาน์ตี้
อย่างไรก็ดี คดีที่อยู่ในอ านาจศาลเคาน์ตี้โจทก์ก็มีสิทธิเลือกฟ้องยังศาลไฮน์คอร์ท ณ กรุงลอนดอนได้ 
แต่ศาลไฮน์คอร์ทมีอ านาจส่งคดีไปให้ศาลเคาน์ตี้พิจารณา ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ส าคัญ ซึ่งศาลไฮน์
คอร์ทแบ่งออกได้เป็น 3 แผนกใหญ่ คือ แผนกควีนส์เบนช์ แผนกชานเซอรี่ และแผนกคดีครอบครัว 
ดังนี้ 
    (1 ) แผนกควีนส์เบนช์ (Queen’s Bench) มีลอร์ดชานเซลเลอร์เป็น
ประธาน มีเขตอ านาจเหนือคดีแพ่งที่จะต้องใช้คอมมอนลอว์ มีที่ท าการในลอนดอน ผู้พิพากษาไฮน์
คอร์ทอาจนั่งพิจารณาได้ในต่างจังหวัดเพ่ือความสะดวกของคู่ความ ถ้านั่งพิจารณาในต่างจังหวัดจะ
เรียกว่า เซอกิตคอร์ท (Circuit Court) แผนกควีนส์เบนช์ยังมีศาลพาณิชย์ (Commercial Court) 
และศาล Admiralty อีกด้วยนอกจากนี้แผนกควีนส์เบนช์ยังมีอ านาจควบคุมศาลล่างและ
คณะกรรมการพิเศษ (tribunals) ด้วย โดยเฉพาะในปัญหาข้อกฎหมาย จึงนับเป็นแผนกส าคัญทาง
กฎหมายปกครองอังกฤษ 
    (2 ) แผนกชานเซอรี่ (Chancery Division) มีลอร์ดชานเซลเลอร์เป็น
ประธานเช่นกัน มีที่ท าการในลอนดอน มีเขตอ านาจเกี่ยวกับคดีที่จะต้องใช้เอคควิตี้ เช่น ทรัสต์ ล้มละลาย 
เป็นต้น ส าหรับคดีเกี่ยวกับสัญญา วิธีพิจารณาของแผนกชานเซอรี่ใช้วิธีการไต่สวน (Inquisitorial) ซึ่ง
คู่ความชอบมากกว่าวิธีการกล่าวหาและสืบพยานแบบถามค้าน (Coss Examination) ของแผนก 
ควีนส์เบนช์ ส าหรับคดีที่เกี่ยวกับฝ่ายปกครองนั้น ศาลแผนกชานเซอรี่จะมีเขตอ านาจพิจารณาคดีที่
จะต้องใช้หมาย Injunction และ Declaration 
    (3 ) แผนกคดีครอบครัว ตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1971 มีเขตอ านาจเหนือคดี
ครอบครัว และการสมรส 
   3 ) ศาลอุทธรณ ์
   ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) มีผู้พิพากษาที่เรียกว่า ลอร์ดจัสติส 
(Lords Justice) 14 นาย โดยมีประธานศาลที่เรียกว่า มาสเตอร์ออฟเดอะโรล (Master of the Roll) 
องค์คณะของศาลอุทธรณ์ประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย 3 นาย แบ่งออกได้เป็น 4 แผนก และ
การอุทธรณ์คดีจากศาลเคาน์ตี้ หรือศาลไฮน์คอร์ทจะต้องอุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์จะ
พิจารณาคดีค่อนข้างน้อยเพราะจะพิจารณาคดีที่ส าคัญจริง  ๆ เท่านั้น เว้นแต่คดีบางประเภทที่
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สามารถอุทธรณ์คดีไปสู่การพิจารณาของศาลสภาขุนนาง (House of Lords) ได้โดยตรง เพราะเป็น
หลักส าคัญเก่ียวกับกฎหมาย  
   4 ) ศาลสภาขุนนาง 
   ศาลสภาขุนนาง (House of Lords) มีข้อสังเกต คือ สภาขุนนาง (House 
of Lords) แยกตัวออกมาจากสภาที่ปรึกษากษัตริย์ (Curia Regis) ต่อมาแยกท าการออกจากสภา
สามัญ (House of Commons) และสภาขุนนางเป็นสถาบันที่เก่าแก่พอ ๆ กับประวัติศาสตร์
รัฐธรรมนูญอังกฤษ มีอ านาจนิติบัญญัติในฐานะสภาสูง มีอ านาจบริหารโดยมีลอร์ดชานเซลเลอร์เป็น
ประธาน และมีอ านาจตุลาการเป็นศาลสูงสุดในคดีแพ่งของทั้งอังกฤษ เวลล์ ไอร์แลนด์เหนือ และ
สกอตแลนด์  
   ตามกฎหมายแล้ว ขุนนางทุกคนที่เป็นสมาชิกสภาขุนนางอาจเข้านั่ง
พิจารณาพิพากษาคดีได้ทั้งท่ีอาจไม่ใช่นักกฎหมาย แต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เคารพกันมาช้านานแล้ว
ว่าถ้าขุนนางคนใดไม่ใช่นักกฎหมายจะไม่เข้าร่วมพิจารณาคดีเลย ดังนั้น ผู้พิพากษาจึงประกอบด้วยขุน
นางนักกฎหมายที่ส าคัญเท่านั้น กล่าวคือ ลอร์ดชานเซลเลอร์ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ (Lords of 
Appeal in Ordinary) 10 นาย ซึ่งเรียกว่าลอว์ลอร์ด (Law Lords) และอดีตลอร์ดชานเซลเลอร์หรือ
ขุนนางที่เคยมีต าแหน่งผู้พิพากษามาก่อน องค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย 3 นาย การ
พิจารณาคดีแยกเป็นการไต่สวน (Instruction) โดยคณะกรรมการ 2 ชุด แต่ค าพิพากษาจะต้องมา
จากที่ประชุมขุนนางนักกฎหมายทุกคน ในการเตรียมค าพิพากษานั้น ลอร์ดนักกฎหมายแต่ละท่านจะ
เตรียมเหตุผลในข้อกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการลงมติของตนในองค์คณะ ซึ่งความเห็นนี้จะมีการพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารกฎหมายทั่วไปในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของค าพิพากษา และความเห็นดังกล่าวนี้มี่ค่า
ยิ่งในการศึกษากฎหมายอังกฤษของนักกฎหมาย 
   การฎีกาจะต้องเป็นข้อกฎหมายเท่านั้นที่จะท าได้ และจะต้องมีค ารับรอง 
(Leave) จากศาลอุทธรณ์ หรือศาลสภาขุนนางเองเท่านั้น ข้อกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาล
สภาขุนนางจะต้องเป็นข้อกฎหมายที่ส าคัญยิ่งยวดจริง ๆ เท่านั้น 
  3.1.3.2 ทางเยียวยาความเสียหาย 
  ในอังกฤษให้ความส าคัญกับสิ่งที่เรียกว่า “ทางเยียวยา” (Remedies) ซึ่งเป็นหลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความไม่แพ้สิ่งที่เรียกว่า “หลักในการควบคุม” (Principles of Control) ซึ่งเป็น
หลักกฎหมายสารบัญญัติ หลักกฎหมายอังกฤษหากประชาชนจะฟองคดีจะต้องพิจารณาทางเยียวยา
ของหมายทั้งหลายที่ศาลจะออกให้เมื่อมีค าพิพากษาแล้วให้สามารถบังคับคดีได้ตรงกับความเสียหายที่
ตนต้องการมากที่สุด เพราะถ้าเลือกทางเยียวยาผิดก็จะได้หมายศาลตามทางเยียวยาที่เลือกนั้น และ
จะท าให้การบังคับคดีไม่สามารถบังคับคดีได้เต็มตามสิทธิ เหตุนี้จึงมีสุภาษิตกฎหมายอังกฤษว่า “ทาง
เยียวยามาก่อนสิทธิ” (Remedies Precede Rights)  
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  หมายทั้งหลาย (Writs หรือ Order) ของศาลมีดังต่อไปนี้ คือ หมายปล่อยบุคคลที่ถูก
ควบคุมโดยมิชอบ (Writ of Habeas Corpus) หมายตามพระราชอ านาจกษัตริย์ (Prerogative 
Order) แบ่งออกได้เป็น 3 หมาย คือ หมายเซอทิโอราราย (Order of Certiorari) หมายโปรฮิปิชั่น 
(Order of Prohibition) และหมายแมนดามุส (Order of Mandamus) ซึ่งล้วนเป็นหมายตามคอม
มอนลอว์ ส่วนหมายตามเอคควิตี้  คือ หมายอินจังชั่น ( Injunction) และหมายเดคคลาเรชั่น 
(Declaratiion) ดังนี้26 
    1 ) หมายปล่อย (Habeas Corpus) เป็นหมายที่ศาลสั่งให้เจ้าหน้าที่ปล่อย
ตัวหรือเลิกกระท าการท่ีกระทบต่อเสรีภาพของประชาชน หากการกระท านั้นเป็นการกระท าที่ไม่ชอบ 
ต่อมาได้ขยายไปใช้กับการควบคุมการเนรเทศคนต่างด้าวหรือควบคุมตัวคนต่างด้าวด้วย 
     2 ) หมายเซอทิโอราราย (Certiorari) ใช้ส าหรับควบคุม “ความชอบด้วย
กฎหมาย” (legality) ของค าพิพากษาศาลล่างหรือฝ่ายปกครอง 
     3 ) หมายโปรฮิปิชั่น (Prohibition) เป็นหมายที่มีศาลคิงส์เบนช์ใช้สั่งให้
ศาลอ่ืนด าเนินการในขอบอ านาจของตน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ห้ามศาลอ่ืนพิจารณาพิพากษาเกินอาจ 
     4 ) หมายแมนดามุส (Mandamus) เป็นหมายที่ศาลคิงส์เบนช์ใช้สั ่งให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องใช้อ านาจ (Mandate) ที่ตนมีอยู่ในกรณีที่เป็นอ านาจปราศจากดุลพินิจ 
(Competence Liée) 
     5 ) หมายอินจังชั่น (Injunction) เป็นหมายในกฎหมายเอกชน ใช้สั่งให้
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าตามหน้าที่ที่มีอยู่ และถ้าเป็นการเรียกค่าเสียหายก็เรียกว่าคดี 
Damages ซึ่งเป็นการสั่งให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าเสียหาย 
     6 ) หมายเดคคลาเรชั่น (Declaration) เป็นหมายที่ใช้ในกรณีที่หมายเซอทิ
โอรารายใช้ไม่ได้ และไม่บังคับใช้โดยตรงกับฝ่ายปกครอง แต่เป็นหมายที่ประกาศ (Declare) ว่าการ
กระท าทางปกครองใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีผลในเชิงศีลธรรม (Moral) ที่ท าให้ฝ่ายปกครองรู้ว่าตน
กระท าผิด แต่ไม่มีผลท าให้ค าสั่งที่ผิดนั้นสิ้นไป โดยมากฝ่ายปกครองก็จะรีบแก้ไขการกระท าของตน
ตามท่ีศาลประกาศ หมายนี้เป็นหมายที่ศาลออกได้ตามดุลพินิจที่เห็นสมควร 
  เนื่องจากตามวิธีพิจารณาของอังกฤษนั้น การขอหมาย Certiorari, Prohibition, 
Mandamus จะต้องร้องขอต่อศาล High Court แผนก Queen’s Bench ขณะที่การขอให้ชดใช้
ค่าเสียหาย Damages และหมาย Declaration จะต้องกระท าต่อผู้พิพากษานายเดียวแผนก 
Queen’s Bench ส่วนหมาย Injunction จะต้องร้องขอต่อศาล High Court แผนก Chancery และ
เมื่อขอหมายศาลตามพระราชอ านาจของกษัตริย์แล้ว คือ Certiorari, Prohibition, Mandamus 

                                                           

 26เรื่องเดียวกัน, หน้า 55-58. 
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หรือหมาย Habeas Corpus ประชาชนจะขอหมายตามเอคควิตี้ คือ Injunction และ Declaration 
ไม่ได้ ศาลจะต้องยกค าร้องแม้จะเป็นที่ชัดแจ้งว่าประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาในทางอ่ืนอยู่ก็
ตาม แต่ถ้าขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย Damages ประชาชนอาจขอให้ใช้ Injunction กับ Declaration ได้ 
และทางเยียวยาตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่สามารถใช้ควบคู่กับทางเยียวยาตามคอมมอนลอว์ 
และเอคควิตี้ได้ ซึ่งหมายแต่ละหมายจะมีวิธีพิจารณาและผลบังคับที่แตกต่างกัน เงื่อนไขที่จะฟ้องขอ
ทางเยียวยาก็ต่างกัน ระยะเวลาในการฟ้องคดีก็ต่างกัน ด้วยความยากและสลับซับซ้อนของหมายและ
วิธีพิจารณาตามหมายนี้เอง ท าให้คู่ความที่เลือกทางเยียวยาผิดก็จะได้รับความเสียหาย 
  ต่อมามีการปรับปรุง Order 53 of Rules of the Supreme Court (Amendment 
No.3) 1977 และ The Supreme Court Act 1981 โดยรวมหมายทั้งหลายเข้าด้วยกันภายใต้ชื่อ 
“Application for Judicial Review” ซึ่งหากศาลเห็นว่าคู่ความมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาใน
รูปแบบใด ศาลก็มีอ านาจที่จะออกค าสั่งให้การเยียวยาเป็นไปตามสิทธิของผู้ร้องได้ รวมทั้งการสั่งให้
ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่ความตามที่ขอด้วย เป็นผลให้อังกฤษมีศาลที่รับผิดชอบคดีปกครอง
โดยเฉพาะขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ แผนก Queen’s Bench ของศาล High Court 
  3.1.3.3 เงื่อนไขการฟ้องคดีเก่ียวกับ “กฎ” 
  เงื่อนไขการฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎนั้น เนื่องจากประเทศอังกฤษไม่มีศาลปกครองจึงไม่มี
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ คงมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการฟ้องคดีโดยทั่วไป กล่าวคือ เมื่อประชาชน
ได้รับความเสียหายจากการกระท าทางปกครอง ซึ่งกระท าลงโดยฝ่ายปกครองหรือโดยคณะกรรมการ
พิเศษ (Tribunals) ประชาชนสามารถฟ้องคดีต่อศาลสูงตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรคอมมอนลอว์
หรือเอคควิตี้เท่านั้น ซึ่งหากกฎหมายลายลักษณ์อักษรคอมมอนลอว์หรือเอคควิตี้ ไม่ได้รองรับทาง
เยียวยา (Remedies) ในกรณีนั้นไว้จะน าคดีมาสู่ศาลไม่ได้27 
  อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษากฎหมายอังกฤษแล้วจะพบว่า เงื่อนไขการฟ้องการฟ้องคดีก็
มีอยู่เช่นกัน กล่าวโดยสรุปมี 4 ประการ คือ การกระท าหรือค าสั่งที่อาจฟ้องคดีขอให้ควบคุม 
คุณสมบัติของผู้ฟ้องคด ีการห้ามมิให้ด าเนินคดีหลายทาง และระยะเวลาฟ้องคดี28 
   1 ) การกระท าหรือค าสั่งที่อาจฟ้องคดีขอให้ควบคุม     
   การกระท าหรือค าสั่งที่อาจฟ้องคดีขอให้ควบคุม (Application for Judicial 
Review) หมายเซอทิโอราราย (Certiorari) เป็นหมายส าคัญที่สุดในกฎหมายปกครองอังกฤษที่ใช้
ยกเลิกเพิกถอนสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหมายโปรฮิปิชั่น (Prohibition) เป็นหมายที่ศาลสูงใช้
กับศาลล่าง ต่อมาก็ขยายการใช้หมายทั้งสองไปยังบุคคลหรือองค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการหรือกึ่งตุลา

                                                           

 
27เรื่องเดียวกัน, หน้า 53-54. 

 28เรื่องเดียวกัน, หน้า 59-69. 
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การ (Quasi-judicial หรือ Juidicialact) ด้วย และมีการขยายหมายทั้งสองไปใช้กับการกระท าหรือ
ค าสั่งทางปกครอง (Administrative Act) ซึ่งไม่มีลักษณะใช้อ านาจตุลาการหรือกึ่งตุลาการเลยด้วย 
และศาลได้พิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว้ว่า “การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีอ านาจตัดสินปัญหาที่
กระทบพลเมืองฝ่ายเดียว” โดย “ผลของอ านาจที่พระราชบัญญัติให้ไว้…” ก็อาจใช้หมายเซอทิโอรา
ราย (Certiorari) ได้ หมายความว่าต้องเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครอง แต่
ถ้าเป็นเรื่องของสัญญา (Contract) ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายปกครองก็ตาม ก็ไม่อาจใช้หมายเซอทิโอรา
ราย (Certiorari) ได้ แต่ต้องไปใช้กฎหมายแพ่งธรรมดา 
   ค าสั่งหรือการกระท านั้นโดยปกติต้อง “กระทบสิทธิต่อประชาชน” 
(Decision Effecting the Subjects) ซึ่งจะต้องเป็นการตัดสินใจที่ก่อผลในการเคลื่อนไหวสิทธิและ
หน้าที่ของประชาชนแล้ว ถ้าเป็นเรื่องที่ยังไม่ใช่การตัดสินใจ เช่น รายงาน หรือเรื่องภายในฝ่าย
ปกครองก็ยังไม่สามารถฟ้องคดีได้ แต่ต่อมาศาลได้ตีความขยายไปถึงแม้การเตรียมค าสั่งที่เป็นภายใน
ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะกระทบต่อประชาชนก็สามารถฟ้องคดีได้ 
   ส่วนกฎซึ่งถือว่ามีลักษณะคล้ายกับกฎหมายของรัฐสภา (Legislative in 
Nature) จะฟ้องโดยใช้หมายเซอทิโอราราย (Certiorari) ไม่ได้แต่อาจขอให้ใช้หมายโปรฮิปิชั่น 
(Prohibition) ได้   
   2 ) คุณสมบัติของผู้ฟ้องคด ี
   ผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (Locus Standi) ซึ่งตาม Order 53 
ก าหนดว่า “ต้องมีประโยชน์ได้เสียเพียงพอในกรณีที่จะขอให้ศาลควบคุม” ค าว่าส่วนได้เสียนี้อาจเป็น
ทางจิตใจไม่จ าเป็นจะต้องเป็นจ านวนเงิน และในปัจจุบันศาลอังกฤษตีความส่วนได้เสียกว้างมาก เช่น 
คดี R v. Greater London Council Ex parte Blackburn ที่ผู้มีส่วนได้เสียขอให้ศาลห้ามสภาของ
นครลอนดอนปล่อยปละให้มีการฉายภาพยนตร์ลามกอนาจาร โดยเหตุว่าบุคคลนั้นมีภรรยาและบุตร
อยู่ในลอนดอน อาจประสบความเสียหายจากภาพยนตร์ดังกล่าวได้ 
   3 ) การห้ามมิให้ด าเนินคดีหลายทาง 
   ตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ถือว่า หมายตามพระราชอ านาจ เช่น 
หมายเซอทิโอราราย (Certiorari) หมายโปรฮิปิชั่น (Prohibition) ศาลไม่อาจออกได้หากยังมีวิธีการ
ด าเนินคดีอ่ืนโดยศาล และการด าเนินคดีวิธีนั้นน าไปสู่ผลทางกฎหมายอย่างเดียวกัน เช่น เมื่อ
กฎหมายลายลักษณ์อักษรก าหนดทางเยียวยาที่เรียกว่าอุทธรณ์ (Appeal) ไว้แล้วก็จะมาฟ้องให้ศาล
ควบคุมโดยใช้หมายเซอทิโอราราย (Certiorari) ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ในค าสั่งที่  53 และใน
พระราชบัญญัติศาลสูงสุด (The Supreme Court Act 1981) บัญญัติว่า หากโจทย์ยื่นฟ้องขอให้ศาล
ควบคุมโดยขอหมายเซอทิโอราราย (Certiorari) และการยื่นฟ้องได้กระท าภายในระยะเวลาซึ่งยังไม่
พ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์ (Appeal) ที่กฎหมายก าหนดไว้ ศาลอาจยังไม่ประทับรับฟ้องจนกว่า
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ก าหนดเวลาอุทธรณ์ดังกล่าวได้ล่วงพ้นไปแล้ว ซึ่งแท้จริงแล้วการจะรับฟ้องหรือไม่ถือเป็นดุลพินิจของ
ศาล แต่ที่มีหลักดังกล่าวเนื่องจากศาลได้วางบรรทัดฐานจ ากัดอ านาจของตน 
   4 ) ระยะเวลาการฟ้องคด ี
   ตามทฤษฎีของกฎหมายวิธีพิจารณาความของอังกฤษถือว่าเงื่อนไขในการ
ฟ้องคดีและผลของคดีจะตัดสินชี้ขาดไปพร้อมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของค าพิพากษา ซึ่งแตกต่างจาก
หลักกฎหมายปกครองของประเทศในภาคพ้ืนยุโรปที่จะแยกเงื่อนไขในการฟ้องคดีออกจากเนื้อหาของ
คดี ในทางปฏิบัตินั้นศาลจะไม่เคร่งครัดในเรื่องก าหนดอายุความฟ้องคดีและไม่ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ 
เนื่องจากการรับฟ้องคดีเป็นดุลพินิจของศาลและศาลจะเปิดโอกาสให้ฟ้องคดีได้มาก โดยเฉพาะกรณีที่
เป็นประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือประโยชน์ของสังคมหรือชุมชนของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลแทบไม่ให้
ความส าคัญกับระยะเวลาการฟ้องคดีเลย 
  3.1.3.4 หลักเกณฑ์ที่ศาลปกครองน ามาใช้ในการควบคุม “กฎ” 
  การกระท าที่อยู่ ในอ านาจควบคุมตรวจสอบของศาล ค าว่า “การกระท าทาง
ปกครอง” ประสงค์จะให้เป็นค าแปลของค าว่า “An Act of an Administrative Agency” ซึ่งอาจมี
ลักษณะเป็นการกระท าทางปกครองโดยแท้ อาจมีลักษณะเป็นการตรากฎ อาจเป็นการวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อพิพาทเยี่ยงตุลาการ หรือเป็นการผสมระหว่างสามลักษณะดังกล่าวก็ได้  
  กรณีท่ีถือว่าเป็นการกระท าที่เกินขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Ultra Vires) ตาม
หลักกฎหมายปกครองอังกฤษ ได้แก่ 29 
   1) Excess of Powers เป็นการกระท าที่เกินขอบอ านาจโดยตรง ส่วน
ใหญ่มักจะเป็นการกระท าที่ผิดไปจากกฎหมายสาระบัญญัติจึงอาจเรียกการกระท าในลักษณะนี้ได้อีก
อย่างหนึ่งว่า “Substantive Ultra Vires” 
   2) Errors of Procedure เป็นการกระท าที่แม้ในเนื้อหาจะอยู่ในขอบ
อ านาจ แต่วิธีด าเนินการมิได้เป็นไปตามขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ จึงอาจเรียกการกระท าใน
ลักษณะนี้ได้อีกอย่างหนึ่งว่า “Procedural Ultra Vires” 
   3) Failure to Perform a Duty เป็นการละเลยมิได้กระท าการให้เป็นไป
ตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องกระท าโดยตรง 
   4) Abuse of Power เป็นการใช้อ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ไปโดยทุจริต (Dad 
Faith) หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ให้อ านาจนั้น (Wrong Motive) 

                                                           

 29จรัญ ภักดีธนากุล, “การควบคุมและตรวจสอบฝ่ายปกครองในอังกฤษ,” ดุลพาห 37, 1 
(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2533): 110-112. 
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   5) Error of Law on the Face of the Record เป็นกรณีที่ฝ่ายปกครอง
แสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่าใช้หลักกฎหมายใดเป็นหลักในการกระท าของตน และหลักกฎหมายที่ ใช้นั้น
ผิดพลาดไปจากท่ีควรจะเป็น  
   6) Miscellaneous Other Grounds เป็นกรณีปลีกย่อยอื่น อาจจัดให้อยู่
ในหัวข้อที่ก าลังก่อตัว ยังไม่เป็นเงื่อนไขที่ยอมรับกันทั่วไปอย่างใน 5 กรณีแรก เช่น กรณีที่ฝ่าย
ปกครองวินิจฉัยสั่งการตามอ านาจหน้าที่ไปโดยอาศัยข้อมูลหรือตัวแปลที่ไม่เหมาะสม (Improper 
Consideration had been Taken into Account) ซึ่งข้อมูลหรือตัวแปลที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว คือ 
สิ่งที่กฎหมายมิได้ประสงค์จะให้น ามาพิจารณา จึงท าให้การวินิจฉัยสั่งการนั้นออกนอกขอบอ านาจ
ตามกฎหมายไป หรือกรณีที่ฝ่ายปกครองกระท าการใดในลักษณะที่ไร้ เหตุผลโดยสิ้นเชิง (Total 
Unreasonableness) 
   7) Estoppels เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้กล่าวยืนยันหรือแสดง
ข้อความใดต่อประชาชน ให้หลงเชื่อตามนั้นและปฏิบัติการอันใดอันหนึ่งไป และภายหลังฝ่ายปกครอง
จะกลับมาใช้อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ผิดเพ้ียนไปจากที่แสดงไว้ อันจะเป็นผลให้
ประชาชนผู้หลงเชื่อหลงปฏิบัติตามต้องได้รับความเสียหายไม่ได้ อย่างไรก็ตาม หลักกฎหมายนี้ยังอยู่
ในระหว่างการพัฒนาเช่นกัน 
  มีการน าหลักเรื่องการกระท าปราศจากเหตุผลมาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการตรากฎโดยองค์กรส่วนท้องถิ่น ส่วนการตรากฎของส่วนกลางโดยเฉพาะ
รัฐมนตรี ศาลจะไม่ใช้หลักดังกล่าวแต่ศาลมักจะเชื่อมโยงเรื่องการใช้อ านาจโดยบิดผัน และเหตุอ่ืน
นอกเหนือเหตุตามกฎหมายเสมอ จนบางครั้งอาจเกิดความสับสน 

 

3.2  ประเทศฝร่ังเศส 
 
 ประเทศฝรั่งเศสแต่เดิมมีการน าหลักผู้รับมอบอ านาจไม่อาจมอบอ านาจต่อได้ (Delegate 
Potestas Non Potestdelegari) อันเป็นหลักทางกฎหมายเอกชนมาเป็นข้ออ้างอิงไม่ให้มีการมอบ
อ านาจ โดยมีความเห็นว่าองค์กรนิติบัญญัติไม่อาจมอบอ านาจนิติบัญญัติให้แก่บุคคลอ่ืนได้ เพราะเป็น
อ านาจที่ได้รับมอบมาจากประชาชน แต่ต่อมาความจ าเป็นและประสบการณ์ในการบังคับใช้กฎหมาย
ท าให้มีการยอมรับว่าองค์กรนิติบัญญัติอาจมอบอ านาจของตนให้บุคคลอ่ืนเพ่ิมเติมรายละเอียด เพ่ือ
ประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายได้ (Fill Up in Details) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การมอบอ านาจจะมี
ขึ้นก็เพียงเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็ นได้ว่าการตรากฎขององค์กรบริหารมี
แนวความคิดมาจากเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ปัจจุบันปรากฏว่ากฎหมายที่ตราโดยองค์กร
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บริหารนี้มีจ านวนมากกว่ากฎหมายที่บัญญัติโดยองค์กรนิติบัญญัติเสียอีก30 ซึ่งในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะ
อธิบายถึงสถานะ ประเภท และผลทางกฎหมายของกฎ และมาตรการภายใน ตลอดจนการควบคุม
กฎโดยศาลปกครอง 
 
 3.2.1 กฎ 
 หลักการแบ่งแยกอ านาจของมองเตสกิเออได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส 
ค.ศ. 1789 และสมัชชาแห่งชาติได้ลงมติรับรองหลักการแบ่งแยกอ านาจไว้ในค าประกาศว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและพลเมืองฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 ซึ่งมีใจความว่า “สังคมที่ไม่มี
หลักประกันสิทธิ และไม่มีการบัญญัติเรื่องการแบ่งแยกอ านาจ สังคมนั้นย่อมไม่มีรัฐธรรมนูญ”31 นับ
แต่นั้นเป็นต้นมาหลักการแบ่งแยกอ านาจได้กลายเป็นส่วนส าคัญของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส 
 การน าหลักการแบ่งแยกอ านาจมาใช้ในฝรั่งเศส เป็นการน ามาใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือการ
จ ากัดอ านาจของกษัตริย์ หรืออ านาจทางการเมืองที่มีอยู่เดิม ผลที่ตามมา คือ หลักการแบ่งแยก
อ านาจได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเป็นเพียงค าสอนที่พ้นสมัย และตีความหลักการแบ่งแยก
อ านาจว่าแท้จริงแล้วก็คือการแบ่งแยกหน้าที่นั่นเอง32 ทั้งนี้ เพ่ือน ามาอธิบายการเมืองการปกครองที่
เป็นจริงในฝรั่งเศส ดังนั้น รูปแบบการปกครองของฝรั่งเศสจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากรูปแบบการ
ปกครองทั่วไป33 และแสดงออกอย่างชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาและองค์กรบริหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจการตรากฎขององค์กรบริหาร องค์กรบริหารมีอ านาจตรากฎหมายได้โดย
อิสระตามเขตอ านาจที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ (รัฐธรรมนูญ ค .ศ. 1958 ฉบับปัจจุบัน) และ
ลักษณะเฉพาะนี้เอง ท าให้นักกฎหมายที่ได้รับอิทธิพลทางความคิดในฝรั่งเศส อธิบายอ านาจในการ

                                                           

 
30ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, การจัดท ากฎหมายล าดับรองของฝ่ายปกครอง (2547), ค้นวันที่ 1 

เมษายน 2558 จาก http://www.lawreform.go.th, หน้า 2. 
 

31วรวิทย์ กนิษฐะเสน, กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ภาคทฤษฎีพื้นฐานทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์, 2521), หน้า 9. 
 32เรื่องเดียวกัน, หน้า 10. 

 33รูปแบบการปกครองของฝรั่งเศสหลังสมัยปฏิวัติ 1789 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นระยะขึ้นอยู่กับ
พระราชอ านาจของกษัตริย์ และตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ค.ศ. 1958 ฝรั่งเศสปกครองด้วยระบบก่ึง
ประธานาธิบดี โปรดดู วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: นิติ
บรรณาการ, 2523), หน้า 199-201. 

http://www.lawreform.go.th/
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ตราพระราชกฤษฎีกาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 ว่าเป็นอ านาจการตรากฎหมายโดยอิสระของ
องค์กรบริหาร34 
 ตามแนวคิดดั้งเดิมของระบบประชาธิปไตยฝรั่งเศส ในสมัยปฏิวัติ ค.ศ. 1789 รัฐสภาเป็น
องค์กรที่มาจากเจตนารมณ์ของประชาชาติโดยตรง ดังนั้น รัฐสภา (Le Parlement) จึงเป็นองค์กร
สูงสุด (Organe Souverain)35 เป็นผู้แทนของประชาชน และเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยแทนประชาชน
ซึ่งรูปแบบการปกครองอาจเรียกได้ว่าปกครองโดยสภาอย่างสมบูรณ์ (Assembly Government) 
กล่าวคือ องค์กรบริหารจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐสภาโดยเด็ดขาด องค์กรบริหารจึงเป็น
เพียงองค์กรที่ด าเนินการตามนโยบายของรัฐสภา องค์กรบริหารจะต้องด าเนินการตามที่รัฐสภา
มอบหมาย และไม่มีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดนอกจากที่ได้รับมอบหมายจากรัฐสภา 
 แนวคิดดั้งเดิมเช่นนี้ องค์กรนิติบัญญัติจึงเป็นผู้มีอ านาจบัญญัติกฎหมาย ส่วนองค์กรบริหาร
เป็นเพียงผู้บังคับใช้ หรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายที่องค์กรนิติบัญญัติบัญญัติขึ้นเท่านั้น ท าให้
รัฐสภามีฐานะเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดจะบัญญัติกฎหมายเรื่องใดก็ได้ โดยจะบัญญัติกฎหมายก าหนด
กฎเกณฑ์แม้แต่ในรายละเอียดปลีกย่อย หรือจะบัญญัติกฎหมายเพียงแต่วางหลักใหญ่ ส่วน
รายละเอียดปลีกย่อยให้เป็นอ านาจขององค์กรบริหารตรากฎหมายก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมก็ได้ 
แต่อ านาจการตรากฎหมายขององค์กรบริหารนั้นมีข้อจ ากัด36 กล่าวคือ กฎหมายที่องค์กรบริหารตรา
ขึ้นจะต้องอยู่ภายใต้อ านาจกฎหมายที่รัฐสภาบัญญัติขึ้น องค์กรบริหารจะตรากฎหมายได้ก็แต่โดย
อาศัยอ านาจตามกฎหมายที่รัฐสภาบัญญัติขึ้น และเพียงเพ่ือก าหนดเงื่อนไขที่จ าเป็นในการปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายของรัฐสภา (Executive des Lois) เท่านั้น37 ดังนั้น องค์กรบริหารจะตรา
กฎหมายให้ขัดแย้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่รัฐสภาบัญญัติขึ้นไม่ได้ 
 กฎหมายตามแนวคิดดั้งเดิมของฝรั่งเศสนี้จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กฎหมายที่
รัฐสภาตราขึ้นเรียกว่า “Loi” หรือ “รัฐบัญญัติ” และกฎหมายที่องค์กรบริหารตราขึ้นเรียกว่า 
“Réglement” หรือกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นการแบ่งประเภทตามองค์กรที่มีอ านาจบัญญัติกฎหมาย 

                                                           

 34รดาวรรณ เกื้อกูลเกียรติ์, การตรากฎหมายล าดับรองในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), หน้า 27. 
 

35อิสระ นิติทัณฑ์ประภาศ, กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: หจก.
คุณพินอักษรกิจ, 2527), หน้า 58. 
 

36ชาญชัย แสวงศักดิ์, อ านาจการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารในประเทศฝรั่งเศส (เอกสาร
ประกอบการสอนระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), (เอกสารไม่
ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 1. 
 37อิสระ นิติทัณฑ์ประภาศ, เรื่องเดิม, หน้า 59. 
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แนวความคิดดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบัญญัติและกฎเกณฑ์ของ
ฝรั่งเศส แต่ในระยะต่อมาความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปตามการปกครอง เริ่มตั้งแต่การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1875 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงฉบับปัจจุบันที่
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 
 สมัยสาธารณรัฐที่ 3 (ค.ศ. 1870-1940) มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบัญญัติ
และกฎเกณฑส์ามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่หนึ่ง  องค์กรบริหารสามารถตรากฎหมายได้เอง (Les Réglements Autonomes) 
นับตั้งแต่ ค.ศ. 1919 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบัญญัติและกฎเกณฑ์ตามแนวคิดดั้งเดิมได้เปลี่ยนแปลง
ไปโดยเกิดจากค าวินิจฉัยของกองเซยเดตาท์ในฐานะศาลปกครองสูงสุดในคดี Labonne (9 สิงหาคม 
ค.ศ. 1919) ซึ่งข้อเท็จจริงในคดี คือ ประธานาธิบดีได้ตรากฎเกณฑ์ขึ้นฉบับหนึ่งเรียกว่ากฤษฎีกา 
(Décret) ลงวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 1899 เพ่ือควบคุมการจราจรบนทางสาธารณะ นับเป็นกฎหมาย
จราจรฉบับแรกของฝรั่งเศส เพราะในขณะนั้นฝรั่งเศสไม่มีกฎหมายว่าด้วยการจราจร กฤษฎีกานี้
ก าหนดว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะจะต้องมีใบอนุญาต และผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาต
ได้ถ้าบุคคลนั้นกระท าผิดกฎจราจรถึง 2 ครั้งภายในปีเดียวกัน ในคดีนี้โจทก์ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
จึงร้องต่อกองเซยเดตาทใ์ห้เพิกถอนค าสั่งดังกล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยโจทก์อ้างว่ากฤษฎีกาไม่
ชอบด้วยกฎหมาย แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกเทศมนตรีจะมีอ านาจตามพะราชบัญญัติบางฉบับ 
ที่จะวางกฎเกณฑ์เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยก็ตาม แต่ก็มีอ านาจวางกฎเกณฑ์ได้เฉพาะในท้องที่
ของตนเท่านั้น ส่วนประธานาธิบดีไม่มีพระราชบัญญัติฉบับใดให้อ านาจในการที่จะวางกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวกับการจราจรได้ทั่วทั้งประเทศ 
 กองเซยเดตาท์วินิจฉัยยกฟ้องโจทก์ โดยให้เหตุผลว่า “แม้จะไม่มีรัฐบัญญัติใดให้อ านาจไว้ 
ประมุขของรัฐก็มีอ านาจของตนที่จะวางกฎเกณฑ์ต ารวจ หรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (Measures de Police) โดยให้มีผลบังคับใช้ได้ทั่วประเทศ” ค าวินิจฉัยของ
กองเซยเดตาท์นี้ไม่ได้ให้เหตุผลไว้ชัดแจ้งว่าประธานาธิบดีเอาอ านาจดังกล่าวมาจากไหน แต่เมื่อ
พิจารณา “บทอาศัยอ านาจ” ของค าวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าได้ อ้างตามมาตรา 2 แห่ง
รัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1875 ซึ่งบัญญัติว่า “ประธานาธิบดีมีอ านาจหน้าที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติการให้เป็นไปตามรัฐบัญญัติ” (Le President de la République Surveille 
et Assure l’Exécution des Lois) ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประธานาธิบดีมีฐานะเป็นประมุขแห่ง
รัฐและหัวหน้ารัฐบาล38 และตามแนวค าวินิจฉัยนี้เป็นการรับรองว่าภารกิจในการปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามรัฐบัญญัติมิได้จ ากัดแต่เฉพาะรัฐบัญญัติแต่ละฉบับ แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติการให้เป็นไปตามรัฐ

                                                           

 38ชาญชัย แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 4. 
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บัญญัติทั้งหลายโดยส่วนรวม ซึ่งหมายรวมถึงกฎเกณฑ์ต ารวจหรือกฎเกณฑ์ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (Réglement de Police) ด้วย นับตั้งแต่นั้นมาจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ว่า ประธานาธิบดีมีอ านาจตรากฎเกณฑ์ได้เอง (Réglement Autonome) โดยไม่ต้องอาศัยรัฐบัญญัติ
เป็นพื้นฐานเพ่ือก าหนดมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ระยะที่สอง  องค์กรบริหารตรากฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้เสมือนรัฐบัญญัติ (Les Decrets-Lois) 
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 นับตั้งแต่ ค.ศ. 1926 เป็นต้นมา เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ารัฐสภาไม่อยู่ในฐานะ
ที่จะท าหน้าที่นิติบัญญัติของตนได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากรัฐจะต้องเข้าไปแทรกแซงในด้านเศรษฐกิจ
และสังคมมากขึ้น ส่งผลให้ต้องบัญญัติกฎหมายเพ่ิมขึ้นจากยุคเสรีนิยมเป็นอย่างมาก สถานการณ์
เศรษฐกิจและการเมืองก็ก่อให้เกิดปัญหาเร่งด่วนซึ่งต้องการการแก้ไขอย่างฉับพลัน แต่การด าเนินงาน
ของรัฐสภาเป็นไปด้วยความล่าช้า ขั้นตอนในการบัญญัติกฎหมายของรัฐสภาไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าวได้ นอกจากนี้การบัญญัติรัฐบัญญัติเพ่ือให้รัฐเข้าแทรกแซงเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอาจท าให้สมาชิกรัฐสภาเสียคะแนนนิยมจากประชาชนได้ ด้วยเหตุนี้รัฐสภาจึงหันมาใช้วิธีการ
ใหม่ โดยบัญญัติรัฐบัญญัติมอบอ านาจเต็ม (La Loi de Pleinpouvoirs) ให้แก่รัฐบาลโดยมีก าหนดเวลา
การมอบอ านาจที่แน่นอนในการที่จะตรากฎหมายขององค์กรบริหารมาแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐบัญญัติได้ตาม
ความจ าเป็น39 และการมอบอ านาจเช่นนี้นอกจากจะถูกจ ากัดระยะเวลาแล้ว ยังมีเงื่อนไขอ่ืนอีก 
ดังนี้40 
   1 ) กฎเกณฑ์นั้นจะต้องตราเป็นกฤษฎีกา (Décret) และจะต้องเป็นไปตามความมุ่ง
หมายที่ก าหนดไว้ 
   2 ) กฤษฎีกานั้นจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
   3 ) รัฐบาลจะต้องเสนอกฤษฎีกาดังกล่าวต่อรัฐสภา เพ่ือขอให้รัฐสภาให้สัตยาบัน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในรัฐบัญญัติที่มอบอ านาจ 
 กฤษฎีกาประเภทนี้มีผลบังคับใช้ทันที แต่ถ้ารัฐบาลไม่เสนอให้รัฐสภาให้สัตยาบันภายใน
ระยะเวลาที่รัฐบัญญัติก าหนดหรือรัฐสภาไม่ให้สัตยาบัน กฤษฎีกานั้นก็จะสิ้นผลบังคับในวันที่ครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าว หรือในวันที่รัฐสภาลงมติไม่ให้สัตยาบันแล้วแต่กรณี 
 สมัยสาธารณะรัฐที่ 4 (ค.ศ. 1946-1958) ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมัยนี้เกิดจาก
มาตรา 13 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1946 ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐสภาเป็นผู้มีอ านาจบัญญัติรัฐบัญญัติแต่
เพียงผู้เดียว รัฐสภาไม่อาจมอบอ านาจดังกล่าวให้แก่บุคคลอ่ืนได้” เหตุผลที่รัฐธรรมนูญบัญญัติห้าม
มอบอ านาจไว้อย่างชัดแจ้ง เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการมอบอ านาจนิติบัญญัติให้แก่องค์กรบริหารดังเช่นที่

                                                           

 39เรื่องเดียวกัน, หน้า 4. 
 40อิสระ นิติทัณฑ์ประภาศ, เรื่องเดิม, หน้า 63. 
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ปฏิบัติกันมาในสมัยสาธารณะรัฐที่ 3 โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าหลักปฏิบัติดังกล่าวเป็นช่องทาง
ให้เกิดระบบเผด็จการได้ง่าย อย่างไรก็ตาม หลังจากใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่นาน ความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจและสังคมก็บีบบังคับให้รัฐสภาต้องมอบอ านาจให้รัฐบาลในอันที่จะแก้ไขรัฐบัญญัติได้ โดยใช้
วิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ดังนี้41 
   1 ) แนวความคิดในการก าหนดขอบอ านาจการตรากฎหมายขององค์กรบริหาร 
(Domainereservé au Pouvoir Réglementaire) รัฐบัญญัติฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1948 
ระบุเรื่องซึ่งให้ถือว่ามีลักษณะที่จะต้องตราเป็นกฎเกณฑ์ (Les Matiéres Ayant Caractéres 
Réglementaires) โดยบัญญัติว่า “ในกรณีที่มีรัฐบัญญัติใดที่บังคับใช้ ซึ่งก าหนดว่าเป็นเรื่องที่โดย
สภาพแล้วอยู่ในอ านาจการตรากฎหมายขององค์กรบริหาร ให้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของรัฐสภา 
และรัฐบาลมีอ านาจตรากฎเกณฑ์เพ่ือใช้แทนรัฐบัญญัตินั้นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐบัญญัตินั้นได้ โดย
ตราเป็นกฤษฎีกาซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว” ดังนั้น รัฐบัญญัติฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม ค.ศ. 1984 จึงเป็นผลให้รัฐบาลได้รับอ านาจถาวรที่จะตรากฎเกณฑ์เพ่ือแก้ไขรัฐบัญญัติที่
บังคับใช้ได้อย่างกว้างขวาง แต่แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในเขตอ านาจการตรากฎหมายของ
องค์กรบริหารโดยสภาพ ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเพราะขัดกับหลักเดิมที่ว่ารัฐสภามีอ านาจ
สูงสุดและจะบัญญัติกฎหมายในเรื่องใดไดโ้ดยไม่มีข้อจ ากัด 
   2 ) การบัญญัติรัฐบัญญัติก าหนดขอบเขตในการตรากฎเกณฑ์ (Les Lois-Cadres) 
เป็นวิธีที่รัฐสภาบัญญัติรัฐบัญญัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้น และให้อ านาจรัฐบาลตรากฎเกณฑ์เพ่ือแก้ไขรัฐ
บัญญัติภายในขอบเขต (Cadre) ที่รัฐสภาก าหนดไว้ 
   3 ) Les Délégations de Competence Limitées ใน ค.ศ. 1953 มีรัฐมนตรีท่าน
หนึ่งหารือต่อสภาแห่งรัฐว่า “ข้อห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 แห่งรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1946 นั้นมี
ความหมายและขอบเขตเพียงใด ในกรณีท่ีได้รับอนุญาตโดยรัฐบัญญัติอย่างชัดแจ้ง รัฐบาลจะสามารถ
ใช้อ านาจตรากฎเกณฑ์เพ่ือยกเลิก หรือแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในรัฐบัญญัติของรัฐสภาได้เพียงใด” 
ซึ่งกองเซยเดตาท์ได้ตีความบทบัญญัติดังกล่าวในบันทึกความเห็นลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1953 ไป
ในทางท่ีผ่อนคลายไว้ว่า “ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีความมุ่งหมายที่จะห้ามไม่ให้มีการใช้วิธีการตรากฤษฎีกา 
โดยอาศัยอ านาจตามรัฐบัญญัติที่มอบอ านาจให้แก่องค์กรบริหาร ดังที่เคยได้ปฏิบัติมาในสมัย
สาธารณรัฐที่ 3 แต่โดยหลักแล้วรัฐสภามีอ านาจที่จะก าหนดขอบอ านาจในการตรากฎหมายของ
องค์กรบริหารได้ตามที่เห็นสมควร เพ่ือการนี้รัฐสภาสามารถที่จะก าหนดได้ว่าเรื่องที่เคยอยู่ในอ านาจ
การบัญญัติกฎหมายของรัฐสภา ต่อไปให้อยู่ในอ านาจการตรากฎหมายขององค์กรบริหาร และองค์กร
บริหารสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกรัฐบัญญัติในเรื่องนั้นได้ จนกว่ารัฐสภาจะก าหนดให้เรื่อง

                                                           

 41รดาวรรณ เกื้อกูลเกียรติ์, เรื่องเดิม, หน้า 33-34. 
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ดังกล่าวกลับมาอยู่ในอ านาจของรัฐสภาตามเดิม โดยองค์กรบริหารไม่มีอ านาจที่จะตรากฎหมายใน
เรื่องนั้นได้อีกต่อไป”42 
 นอกจากนี้กองเซยเดตาท์ยังได้ให้ข้อสังเกตว่า การมอบอ านาจให้รัฐบาลตรากฎเกณฑ์เพ่ือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐบัญญัตินั้น รัฐสภาควรก าหนดความมุ่งหมายของการตรากฎเกณฑ์ไว้อย่างชัด
แจ้ง เพราะการก าหนดความมุ่งหมายไว้ในลักษณะทั่วไปและไม่แน่ชัดจะส่งผลให้เป็นการโอนอ านาจ
อธิปไตยแห่งประชาชาติให้แก่รัฐบาลและเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ หลังจากที่กองเซยเดตาท์ได้ให้
ความเห็นไว้เช่นนี้แล้ว รัฐสภาก็กลับไปใช้วิธีการบัญญัติรัฐบัญญัติมอบอ านาจเต็ม (La Loi de Pleins 
Pouvoirs) เพ่ือมอบอ านาจให้รัฐบาลตรากฤษฎีกาหรือรัฐบัญญัติ (Decrit-Loi) ดังที่เคยปฏิบัติในสมัย
สาธารณะรัฐที่ 343 
 อย่างไรก็ตาม มีบางเรื่องที่รัฐธรรมนูญ จารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ และปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนสงวนไว้เป็นอ านาจของรัฐสภาโดยเฉพาะ ดังนั้น รัฐสภาจึงไม่สามารถที่จะก าหนดให้
เรื่องเหล่านี้อยู่ในอ านาจการตรากฎหมายขององค์กรบริหารได้ รัฐสภาอาจท า ได้เพียงแต่วางหลัก
ส าคัญโดยมอบให้องค์กรบริหารเป็นผู้ก าหนดรายะเอียดเพ่ิมเติมได้44 
 สมัยสาธารณะรัฐที่ 5 (ค.ศ. 1958-ปัจจุบัน) รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 
1958 ยังคงบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน อ านาจการตรากฎหมายขององค์กรบริหารยังคงยึดถือความเห็น
ของรัฐบัญญัติ (La Loi) และกฎเกณฑ์ (Reglement) ตามแนวความคิดเดิม แต่ได้เปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบัญญัติและกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพการเมืองการปกครองที่เป็นจริง 
ซึ่งเดิมรัฐสภามีอ านาจที่จะบัญญัติกฎหมายในเรื่องใดก็ได้ แต่รัฐธรรมนูญ ค .ศ. 1958 นั้น ได้บัญญัติ
เขตอ านาจการบัญญัติกฎหมายของรัฐสภา เขตอ านาจการตรากฎหมายขององค์กรบริหารและรับรอง
อ านาจการตรากฎหมายขององค์กรบริหารไว้อย่างกว้างขวาง ยกเว้นเรื่องที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้เป็น
เขตอ านาจการบัญญัติกฎหมายของรัฐสภาเท่านั้น (Le Domaine de la Loi) ที่รัฐสภามีอ านาจ
บัญญัติรัฐบัญญัติได้แต่เพียงผู้เดียว แต่รัฐสภาจะบัญญัติเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในเขตอ านาจของรัฐสภาไม่ได้
เช่นกัน 
 ในมาตรา 34 แห่งรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 195845 เป็นมาตราส าคัญที่จ ากัดอ านาจในการบัญญัติ
กฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติส่วนกฎหมายเรื่องอ่ืนนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 34 จะอยู่ใน

                                                           

 42ชาญชัย แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 7. 
 43อิสระ นิติทัณฑ์ประภาศ, เรื่องเดิม, หน้า 66-67. 
 44ชาญชัย แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 7. 
 

45
“มาตรา 34 รัฐสภาเป็นผู้ตรารัฐบัญญัติ 
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 - สิทธิแห่งพลเมืองและหลักประกันข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชนในการใช้เสรีภาพ รวม
ตลอดถึงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเกณฑ์แรงงานและการเกณฑ์ทรัพย์สินในการป้องกันประเทศ 
 - สัญชาติ สถานะและความสามารถทางกฎหมายของบุคคล ระบบกฎหมายว่าด้วยการ
สมรส การสืบมรดก และการให้โดยเสน่หา 
 - การก าหนดความผิดอาญาชั้นอุกฤษฏ์โทษและมัชฌิมโทษ รวมทั้งการก าหนดโทษส าหรับ
ความผิดดังกล่าว วิธีพิจารณาความอาญา การนิรโทษกรรม การจัดตั้งระบบศาลขึ้นใหม่ และ
สถานภาพของผู้พิพากษา 
 - ฐานภาษี อัตรา และวิธีการจัดเก็บภาษีทุกชนิด การออกใช้เงินตรา เช่น รัฐบัญญัติ
ก าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 
 - ระบบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 - การจัดตั้งองค์การมหาชนประเภทต่าง ๆ ขึ้นใหม่ 
 - หลักประกันพ้ืนฐานส าหรับข้าราชการพลเรือนและข้าราชการทหาร 
 - การโอนวิสาหกิจเอกชนมาเป็นของรัฐ และการโอนทรัพย์สินของวิสาหกิจภาครัฐไปเป็น
ของเอกชน 
 รัฐบัญญัติก าหนดหลักการที่ส าคัญในเรื่อง 
 - การจัดระเบียบทั่วไปในการป้องกันประเทศ 
 - การปกครองตนเอง อ านาจหน้าที่ และรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - การศึกษา 
 - ระบบกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สิน และข้อผูกพันตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 - ระบบกฎหมายแรงงาน กฎหมายว่าด้วยสหภาพแรงงาน และการประกันสังคม 
 รัฐบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณก าหนดรายได้และค่าใช้จ่ายของรัฐตามเงื่อนไขและภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
 รัฐบัญญัติเกี่ยวกับการให้เงินอุดหนุนกิจการประกันสังคม ก าหนดเงื่อนไขท่ัวไปเกี่ยวกับ
สมดุลทางการเงิน บัญชีประมาณการรายรับ ก าหนดเป้าหมายและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
 รัฐบัญญัติเกี่ยวกับการวางแผนก าหนดเป้าหมายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ 
 บทบัญญัติมาตรานี้อาจจะบัญญัติเพ่ิมเติมและขยายความได้โดยตรากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ” 
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อ านาจการตรากฎหมายขององค์กรบริหารตามมาตรา 3746 ซึ่งกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลมีอ านาจตราขึ้นตาม
มาตรา 37 วรรคแรกยังคงเรียกว่า “กฤษฎีกา” (Décrets) อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
กฎเกณฑ์เอกเทศ (Réglement Autonome) และกฎเกณฑ์ซึ่งไม่เป็นเอกเทศ กฎเกณฑ์เอกเทศได้แก่ 
กฎเกณฑ์ซึ่งรัฐบาลมีอ านาจตราขึ้นโดยเป็นอิสระจากรัฐบัญญัติ ยกเว้นเรื่องที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้
บัญญัติเป็นรัฐบัญญัติ ส่วนกฎเกณฑ์ซึ่งไม่เป็นเอกเทศ ได้แก่ กฎเกณฑ์ซึ่งตราขึ้นเพ่ือบังคับใช้ในเรื่องที่
รัฐสภาได้ก าหนดหลักการพื้นฐานไว้ในมาตรา 34 วรรค 3 แห่งรัฐบัญญัติ ซึ่งกฎเกณฑ์ประเภทนี้จะขัด
หรือแย้งกับหลักการพื้นฐานที่รัฐสภาก าหนดไว้ไม่ได้ 
 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังอาจตรากฎเกณฑ์ซึ่งไม่เป็นเอกเทศได้อีกกรณีหนึ่ง โดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 21 แห่งรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามรัฐบัญญัติ 
(ท านองเดียวกับรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1875) ดังนั้น ถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดเงื่อนไขในการบังคับ
ใช้รัฐบัญญัติ ที่รัฐสภาตราขึ้นตามมาตรา 34 วรรคแรก และวรรคสอง รัฐบาลย่อมมีอ านาจตรา
กฎเกณฑ์เพ่ือก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวได้ แต่กฎเกณฑ์เช่นว่านี้จะขัดหรือแย้งกับรัฐบัญญัติใดไม่ได้ 
 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังได้ก าหนดวิธีการควบคุมการบัญญัติรัฐบัญญัติของรัฐสภาและการ
ตรากฎเกณฑ์เอกเทศของรัฐบาลให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
   1 ) ในกรณีที่รัฐบัญญัติที่บัญญัติขึ้นก่อน ค.ศ. 1958 ในเรื่องซึ่งปัจจุบันไม่ได้อยู่ใน
เขตอ านาจของรัฐสภาตามมาตรา 34 แล้ว แต่ยังคงมีผลบังคับใช้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดย
กฤษฎีกาได้ โดยมีเงื่อนไขเพียงว่าจะต้องฟังความเห็นของกองเซยเดตาท์ในคณะที่ปรึกษาของรัฐบาล
ก่อนเท่านั้น 
   2 ) ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาเสนอร่างรัฐบัญญัติในเรื่องที่รัฐบาลเห็นว่าร่างรัฐบัญญัติ
นั้นไม่ได้อยู่ในเขตอ านาจของรัฐบัญญัติตามมาตรา 34 แล้ว รัฐบาลมีอ านาจที่จะคัดค้านได้ และใน
กรณีท่ีมีความเห็นขัดแย้งกันรัฐบาลหรือประธานสภามีอ านาจขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้
ขาดได้ตามมาตรา 41 

                                                           

 
46“มาตรา 37 เรื่องท่ีมิได้อยู่ในเขตอ านาจของรัฐบัญญัติให้ถือว่ามีลักษณะเป็นเรื่องที่อยู่ใน

อ านาจการตรากฎหมายขององค์กรบริหาร 
 รัฐบัญญัติซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีอยู่ในอ านาจการตรากฎหมายของฝ่ายบริหารอาจจะแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ภายหลังจากท่ีได้รับความเห็นจาสภาแห่งรัฐแล้ว รัฐบัญญัติซึ่งมีลักษณะดังกล่าวที่ใช้บังคับ
ภายหลังจากวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับจะแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐกฤษฎีกาได้ก็ต่อเมื่อคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญได้ประกาศว่ารัฐบัญญัตินั้นก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีอยู่ในอ านาจการตรากฎหมายของฝ่าย
บริหารตามความในวรรคก่อน” 
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   3 ) ในกรณีที่รัฐบาลไม่ได้คัดค้านร่างรัฐบัญญัติและได้มีการประกาศใช้ร่างรัฐบัญญัติ
นั้นเป็นกฎหมายแล้ว รัฐบาลก็อาจร้องขอให้ตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องชี้ขาดได้เช่นกัน ถ้าตุลา
การรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐบัญญัติดังกล่าวบัญญัติขึ้นในเรื่องที่รัฐธรรมนูญให้ตราเป็นกฎเกณฑ์ 
รัฐบาลก็มีอ านาจตรากฤษฎีกาเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐบัญญัตินั้นได้ตามมาตรา 37 วรรค 2  
 กรณีที่องค์กรบริหารตรากฎเกณฑ์เรื่องที่อยู่เขตอ านาจของรัฐสภา ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้อง
ขอให้กองเซยเดตาท์เพิกถอนกฎเกณฑ์นั้นได้ ในทางปฏิบัติการแบ่งเขตอ านาจการบัญญัติกฎหมาย
ของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 นี้ก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากหลายประการ กล่าวคือ  
   1 ) เขตอ านาจในการบัญญัติรัฐบัญญัติของรัฐสภา มาตรา 34 ไม่ได้ก าหนดไว้
ชัดเจนพอที่จะสามารถบอกได้ว่าเรื่องใดอยู่ในเขตอ านาจของรัฐบัญญัติหรือไม่ 
   2 ) รัฐบัญญัติที่บัญญัติเพียงแต่การวางกฎเกณฑ์หรือหลักการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ
บัญญัตินั้น เป็นการยากท่ีจะแบ่งขอบเขตระหว่างหลักใหญ่ของการวางกฎเกณฑ์ และรายละเอียดของ
หลักการขั้นพ้ืนฐานได้ 
   3 ) เป็นไปไม่ได้ที่จะแบ่งแยกรัฐบัญญัติที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้อย่างชัดเจนว่ารัฐ
บัญญัติฉบับใดยังคงมีค่าบังคับใช้อย่างรัฐบัญญัติอยู่ และฉบับใดอาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดย
กฤษฎีกา 
   4 ) ค าวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญในปัญหาที่ว่ารัฐสภาบัญญัติรัฐบัญญัติเกินเขต
อ านาจของตนหรือไม่ กับค าวินิจฉัยของกองเซยเดตาท์ในปัญหาที่ว่าองค์กรบริหารตรากฎเกณฑ์ใน
เรื่องที่อยู่ในเขตอ านาจของรัฐสภาหรือไม่นั้น อาจจะไม่สอดคล้องกันได้และรัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนด
ทางออกของปัญหาไว้  
 ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบัญญัติของรัฐสภา และกฎเกณฑ์ขององค์กรบริหารใน
ฝรั่งเศส เป็นวิวัฒนาการของการปฏิบัติที่เป็นจริงในการรับผิดชอบภาระหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1985 ได้ลดอ านาจของรัฐสภาในการบัญญัติกฎหมายและเพ่ิมบทบาทให้องค์กร
บริหารสามารถใช้อ านาจนิติบัญญัติเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสที่รับรองอ านาจ
ในการตรากฎหมายขององค์กรบริหารไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 
 3.2.2 มาตรการภายใน 
 นอกจากการตรากฎหมายของรัฐบาล ซึ่งได้แก่ ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแล้ว 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ่ืนก็มีอ านาจตรากฎหมายขององค์กรบริหารได้เช่นกัน แม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้
บัญญัติให้อ านาจในการตรากฎหมายแก่รัฐมนตรีเป็นการทั่วไป แต่รัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชามี
อ านาจออกกฎเกณฑ์ เพ่ือบังคับใช้กับหน่วยงานและผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนได้ ซึ่งเป็นอ านาจที่
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รัฐมนตรีมีอยู่โดยไม่จ าเป็นจะต้องมีบทบัญญัติใดให้อ านาจ แต่รัฐมนตรีไม่มีอ านาจตรากฎเกณฑ์ที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนเป็นการทั่วไปดังเช่นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี 
 มีความเห็นพ้องกันส าหรับการกระท าบางประการที่ไม่ถือว่าเป็นนิติกรรมทางปกครอง เพราะ
ไม่มีลักษณะเป็นค าสั่งและไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางกฎหมาย (N’Apportentaucune 
à l’Ordonnancement Juridique) ซึ่งศาลปกครองชี้ว่าการกระท าเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
เช่น การกระท าที่มีลักษณะเป็นการให้ค าปรึกษาหรือก าหนดแนวทาง (Consultative ou Indicatif) 
ในค าพิพากษาของ CE. 24 Mai 1957, Chaugny เกี่ยวกับการให้ความเห็น การกระท าเกี่ยวกับการ
ย้ าถึงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว (CE. 22 Janv. 1954, Institution Notre Dame du Kreisker) กรณี
มาตรการตระเตรียมก่อนการออกค าสั่ง (Measures Préparatoires) และภายหลังค าสั่งเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่มีปัจจัยใหม่เพ่ิมเติม47 
 มาตรา 9 แห่งรัฐบัญญัติลงวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1978 บัญญัติหลักเกณฑ์ในการประกาศ
โฆษณามาตรการภายใน ซึ่งกฤษฎีกาลงวันที่ 22 กันยายน 1979 ได้ระบุวิธีการประกาศโฆษณาให้
ชัดเจนขึ้น ต่อมามีมาตรา 1 แห่งกฤษฎีกาลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 1983 บัญญัติว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะอ้างอิงหรือยก ค าสั่ง (Instructions) แนวปฏิบัติ (Directives) และหนังสือเวียน 
(Circulaires) ที่ได้มีการประกาศโฆษณาแล้วตามสมควรขึ้นใช้ยันกับฝ่ายปกครองได้ ในกรณีที่เอกสาร
เช่นว่านั้นไม่ขัดต่อรัฐบัญญัติ (Lois) และกฎเกณฑ์ (Réglements)” จากบทบัญญัติดังกล่าวอาจสรุปได้
ว่าประชาชนมีสิทธิที่จะยกมาตรการดังกล่าวที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นอ้างอิงกับฝ่ายปกครอง หรือศาล
ปกครอง เพ่ือโต้แย้งค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของฝ่ายปกครองที่ไม่สอดคล้อง หรือเพ่ือเรียกร้องว่าค าสั่ง
หรือค าวินิจฉัยของฝ่ายปกครองที่ก าลังจะออกมานั้น จะต้องเป็นไปโดยไม่ขัดแย้งกับมาตรการดังกล่าว 
 หนังสือเวียน (Les Circulaire) เป็นการกระท าท่ีหัวหน้าหน่วยงานมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือ
เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้กฎหมาย โดยทั่วไปแล้วจะไม่สร้างปัจจัยเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย
ขึ้นมา การตีความกฎหมายที่มีอยู่ในหนังสือเวียนไม่มีคุณค่าทางกฎหมายส าหรับประชาชนทั่วไป ซึ่ง
จะยอมรับเฉพาะการตีความโดยทางศาลเท่านั้น ในกรณีนี้หนังสือเวียนจึงไม่อาจถูกโต้แย้งได้โดย
ประชาชน (Administré) แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการ ข้าราชการจะต้องปฏิบัติตามโดยเหตุผลของ
หน้าที่ในการเชื่อฟังการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น (Devoir d’ Obeisance Hiérarchique) และถ้า
หนังสือเวียนก่อให้เกิดผลใดขึ้นมา ข้าราชการก็ไม่สามารถฟ้องร้องด าเนินคดีได้ เพราะจะต้องปฏิบัติ
ตามหน้าที่ เหตุผลเหล่านี้คือค าอธิบายว่าเหตุใดหนังสือเวียนจึงไม่เป็นกฎเกณฑ์ท่ัวไป (Réglement)48 

                                                           

 47พูนศักดิ์ ไวส ารวจ, “นิติกรรมฝ่ายเดียวทางปกครอง ในกฎหมายฝรั่งเศส,” วารสาร
กฎหมายปกครอง 4, 2 (สิงหาคม 2528): 285. 
 48เรื่องเดียวกัน, หน้า 286. 
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 ในทางปฏิบัติแล้วมีการใช้หนังสือเวียนอย่างแตกต่างกันมาก บางประเภทเป็นเอกสาร
หมุนเวียนภายใน (Documents d’ Ordre Intérieur) เท่านั้น มีลักษณะจ ากัดแต่เพียงเตือนถึง
บทบัญญัติทางกฎหมายและตีความบทบัญญัติ แต่มีบางประเภทที่ได้สร้างหรือก่อให้เกิดสิทธิและ
หน้าที่ที่มีผลทางกฎหมายอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับกฎเกณฑ์ทั่วไป (Réglement) พนักงานผู้รับผิดชอบ
คดี Notre Dame du KreisKer คือ M. Tricot ได้เสนอให้พิจารณาถึงสภาพที่แท้จริงของ 
หนังสือเวียนแท้ ๆ กับหนังสือเวียนที่มีลักษณะบังคับทั่วไป (Circulaire Interpretative et Circulaire 
Réglementaire) ซึ่งหนังสือเวียนแท้ ๆ จะฟ้องเพิกถอนไม่ได้ ส่วนหนังสือเวียนที่เป็นกฎบังคับทั่วไป 
(Réglement) นั้นฟ้องเพิกถอนได้ และอาจพิจารณาในฐานะปัจจัยหนึ่งของความชอบด้วยกฎหมาย 
 หลักเกณฑ์ที่จะแสดงว่าหนังสือเวียนมีลักษณะบังคับทั่วไป (Réglementaire) หรือไม่นั้น เป็น
หน้าที่ของผู้พิพากษาศาลปกครอง ปัจจุบันการใช้หนังสือเวียนมีมากขึ้นด้วยเหตุผลของความซับซ้อน
ของปัญหา ฝ่ายปกครองจึงนิยมใช้หนังสือเวียนมากกว่า Arête (อาจแปลได้ว่าเป็น “ประกาศกระทรวง”) 
ซึ่ง M. Tricot แสดงความเห็นว่า หากผู้พิพากษาปฏิเสธลักษณะบังคับทั่วไป (Réglementaire) ของ
หนังสือเวียนอย่างอัตโนมัติ เท่ากับว่าผู้พิพากษาเสี่ยงในการลดหลักประกันให้กับผู้อยู่ใต้ปกครอง โดย
เขาจ าเป็นจะต้องคอยจนกว่าจะมีค าสั่งเฉพาะบุคคลเสียก่อน จึงจะฟ้องการกระท าอันมิชอบด้วย
กฎหมายได้ ในทางตรงข้ามหากผู้พิพากษายอมรับลักษณะบังคับทั่วไป (Réglementaire) ของ
หนังสือเวียนง่ายเกินไปที่อาจเป็นเพียงการก าหนดแนวทางธรรมดาของฝ่ายปกครอง ก็เท่ากับขัดต่อ
กระบวนการที่ฝ่ายปกครองต้องการแก้ไข ด้วยเหตุผลเหล่านี้การนิยามหนังสือเวียนทั้ง 2 ประเภทของ
ผู้พิพากษาศาลปกครอง จึงค่อนข้างยืดหยุ่นและไม่ชัดเจนในบางครั้ง 
 ในทางกฎหมายหนังสือเวียน คือ การกระท าท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทางกฎหมาย และน า
บางสิ่งบางอย่างที่ใหม่ ต่างจากกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายแต่เดิม โดยก าหนดพันธะขึ้นใหม่ต่อผู้อยู่ใต้
ปกครอง หรือสร้างสิทธิและหน้าที่ขึ้นใหม่ หลักเกณฑ์นี้ได้ก่อรูปมาจากค าพิพากษา CE. 29 Janv. 
1954, Notre Dame du Kreisker, Conclusion Tricot. เป็นกรณีที่ฟ้องหนังสือเวียนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1950 เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
Falloux ลงวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1850 เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือของเขตการปกครอง Départements
และ Communes ต่อสถาบันการศึกษาระดับมัธยม ในหนังสือเวียนนี้ได้บัญญัติถึงการขอค าปรึกษา
จากคณะกรรมการระดับสูงของการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับใด นอกจากนั้น
ยังบัญญัติให้สถาบันเอกชนลงนามผูกพันบางประการที่ดูเหมือนจะขัดต่อหลักเสรีภาพทางการศึกษา
(Liberté de l’Enseignement) โดยจัดให้มีการควบคุมทางปกครองและทางการศึกษาของสถาบัน 
นอกจากนั้นยังก าหนดพันธะให้ท าเอกสารเกี่ยวกับจ านวนผู้ศึกษา ผลการสอบ และคุณภาพของผู้สอน 
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ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าในทุกข้อที่เพ่ิมเติมเข้ามานี้ ไม่ได้จ ากัดอยู่แต่เพียงการตีความกฎหมาย
เท่านั้น แต่ได้สร้างกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมา ท าให้หนังสือเวียนมีลักษณะบังคับท่ัวไป (Réglementaire)49 
 ความแตกต่างของหนังสือเวียนทั้ง 2 ประเภทนี้ มีค าพิพากษาเป็นจ านวนมาก แต่ค่อนข้าง
ล าบากในการตีความ ผู้พิพากษาปฏิเสธลักษณะบังคับทั่วไป (Réglementaire) ในหลายสมมุติฐาน 
เช่น เป็นเพียงแตน่ิยามการด าเนินงานภายในของบริการและไม่มีผลทางกฎหมายต่อประชาชน (CE. 9 
Mars. 1951, Guislain R. 142) หรือเป็นเพียงแต่แสดงความคิดเห็นและตีความค าสั่งเท่านั้น ที่
ก าหนดพฤติกรรมบางประการต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน แต่ถือว่าเป็นหนังสือเวียนประเภทที่มี
ลักษณะบังคับทั่วไป (Réglementaire) เมื่อมีผลต่อบุคคลภายนอกหรือผู้อยู่ใต้ปกครอง โดยเพ่ิมเติม
ข้อก าหนดใหม่หรือลบล้างหลักประกันบางประการ เช่น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการนัดหยุดงานของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
 ค าพิพากษาบางเรื่องผู้พิพากษาไม่ยอมรับลักษณะบังคับทั่วไป (Réglementaire) ของ
หนังสือเวียนบางอย่าง โดยให้เหตุผลว่ารัฐมนตรีสามารถจ ากัดได้เฉพาะการตีความกฎหมายหรือ
ก าหนดแนวทางเท่านั้น ในขณะที่ดูเหมือนว่าในหนังสือเวียนเหล่านี้มีกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายใหม่
เกิดขึ้น (CE. 9 Sept. 1954, Union Nationale des Associations de Parents d’Eléves de 
l’Enseignement Libre R. 224, CE.5 Mai. 1961, SociétéLibrairie Aristide Quillet A. J. 1961, 
329) ข้อเท็จจริงในคดี คือ มีการฟ้องเพิกถอน “Fontanet” ที่ออกเพ่ือบังคับใช้ตามกฤษฎีกาที่ 24 
มิถุนายน ค.ศ. 1958 มีจุดประสงค์ที่จะต่อต้านการปฏิบัติทางการค้าบางประการ ที่เกี่ยวกับการ
ก าหนดราคาขั้นต่ า การปฏิเสธการขาย ซึ่งศาลปกครองพิจารณาหนังสือเวียนนี้โดยยืนยันถึง
เจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมาย โดยเน้นลักษณะของเจตจ านงเพ่ือปฏิเสธลักษณะบังคับทั่วไป 
(réglementaire) อย่างไรก็ตาม หนังสือเวียนนี้ได้เพ่ิมเติมบทบัญญัติบางประการที่มีอยู่ในกฤษฎีกา 
เช่น รูปแบบค าขอยกเว้นการห้ามก าหนดราคาขั้นต่ า แต่ศาลปกครองสูงสุดได้ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งถึง
ลักษณะบังคับทั่วไป (Réglementaire) โดยยืนยันว่าเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านรูปแบบ (Condition de 
Forme)50 
 ผลทางกฎหมายของหนังสือเวียนนั้น โดยหลักแล้วถือเป็นเอกสารภายในหน่วยงานทาง
ปกครองที่มีผลผูกพันเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะมีผลทาง
วินัยตามมา แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหนังสือเวียนนั้นนอกจากจะออกโดยมิได้อาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติของรัฐบัญญัติแล้ว ยั งไม่มีผลบังคับต่อบุคคลภายนอก จึงไม่อาจใช้ ยันกับ
บุคคลภายนอกหรือประชาชนได้ หนังสือเวียนเป็นเพียงมาตรการภายในหรือการเตรียมการของ

                                                           

 49เรื่องเดียวกัน, หน้า 287-288. 
 50เรื่องเดียวกัน, หน้า 289. 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนที่จะออกค าสั่งทางปกครอง โดยตัวของหนังสือเวียนเองจึงมิได้ก่อให้เกิดสิทธิและ
หน้าที่หรือกระทบสิทธิและหน้าที่ของประชาชน หนังสือเวียนมิใช่ที่มาหรือบ่อเกิดของ “กฎหมาย” 
ตามหลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วย “กฎหมาย” แต่หนังสือเวียนก่อให้เกิดหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องปฏิบัติตาม51 
 ในประเด็นที่ว่าจะมีการน าหนังสือเวียนไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอนได้
หรือไม่นั้น แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง  
   1 ) ในช่วงแรกศาลปกครองของฝรั่งเศสยอมรับว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจฟ้องคดี
ขอให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ขัดแย้งกับหนังสือเวียนหรือฟ้องคดีขอให้เพิกถอนหนังสือเวียนที่
กระทบสิทธิและหน้าที่ของตนได้ แต่ประชาชนไม่อาจฟ้องคดีเกี่ยวกับหนังสือเวียนได้เลยไม่ว่าในกรณีใด 
   2 ) ในปัจจุบันศาลปกครองของฝรั่งเศสแยกกรณีระหว่างหนังสือเวียนที่มีลักษณะ
เป็นการตีความหรืออธิบายกฎหมาย (Circulaire Interprétative) อันได้แก่หนังสือเวียนที่จัดท าขึ้นใช้
ภายในหน่วยงานให้มีความเข้าใจตรงกันซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลต่อบุคคลภายนอก กับหนังสือเวียนที่มี
ลักษณะเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์ (Circulaire Réglementaires) อันได้แก่ที่มีผลเป็นการสร้างหรือ
ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายมีลักษณะเป็นกฎหมาย เช่น กฎเกณฑ์ทั่วไป (Réglement) และ
หากก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกหนังสือเวียนประเภทนี้ก็จะมีสภาพเป็นนิติกรรมทาง
ปกครอง โดยศาลปกครองฝรั่งเศสได้กลับหลักแนวค าวินิจฉัยเดิมในคดี Institution Notre-Dame du 
Kreisker ค.ศ. 1954 ว่าถ้าเป็นหนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์ ประชาชนย่อมมี
สิทธิน าไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ในทางปฏิบัติศาลปกครองจะพิพากษาในเนื้อหาของคดีแล้ว
พิพากษาให้เพิกถอนหนังสือเวียนดังกล่าวเสมอ เพราะเท่ากับว่าฝ่ายปกครองอาศัยหนังสือเวียน ซึ่ง
ควรจะเป็นเรื่องภายในระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชามาก าหนดกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย 
โดยที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ านาจไว้ แต่ถ้าเป็นหนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นการตีความ หรือ
อธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีสิทธิ
น าไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ เว้นแต่หนังสือเวียนนั้นจะกระทบต่อสิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 แนวปฏิบัติ  (Les Directive) เป็นการกระท าของฝ่ายปกครองที่มีอ านาจใช้ดุลพินิจโดย
ก าหนดแนวปฏิบัติ (Ligne de Conduite) ที่ฝ่ายปกครองน าไปใช้ในทางปฏิบัติ เมื่อฝ่ายปกครองมี
กิจการในการออกกฎเกณฑ์และแนวทางด้านเศรษฐกิจ เช่น กฎเกณฑ์รูปแบบในการก าหนดแนวทาง

                                                           

 51ชาญชัย แสวงศักดิ์, “ข้อพิจารณาทางวิชาการเกี่ยวกับ “กฎ” ที่อาจน ามาฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองเพ่ือขอให้พิพากษาเพิกถอนได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกับมาตรา 72 วรรคหนึ่ง 
(1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542,” 
วารสารวิชาการศาลปกครอง 7, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2550): 2-3. 
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หรือจูงใจทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบเหล่านี้มักจะไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ข้อตกลงให้ความช่วยเหลือ ท าให้ในทางปฏิบัติจะต้องมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ ซึ่งแนวปฏิบัตินี้มี
ประโยชน์ส าหรับฝ่ายปกครองที่ต้องการการอ้างอิงที่ชัดเจน ท าให้นโยบายทางเศรษฐกิจเป็นเอกภาพ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางปฏิบัติ และที่ส าคัญเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการทาง
เศรษฐกิจ การก าหนดแนวทางที่แน่นอนนี้ท าให้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนและเป็นหลักประกันเมื่อมีคดี
เกิดข้ึน ซึ่งแนวปฏิบัติต้องไม่เพ่ิมเติมเงื่อนไขใหม่ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และไม่
สามารถฟ้องเพิกถอนได้โดยตรง แต่ปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของแนวปฏิบัติอาจถูก
ยกข้ึนมาได้เมื่อมีค าสั่งที่ออกมาโดยอาศัยแนวทางของแนวปฏิบัตินั้น ศาลปกครองยืนยันว่าแนวปฏิบัติ
ไม่ใช่กฎเกณฑ์ทั่วไป (Réglement) เพราะไม่ต้องการให้มีลักษณะบังคับทั่วไป (Réglementaire) และ
ค าฟ้องที่เก่ียวข้องจะกระท าได้ต่อเมื่อมีค าสั่งที่ใช้บังคับตามแนวปฏิบัติออกมาแล้วเท่านั้น52 
 ความหมายของแนวปฏิบัติเกิดขึ้นในค าพิพากษา Crédit Foncier de France (CE. 11 
Dece. 1970) ซึ่งศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศสยอมรับว่าฝ่ายปกครองสามารถก าหนดแนวปฏิบัติ 
ก าหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจของตนไว้เป็นการล่วงหน้าได้ โดยยอมรับว่าฝ่ายปกครองสามารถอ้าง
แนวปฏิบัติเป็นเหตุผลในการออกค าสั่งทางปกครองได้ ต่อมาเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย
ของแนวปฏิบัติ จะถือเป็นกฎที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือก่อให้เกิดสิทธิแก่ประชาชนหรือไม่ ได้มีการวาง
ระบบให้แน่ชัดขึ้นในคดี SociétéGéa (CE. 29 Juin. 1973) ว่าแนวปฏิบัติโดยตัวของมันเองมิได้มี
ลักษณะเป็นกฎ สิ่งที่กระทบสิทธิของประชาชนก็ยังคงเป็นค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยอาศัยแนว
ปฏิบัติ ดังนั้น ประชาชนจึงมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ประชาชน
เห็นว่าไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ หรือขอให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ออกตามแนวปฏิบัติ แต่ถ้า
ประชาชนเห็นว่าแนวปฏิบัตินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประชาชนไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนแนวปฏิบัติ
ได้โดยตรง เพราะแนวปฏิบัติมิได้มีลักษณะเป็นกฎ จึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสิทธิหรือ
หน้าที่ทางกฎหมายของประชาชนที่เกี่ยวข้องแต่ค าพิพากษาบางเรื่องชี้ให้เห็นว่าบางครั้งแนวปฏิบัติ
เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไป (Réglement) (CE. 31 Janv. 1975, Soe. Rallye) 
 มาตรการระเบียบภายในอื่น  (Les Measures d’ Ordre Intérieur) คือ มาตรการนอกจาก
หนังสือเวียนและแนวปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
เช่น ค าสั่งที่ออกโดยผู้บังคับบัญชาล าดับสูง มาตรการที่มีผลเฉพาะบุคคลกึ่งวินัย หรือแม้แต่ค าสั่ง
ลักษณะทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบบริการ แนวความคิดทั่วไปถือว่าค าสั่งหรือมาตรการ
เหล่านี้ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครองที่อาจก่อความเสียหายได้โดยตรง แต่เป็นการยากที่จะอธิบายว่า
ค าสั่งเหล่านี้ไม่อาจสร้างความเสียหายได้ ที่จริงเป็นการสร้างเหตุผลเพ่ืออ้างเหตุไม่รับฟ้องเพิกถอน

                                                           

 52พูนศักดิ์ ไวส ารวจ, เรื่องเดิม, หน้า 291-292. 
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ค าสั่งเหล่านี้ หรือไม่รับฟ้องฐานละเมิดค าสั่งภายใน ค าพิพากษาในเรื่องนี้มีจุดยืนค่อนข้างยืดหยุ่น 
แต่เมื ่อมาตรการเหล่านี ้ท าความเสียหายให้กับสถานะทางกฎหมายของผู ้ที ่เกี ่ยวข้องแล้ว ศาล
ปกครองมักจะถือว่าเป็นค าสั่งที่มีผลบังคับทั่วไปและอาจฟ้องเพิกถอนได้ (CE. 19 Mars. 1952, 
Veillard R. 169) 
 ส าหรับสถานะทางกฎหมายนั้น ประเทศฝรั่งเศสยึดถือหลักนิติรัฐ ซึ่งหมายความรวมถึงหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองด้วย กล่าวคือ การกระท าทางปกครองของฝ่าย
ปกครองไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการทางปกครอง สัญญาทางปกครอง และนิติกรรมทางปกครองจะต้องอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่า ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราช
ก าหนด สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ตลอดจนหลักกฎหมายทั่วไป โดยเอกชนผู้ซึ่งถูกกระทบสิทธิ อาจ
ถูกกระทบสิทธิ มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ตนเห็นว่าไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือยกเป็นข้อต่อสู้ในคดีที่เอกชนถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนนิติกรรมทางปกครองนั้น 
 ผลจากการการเปลี่ยนแปลงบทบาทเดิมของฝ่ายปกครองที่มีอยู่อย่างจ ากัดในยุคของรัฐเสรี
นิยมมาเป็นบทบาทที่มีอยู่อย่างกว้างขวางในยุคของรัฐสมัยใหม่ ท าให้ระบบกฎหมายยังไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทัน รัฐบัญญัติและกฤษฎีกาซึ่งเป็นเครื่องมือทางกฎหมายเดิมไม่สอดคล้องกับบทบาทใหม่
ของฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองจึงคิดค้นเครื่องมือในการปฏิบัติงานใหม่ขึ้นมา กล่าวคือ ฝ่ายปกครอง
ได้ใช้มาตรการภายในของฝ่ายปกครองในรูปแบบเอกสารมาก าหนดกฎเกณฑ์ โดยมิได้ให้ความส าคัญ
กับผลทางกฎหมายของมาตรการภายในของฝ่ายปกครองเหล่านี้มากนัก ซึ่งในทางปฏิบัติมาตรการ
ภายในของฝ่ายปกครองดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของประชาชน  
 นักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ ศาล หรือรัฐสภา เริ่มตื่นตัวขึ้นมาในภายหลัง โดย
พยายามที่จะวิเคราะห์สถานะภาพ และสร้างระบบกฎหมายที่จะใช้บังคับกับมาตรการภายในของฝ่าย
ปกครอง แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขความล้าสมัยของกฎหมายในเรื่องดังกล่าวได้ ต่อมาศาลปกครองจึงเริ่ม
ยอมรับว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองในรูปแบบเอกสารอาจถูกน ามาฟ้องคดีต่อศาล เพ่ือขอให้
เพิกถอนได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งการฟ้องคดีประเภทนี้เรียกว่า “Le Recours Pour Excès 
de Pouvoirs” ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่มีสิทธิฟ้อง ต่อมาจึงขยายสิทธิไปยังประชาชนด้วย โดย
ศาลปกครองฝรั่งเศสได้กลับหลักแนวค าวินิจฉัยเดิมในคดี Institution Notre-Dame du Kreisker 
ค.ศ. 1954 ว่าถ้าเป็นหนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์ ประชาชนย่อมมีสิทธิน าไป
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้  
 ส่วนแนวปฏิบัติ ปี ค.ศ. 1936 ในคดี Jamart ศาลอธิบายเหตุผลที่ไม่ยอมรับค าฟ้องขอให้เพิก
ถอนเอกสารดังกล่าว โดยมีเหตุผลทางทฤษฎีว่าแนวปฏิบัติมีหน้าที่เพียงประการเดียว คือ การจัด
องค์กร และวิธีการปฏิบัติภายในองค์กร เจ้าหน้าที่ไม่สามารถน ามาตรการภายในดังกล่าวไปฟ้องคดีได้ 
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ต่อมา ปี ค.ศ. 1970 ในคดี Crédit Foncier de France (CE. 11 Dece.1970) ศาลปกครองยอมรับ
ว่าประชาชนสามารถอ้างประโยชน์จากแนวปฏิบัติได้ แต่ไม่สามารถน าแนวปฏิบัติไปฟ้องคดีได้ 
 ปัจจุบันรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 ได้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่บัญญัติโดยองค์กร
นิติบัญญัติและกฎหมายที่ตราโดยองค์กรบริหาร โดยก าหนดเขตอ านาจของพระราชบัญญัติไว้ใน
มาตรา 34 และเขตอ านาจการตรากฎหมายขององค์กรบริหารไว้ในมาตรา 37 ส่วนกฎหมายที่องค์กร
บริหารตราในเรื่องที่อยู่ในเขตอ านาจของพระราชบัญญัติตามมาตรา 34 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินั้น นายกรัฐมนตรีก็อาศัยอ านาจทั่วไปตามมาตรา 21 ตรากฎหมายลูกบทได้ แม้
พระราชบัญญัติแม่บทจะไม่ได้ให้อ านาจไว้อย่างชัดเจนก็ตาม นอกจากนี้ฝ่ายปกครองยังมีอ านาจ
ก าหนดเงื่อนไขในการบังคับใช้พระราชบัญญัติที่ฝ่ายปกครองนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินั้น เช่น ค าสั่งในรูปของหนังสือเวียน และศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า
หนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นการเพ่ิมเติมกฎเกณฑ์บางอย่างแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ  เช่น ก าหนดหน้าที่หรือให้หลักประกันเพ่ิมเติมกับประชาชน ถือว่าหนังสือเวียนนั้นมี
ลักษณะเป็นกฎหมายของฝ่ายปกครอง อย่างไรก็ตาม ลักษณะความส าคัญระหว่างการบัญญัติ
กฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติและการตรากฎหมายขององค์กรบริหารดังกล่าวนี้ เป็นลักษณะเฉพาะ
ที่มีอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของฝรั่งเศส  ซึ่งถือ
เป็นจุดเด่นของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสที่รับรองอ านาจในการตรากฎหมายขององค์กรบริหารไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 
 กล่าวโดยสรุป มาตรการภายในของฝ่ายปกครองมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานหรือของฝ่ายปกครอง และจะไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคือประชาชน แต่ปัจจุบันศาล
ปกครองได้แยกมาตรการภายในของฝ่ายปกครองออกเป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่เป็น
เรื่องภายในหน่วยงาน และมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่เป็นการวางกฎเกณฑ์ ส าหรับมาตรการ
ภายในของฝ่ายปกครองที่เป็นเรื่องภายในหน่วยงานนั้นประชาชนไม่อาจฟ้องขอให้เพิกถอนได้ แต่ถ้ามี
ค าสั่งทางปกครองที่ออกมาโดยมาตรการภายในของฝ่ายปกครองนั้น ค าสั่งดังกล่าวอาจถูกศาลเพิก
ถอนได้ แต่จะฟ้องขอให้เพิกถอนมาตรการภายในนั้นไม่ได้ ส่วนมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่
เป็นการวางกฎเกณฑ์อันมีผลทางกฎหมายต่อประชาชน ประชาชนสามารถฟ้องขอให้เพิกถอนได้ 
 แนวความคิดเก่ียวกับนิติกรรมทางปกครองหมายความรวมถึงกฎด้วย และศาลปกครองสูงสุด
ยอมรับว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองบางประเภทมีผลเป็นการสร้างกฎเกณฑ์ เนื่องจากมีผล
เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางกฎหมาย มาตรการภายในของฝ่ายปกครองดังกล่าวจึงถูกจัดให้อยู่
ในประเภทใดประเภทหนึ่งของนิติกรรม สามารถใช้ยันบุคคลได้ทุกคนโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย แต่
มาตรการภายในของฝ่ายปกครองบางประเภทก็ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางกฎหมาย 
ดังนั้น มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง โดยรูปแบบจึงไม่อาจใช้เป็นเครื่องบ่งชี้สถานภาพทาง
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กฎหมายได้ โดยมีมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งศาลปกครองวินิจฉัย
ว่าเป็นกฎ และมาตรการภายในของฝ่ายปกครองดังกล่าวที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่มีลักษณะเป็นกฎ 
ในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน 
 
 3.2.3 การฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ต่อศาลปกครอง 
 ภายใต้รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับ ค.ศ. 1958 องค์กรนิติบัญญัติมีอ านาจบัญญัติรัฐบัญญัติได้
เฉพาะในเรื่องที่บัญญัติไว้ในมาตรา 34 เท่านั้น ในขณะที่มาตรา 37 ให้อ านาจองค์กรบริหารตรากฎได้
อย่างกว้างขวาง โดยก าหนดไว้ว่าเรื่องที่นอกเหนือไปจากที่ให้บัญญัติเป็นรัฐบัญญัติให้ตราเป็นกฎ 
ดังนั้น อ านาจในการตรากฎขององค์กรบริหารจึงมีลักษณะเป็นอ านาจทั่วไป (La Competence 
Normative de Droit Commun) แต่อ านาจในการบัญญัติรัฐบัญญัติขององค์กรนิติบัญญัติมีลักษณะ
เป็นข้อยกเว้น คือ บัญญัติกฎหมายได้เฉพาะเรื่องที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เท่านั้น (La Compétence 
Normative d’Exception) 
 กฎจะต้องตราโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ โดยผลของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 นายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้มีอ านาจทั่วไปในการตรากฎ ในรูปการลงนามประกาศบังคับใช้รัฐกฤษฎีกา หรือผ่านทางรัฐมนตรีผู้
รักษาการตามรัฐกฤษฎีกา ซึ่งกฎจะมีผลใช้ยันต่อผู้ที่อยู่ในบังคับได้ต่อเมื่อมีการประกาศแล้ว 
   1 ) ประธานาธิบดีใช้อ านาจในการตรากฎแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี คือ การร่วมลง
นามในรัฐก าหนด การร่วมลงนามในรัฐกฤษฎีกา และการตรากฎตามมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญ 
   2 ) รัฐมนตรีทั่วไปแล้วไม่ใช่ผู้มีอ านาจโดยตรงในการตรากฎ เว้นแต่ 2 กรณี คือ 
เพ่ือให้งานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนด าเนินไปได้ และเป็นเรื่องที่มีกฎหมายหรือ
กฎให้อ านาจไว้โดยชัดแจ้ง  
   3 ) ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งนายกเทศมนตรีก็มีอ านาจในการตรากฎตามที่มี
กฎหมายให้อ านาจไว้ ได้แก่ อ านาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   4 ) ผู้บริหารองค์การมหาชน หรือหัวหน้าหน่วยงานทางปกครอง แม้ไม่มีอ านาจ
ทั่วไปในการตรากฎ แต่ย่อมมีอ านาจทั่วไปในการวางหลักเกณฑ์เพ่ือจัดระเบียบภายในองค์กรที่มี
ลักษณะบังคับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และในบางกรณีก็มีผลต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ
สาธารณะด้วย 
 เดิมองค์กรบริหารมีอ านาจตรากฎเพ่ือบังคับให้เป็นไปตามรัฐบัญญัติเท่านั้น ปัจจุบันองค์กร
บริหารมีอ านาจในการตรากฎ โดยไม่ต้องอาศัยอ านาจตามรัฐบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งการแยก
ความแตกต่างระหว่างรัฐบัญญัติกับกฎนั้นจะถือเกณฑ์เนื้อหาของกฎหมายเป็นเกณฑ์เดียวในการ
วินิจฉัยไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายที่บัญญัติโดยองค์กรนิติบัญญัติต่างจากกฎที่ตราโดยองค์กรบริ หารใน
แง่ของขั้นตอนพิธีการ รัฐบัญญัติจะต้องผ่านกระบวนการออกเสียงลงมติโดยรัฐสภาและประกาศใช้
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โดยประธานาธิบดี อันเป็นกระบวนการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น แม้รัฐธรรมนูญจะสร้างกลไก
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติไว้ โดยให้เป็นอ านาจการตรวจสอบของคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญ (Conseil Constitutionnel) แต่ก็เป็นลักษณะการควบคุมก่อนการบังคับใช้กฎหมาย 
เมื่อรัฐบัญญัติประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว ก็จะมีผลบังคับใช้เป็นการถาวรและไม่อาจโต้แย้งได้ 
ส่วนกฎนั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิงไม่ว่ากฎนั้นจะตราโดยฝ่ายปกครองล าดับชั้นสูงเพียงใด ก็อาจถูกเพิก
ถอนได้โดยศาลปกครอง หากกฎนั้นขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่า เช่น 
รัฐธรรมนูญ รัฐบัญญัติ หรือหลักเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศท่ีมีผลบังคับใช้กับระบบกฎหมาย
ฝรั่งเศส53 
  3.2.3.1 ระบบศาล 
  ปัจจุบันศาลปกครองของฝรั่งเศสแบ่งออกเป็น 3 ชั้นศาล ได้แก่ ศาลปกครองชั้นต้น 
(Les Tribunaux Administratifs: TA) ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ (Les Cours Administratives 
d’Appel: CAA) และศาลปกครองสูงสุดหรือสภาแห่งรัฐ (Le Conseil d’Etat: CE) 
  ศาลปกครองชั้นต้นเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1953 ปัจจุบันมีอยู่ 42 แห่ง แบ่งเป็นศาล
ปกครองบนพ้ืนแผ่นดินใหญ่ 31 แห่งและดินแดนโพ้นทะเลอีก 11 แห่ง54 ศาลปกครอ งชั้นต้นแต่ละ
ศาลประกอบด้วยหัวหน้าศาล  หัวหน้าคณะ และตุลาการมีอ านาจพิจารณาคดีปกครองทั่วไปที่
กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่าให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองพิเศษหรือศาลปกครองสูงสุด นอกจากนี้ ศาล
ปกครองชั้นต้นของฝรั่งเศสยังหมายรวมถึงองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองเฉพาะด้าน (Les Juridictions 
Administratives Spécialisées) ซึ่งได้แก่ องค์กรวิชาชีพ (Les Ordresprofessionnels) ต่าง ๆ ที่ท า
หน้าที่พิจารณาวินิจฉัยโทษทางวินัย (Matière Disciplinaire) เช่น สภามหาวิทยาลัย (Le Conseil de 
Discipline Interne à l’Université) แพทยสภา (L’Ordre de Médecins) หรือบรรดาศาลที่ท า
หน้าที่พิจารณาวินิจฉัยความผิดเกี่ยวกับการคลัง (Matière Financière) เช่น ศาลตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค (Les Chambres Régionales des Comptes) หรือศาลตรวจเงินแผ่นดิน (La Cour des 

                                                           

 53
 Michel Azibert, Maître des Requétes สภาแห่งรัฐฝรั่งเศส การควบคุมความชอบด้วย

กฎหมายของกฎโดยศาลปกครองฝรั่งเศส (รายงานการศึกษา เรื่อง Lecontrôle de la Validité de 
la Norme Réglementaire par le Juge Administrative) เอกสารวิชาการเสนอต่อที่ประชุม
สมาคมสภาแห่งรัฐและศาลปกครองสูงสุดแห่งสหภาพยุโรป ครั้งที่ 10 ณ กรุงเอเธนส์ ระหว่างวันที่ 
14- 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1986, แปลโดย ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์, วารสารวิชาการศาลปกครอง 5, 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2548): 18-19. 
 

54Phillippe Foillard, Droit administratif, 2nd ed. (Bruxelles: Larcier, 2013), p. 
301. 
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Comptes) โดยส่วนใหญ่แล้ว ศาลปกครองสูงสุดจะท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ
ศาลปกครองเหล่านี้ในปัญหาข้อกฎหมาย55 
  ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1987 เพ่ือแบ่งเบาภาระของศาลปกครอง
สูงสุด ปัจจุบันมีอยู่ 8 แห่ง56 ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์แต่ละศาลจะประกอบด้วย ประธาน ตุลาการ
หัวหน้าคณะ และตุลาการมีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นซึ่งมิใช่คดีที่ฟ้อง
ของให้เพิกถอนกฎ ระเบียบของฝ่ายปกครอง เว้นแต่คดีอุทธรณ์ที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด57 
  ศาลปกครองสูงสุดหรือสภาแห่งรัฐ (Conseil d’Etat) เป็นศาลสูงสุดของระบบ
พิจารณาคดีปกครอง  คดีทุกประเภทที่เก่ียวข้องกับนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน เช่น รัฐ ภาค จังหวัด 
เทศบาล องค์การมหาชน หรือนิติบุคคลในกฎหมายเอกชนที่รับผิดชอบในการจัดท าบริการสาธารณะ
บางประเภท เช่น องค์กรวิชาชีพ (Les Ordresprofessionnels) หรือสมาพันธ์กีฬา (Les Fédérations 
Sportives) อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองสูงสุดที่จะพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น ภายในศาลปกครอง
สูงสุดมีการแบ่งโครงสร้างเป็น 2 ส่วนคือ แผนกกฤษฎีกา (Les Sections Administratives) และ
แผนกคดี (La Section du Contentieux) 
  ส าหรับแผนกกฤษฎีกามีการแบ่งออกเป็น 6 แผนกตามภารกิจของฝ่ายปกครอง ได้แก่ 
แผนกกิจการภายใน (La Section de l’Intérieur) แผนกการคลัง (La Section des Finances) แผนก
โยธา (La Section des Travaux Publics) แผนกสังคม (La Secionsociale) แผนกวิจัย (La Section 
des Ètudeset Rapport) และล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 2008 มีการตั้งแผนกใหม่คือแผนกการปกครอง (La 
Section de l’Administration) มีอ านาจรับผิดชอบการบริหารกิจการบ้านเมือง (La Gestionpublique) 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองและประชาชน58 
 
 
 
 

                                                           

 55ชาญชัย แสวงศักดิ,์ ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, 
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2545), หน้า 42; นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักพ้ืนฐานกฎหมาย
ปกครองฝรั่งเศส, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551), หน้า 52-53. 
 56 Phillippe Foillard, op. cit., p. 301. 
 57นันทวัฒน์ บรมานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 52. 
 

58Jean Waline, Droit Administratif, 25th ed. (Paris: Dalloz, 2014), pp. 624-625. 
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ศาลปกครองสูงสุด (Le Conseil d’Etat) 
 

  แผนกกฤษฎีกา  แผนกคดี  
  (Les Sections Administratives) (La Section du Contentieux) 
 
      ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ 
      (Les Cours Administrative d’Appel) 
 
      ศาลปกครองชั้นต้น 
      (Les Tribunaux Administratifs) 
 
ภาพที่ 3.2  ระบบศาลปกครองฝรั่งเศส 
 
  3.2.3.2 เงื่อนไขการฟ้องคดีเก่ียวกับ “กฎ” 
  การโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของกฎ โดยการฟ้องเป็นคดีเพิกถอนนิติกรรมทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Recours Pour Excés de Pouvoir) เป็นสิทธิที่เปิดกว้างแก่บุคคล
ทั่วไป การฟ้องลักษณะนี้โดยหลักแล้วมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้โต้แย้งการกระท าทางปกครอง
ได้ในทุกเรื่อง แม้ไม่มีตัวบทกฎหมายเขียนไว้ก็ตาม59 การที่ศาลปกครองจะรับคดีไว้พิจารณามีเงื่อนไข
แบ่งออกได้เป็น 3 ประการ ดังนี้ เนื้อหาของกฎที่ถูกโต้แย้ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิฟ้องคดี และขั้นตอน
พิธีการหรือรูปแบบในการเสนอค าฟ้อง 
   1 ) เนื้อหาของกฎ 
   ค าฟ้องจะต้องเป็นการโต้แย้ง “การกระท าฝ่ายเดียวทางปกครอง” (Un 
Acte Administrative Unilatéral) และจะต้องปรากฏด้วยว่าการกระท าทางปกครองนั้นเป็นการ

                                                           

 59ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด โดยที่ประชุมใหญ่ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1950 คดี 
Dame Lamotte อ้างถึงใน Michel Azibert, Maître des Requétes สภาแห่งรัฐฝรั่งเศส การ
ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยศาลปกครองฝรั่งเศส (รายงานการศึกษา เรื่อง 
Lecontrôle de la Validité de la Norme Réglementaire par le Juge Administrative) 
เอกสารวิชาการเสนอต่อที่ประชุมสมาคมสภาแห่งรัฐและศาลปกครองสูงสุดแห่งสหภาพยุโรป ครั้งที่ 
10 ณ กรุงเอเธนส์ ระหว่างวันที่ 14- 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1986, แปลโดย ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์, 
วารสารวิชาการศาลปกครอง 5, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2548): 24. 
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กระท าที่มีผลไปยังภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนิติสัมพันธ์แก่ผู้รับการกระท าให้ต้อง
ปฏิบัติหรือละเว้นไม่ต้องปฏิบัติ (Une Decision Exécutoire) หรือเป็นส านวนว่า “การกระท าที่ท าให้
เกิดความเดือดร้อนเสียหาย” (Une Decision Faisant Grief)  
   กรณีของกฎ การรับพิจารณาค าฟ้องผู้พิพากษาจะต้องพิจารณาว่ากฎที่ถูก
โต้แย้งนั้นเป็นการ “วางหลักเกณฑ์” มิใช่เพียงการอธิบายขยายความกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว เช่น 
หนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นการอธิบายความหมายหรือตีความตัวบทกฎหมายหรือกฎระเบียบ (La 
Circulaire Interprétative) การฟ้องโต้แย้งหนังสือเวียนประเภทนี้จึงเป็นค าฟ้องที่รับไว้พิจารณาไม่ได้ 
ส่วนหนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นกฎ (La Circulaire Réglementaire) ค าฟ้องโต้แย้งหนังสือเวียน
ประเภทนี้จึงรับไว้พิจารณาได้ 
   ค าฟ้องโต้แย้งหนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นกฎ มักเป็นคดีที่ศาลปกครองรับ
ไว้พิจารณา เนื่องจากรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลกระทรวงมิได้มี “อ านาจทั่วไป” ในการตรากฎ เว้นแต่จะมี
กฎหมายให้อ านาจไว้เป็นกรณีเฉพาะเรื่องเฉพาะราย หรือมีอ านาจตรากฎเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัด
องค์กรภายในหน่วยงานของตนเท่านั้น แต่รัฐมนตรีมักใช้วิธีการออกหนังสือเวียนเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ใหม่ข้ึนมา 
   2 ) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิฟ้องคด ี
   ผู้ฟ้องคดีจะต้องแสดงให้ปรากฏว่าตนมีความสามารถตามกฎหมาย (La 
Capacité Juridique) ที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาทางศาลเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตน และ
แสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวที่จะกระท าเช่นนั้นได้ ศาลปกครองมักจะปฏิเสธ
ไม่รับค าฟ้องของผู้ที่อ้างว่าเป็นการฟ้องแทนส่วนรวมในกรณีที่ค าสั่งหรือกฎอาจมีผลกระทบต่อบุคคล
ทั่วไปในวงกว้าง (Une Action Populaire) อย่างไรก็ดี ปัจจุบันศาลปกครองได้ขยายขอบเขตของการ
ยอมรับคุณสมบัติของผู้มีส่วนได้เสียออกไปกว้างขวางกว่าเดิม เช่น ผู้เสียภาษีคนหนึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียโดยตรงที่จะฟ้องโต้แย้งมาตรการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นได้แล้ว การเป็นผู้มีถิ่นพ านักอยู่ใน
เขตเทศบาลแห่งหนึ่งก็สามารถโต้แย้งกฎเกณฑ์ที่ออกโดยเทศบาลนั้นได้ หรือการเป็นผู้ใช้บริการ
สาธารณะก็อยู่ในฐานะท่ีจะโต้แย้งเงื่อนไขในการจัดการบริการสาธารณะนั้นได้ เป็นต้น 
   ข้อจ ากัดที่ส าคัญจะปรากฏอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการหรือคณะ
บุคคลที่กระท าการแทน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสมาคมหรือสหภาพที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้มีส่วนได้
เสียที่มีสิทธิฟ้องคดีแทนได้ ในเรื่องที่กระทบต่อสถานภาพความเป็นข้าราชการ แต่สิทธิในการฟ้องคดี
ดังกล่าวมีข้อจ ากัดอยู่ว ่าจะต้องไม่เป็นการโต้แย้งมาตรการที่เกี ่ยวกับการจัดองค์กรหรือการจัด
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โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน60 เว้นแต่มาตรการเหล่านั้นจะมากระทบต่อสถานภาพของ
พวกเขา 
   3 ) ระยะเวลาและรูปแบบในการเสนอค าฟ้อง 
   เงื่อนไขเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดี (Le Délai du Recours) ระยะเวลา
ทั่วไปของการฟ้องเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ก าหนดไว้ 2 เดือนนับแต่
วันแจ้งค าสั่งทางปกครอง หรือนับจากวันประกาศบังคับใช้กฎ (La Publication) หลังจากพ้น
ระยะเวลา 2 เดือนไปแล้ว กฎย่อมไม่อาจถูกฟ้องคดีให้เพิกถอนได้อีก โดยหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลา
การฟ้องคดีถือว่ามีลักษณะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย (L’Ordre Public) ศาลมีหน้าที่ต้อง
ยกเหตุดังกล่าวขึ้นเพ่ือไม่รับคดีไว้พิจารณา และผู้ถูกฟ้องคดีอาจยกเรื่องนี้ขึ้นกล่าวอ้างได้เสมอ  
   อย่างไรก็ดี เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาในการฟ้องคดีโจทย์อาจยกความไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายของกฎขึ้นกล่าวอ้างได้เสมอ กล่าวคือ กรณีพ้นระยะเวลาฟ้องขอให้เพิกถอนกฎโดยตรง
ไปแล้ว แต่ถ้าเมื่อใดมีการน ากฎมาปรับใช้เป็นค าสั่ง และความชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่ง
ขึ้นอยู่กับความชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎดังกล่าว ก็สามารถฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งนั้นได้
ภายใน 2 เดือน ซึ่งศาลจะพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายของกฎนั้นด้วยในตัว แต่ผลในทางคดีจะ
จ ากัดความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎเฉพาะในคดีนั้นเท่านั้น โดยกฎนั้นยังคงใช้บังคับกับบุคคลอ่ืน
ได้อยู่ 
   รัฐกฤษฎีกาลงวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1983 เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถร้องขอไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจให้ยกเลิกกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ โดยมาตรา 3 แห่งรัฐ
กฤษฎีกาดังกล่าวก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีหน้าที่พิจารณาค าขอให้มีการยกเลิก (Abrogation) กฎที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่ากฎจะไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้นหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในภายหลัง
เพราะกฎหมายหรือข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป บทบัญญัตินี้เป็นการเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งกฎได้
โดยหากฝ่ายปกครองปฏิเสธค าขอไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย ผู้ขอก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ภายใน
ก าหนดระยะเวลาการฟ้องทั่วไป คือ 2 เดือน กรณีนี้มีผลเป็นการยกเลิกกฎ แต่ต่างจากการฟ้องโต้แย้ง
กฎโดยตรงภายในระยะเวลาการฟ้องคดีเพราะไม่อาจมีผลย้อนหลังได้ 
   รูปแบบการยื่นค าฟ้องนั้นไม่มีข้อจ ากัดมากนัก ปัญหาคงมีอยู่ในบางเรื่อง 
เช่น การฟ้องของนิติบุคคลจะต้องมีการตรวจสอบฐานะและอ านาจในการกระท าการแทน หรือความ
ชัดเจนของค าฟ้องที่จะต้องระบุเรื่องที่ฟ้องและวัตถุประสงค์ของการฟ้องให้ชัดเจน เป็นต้น 
   การฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องได้ด้วยตัวเองโดยไม่จ าเป็นจะต้องมีทนายความ 

                                                           

 60ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด โดยที่ประชุมใหญ่ ลงวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1956 คดี 
Association Générale des Administrations Civils อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 26. 
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  หลักเกณฑ์ทั้งหมดนี้ใช้กับการฟ้องคดีเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย แต่ไม่ใช้กับกรณีที่มีการยกข้ออ้างว่ากฎไม่ชอบด้วยกฎหมายในคดีที่ฟ้องโต้แย้งค าสั่งหรือ
มาตรการที่ออกโดยอาศัยอ านาจของกฎ (Exception d’Illégalité) เพราะการโต้แย้งกฎในกรณีนี้เป็น
เพียงการหยิบยกข้อต่อสู้ (Un Moyen) มิได้เป็นค าฟ้องเพิกถอนกฎนั้นโดยตรง (Un Recouurs) 
  3.2.3.3 หลักเกณฑ์ที่ศาลปกครองน ามาใช้ในการควบคุม “กฎ” 
  ในคดีเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เงื่อนไขที่ถูกยกขึ้นมาเป็น
ข้อพิจารณา ได้แก่ เรื่องการกระท าโดยปราศจากอ านาจหน้าที่ของผู้ตรากฎ (L’Incompétence de 
l’Auteur de l’Acte) ความบกพร่องในเรื่องรูปแบบหรือขั้นตอนพิธีการในการตรากฎ (Le Vice de 
Formeou de Procédure) การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายประการอ่ืน (La Violation de la Loi) 
เช่น การกระท าโดยมีเหตุจูงใจที่ผิดกฎหมาย ส าคัญผิดในข้อเท็จจริง (Erreur de Fait) ส าคัญผิดในข้อ
กฎหมาย (Erreur de Droit) วินิจฉัยผิดพลาด (Erreur d’Appréciation) บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย (Le Détournement de Povoir) 
   1 ) การควบคุมกรอบการใช้อ านาจ 
   การควบคุมการใช้อ านาจ (Le Contrôle de la Compétence) ของผู้ตรา
กฎ เนื่องจากการกระท าโดยปราศจากอ านาจหน้าที่ เป็นการกระท าอันบกพร่องอย่างร้ายแรง การ
กระท าที่ขัดต่อการแบ่งแยกอ าอาจหรือขัดแย้งกับกรอบอ านาจล าดับชั้นบังคับบัญชา ศาลปกครอง
สามารถเข้ามาควบคุมตรวจสอบได้ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดออกกฎระเบียบที่ตามปกติแล้วอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีเท่านั้น61 รัฐมนตรีหากมิได้รับมอบอ านาจเป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะรายไว้
โดยชัดเจน ก็ไม่สามารถออกกฎระเบียบซึ่งตามปกติเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี62 การเข้าไป
ใช้อ านาจแทนในระดับเดียวกัน แต่ต่างกันในแง่การแบ่งแยกอ านาจตามเนื้อหาของการใช้อ านาจ 
(Ratione Materiae) กล่าวคือ มีกฎหมายก าหนดว่าเรื่องใดอยู่ในอ านาจของบุคคลใด การแบ่งแยก
อ านาจตามเขตพ้ืนที่ (Ratione Loci) การแบ่งแยกตามช่วงเวลาการด ารงต าแหน่ง (Ratione Temporis) 
การเข้าไปใช้อ านาจแทนภายในกรอบอ านาจของบุคคลหรือองค์กรที่ต่ ากว่าในระดับท้องถิ่น ซึ่งบุคคล

                                                           

 61ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ลงวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1952 คดี Demoiselle Thése 
อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 28. 
 62ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1977 คดี Dame Si Moussa 
อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 28. 



107 
 

หรือองค์กรนั้นมีอ านาจเฉพาะตามหลักการแบ่งอ านาจการปกครอง (La Déconcetration Administrative) 
หรือตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง (La Décentralisation)63 
   ล าดับชั้นของกฎหมายก็เป็นเรื่องส าคัญที่จะก าหนดกรอบอ านาจของบุคคล
หรือองค์กรที่มีอ านาจตรากฎ ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การแบ่งแยกอ านาจการตรากฎในรูปรัฐกฤษฎีกา 
และอ านาจในการบัญญัติกฎหมายในรูปรัฐบัญญัติ 
   ผู้มีอ านาจตรากฎ หากไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว้เป็นกรณีเฉพาะแล้วจะไม่
สามารถตรากฎในเรื่องที่สงวนไว้ให้ต้องบัญญัติเป็นรัฐบัญญัติ ดังที่ก าหนดไว้ในมาตรา 34 แห่ง
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 
   2 ) การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย 
   ศาลปกครองจะเป็นผู้ตรวจสอบฝ่ายปกครองว่าได้ตรากฎสอดคล้องกับหลัก
ความชอบด้วยกฎหมาย (Le Principe de Légalité) หรือไม่ หลักเกณฑ์ที่ให้ฝ่ายปกครองจะต้อง
เคารพและยึดถือปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่า “กรอบการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย” (Le Bloc de 
Légalité) ประกอบไปด้วยรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ รัฐบัญญัติ หลัก
กฎหมายทั่วไป กฎระเบียบ และบรรดาค าพิพากษาขององค์กรยุติธรรมซึ่งเป็นที่สุดแล้ว  
 

3.3  ประเทศเยอรมัน 
 
 ประเทศเยอรมันไม่ยอมรับให้องค์กรบริหารมีอ านาจนิติบัญญัติเป็นของตนเอง องค์กรบริหาร
จะสามารถตรากฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชนได้แต่เพียงเท่าที่กฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติที่มา
จากรัฐสภามอบอ านาจให้กระท าได้ หรือกรณีที่กฎหมายพ้ืนฐานหรือรัฐธรรมนูญ (Basic Law, 
Grundgesetz) ก าหนดไว้เท่านั้น และรัฐธรรมนูญของเยอรมันได้วางข้อจ ากัดอ านาจขององค์กรนิติ
บัญญัติที่จะสามารถมอบอ านาจในการบัญญัติกฎหมายของตนให้แก่ฝ่ายปกครอง ซึ่งในหัวข้อนี้ผู้เขียน
จะอธิบายถึงสถานะ ประเภท และผลทางกฎหมายของกฎ และมาตรการภายใน ตลอดจนการควบคุม
กฎโดยศาลปกครอง 
 
 3.3.1 กฎ 
 รัฐธรรมนูญเยอรมันวางข้อจ ากัดอ านาจขององค์กรนิติบัญญัติที่จะสามารถมอบอ านาจในการ
บัญญัติกฎหมายของตนให้แก่องค์กรบริหาร เนื่องจากเยอรมันได้รับประสบการณ์ในอดีตจากการใช้

                                                           

 63ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ลงวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1950 คดี Buisson อ้างถึงใน 
เรื่องเดียวกัน, หน้า 28. 
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อ านาจในการบัญญัติกฎหมายขององค์กรบริหารไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ในยุคจักรวรรดิที่สามภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ ค.ศ. 1919 (Weimar Constitution) ซึ่งองค์กรนิติบัญญัติได้บัญญัติกฎหมาย
ที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง เรียกว่า “Ermächtigungsgesetze” โดยบัญญัติมอบ
อ านาจให้องค์กรบริหารสามารถบัญญัติกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติให้มีเนื้อหาใดหรือมีขอบเขต
ในเรื่องใดก็ได้ และในบางกรณีองค์กรบริหารก็ใช้อ านาจประกาศกฎเกณฑ์ (Verordnungen) ที่ล่วง
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญด้วย สมัยรัฐบาลของฮิตเลอร์ (Hitler) ถึง
ขนาดยอมให้องค์กรบริหารบัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ได้  
 ผลลัพธ์ดังกล่าวปรากฏตามมาตรา 80 (1)64 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐบาลสหพันธ์ 
รัฐมนตรีสหพันธ์ หรือรัฐบาลมลรัฐ อาจได้รับมอบอ านาจโดยกฎหมายให้ตรากฎ โดยเนื้อหา 
วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการมอบอ านาจในการตรากฎจะต้องถูกก าหนดไว้ในกฎหมาย และกฎ
นั้นจะต้องอ้างบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มอบอ านาจไว้ด้วย หากกฎหมายที่มอบอ านาจบัญญัติให้มี
การมอบอ านาจต่อไปได้อีก ให้ตรากฎที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมายเพื่อมอบอ านาจดังกล่าว” 
 ระบบกฎหมายเยอรมันตามมาตรา 80 ของกฎหมายพ้ืนฐาน ก าหนดให้องค์กรบริหาร
สามารถตรากฎได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
   1 ) กฎ (Rechtsverordnungen/Statutory Order) ที่ตราขึ้นโดยองค์กรบริหาร เช่น 
กฤษฎีกา ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ หรือระเบียบ เป็นต้น 
   2 ) กฎ (Satzungen/Charter or Byelaw) ที่ตราขึ้นโดยองค์กรอิสระ (Autonomous 
Bodies) เช่น ข้อบัญญัติ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นต้น 
 นอกจากนี้ระบบกฎหมายเยอรมันยังยอมรับหลักเกณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีความแตกต่างใน
เรื ่องของฐานะทางกฎหมายแตกต่างไปจากกฎ คือ ค าสั่งหรือระเบียบภายในของฝ่ายปกครอง 
(Verwaltungsvorschrift) ซึ่งเป็นการวางระเบียบ กฎเกณฑ์ภายในของฝ่ายปกครองที่ออกโดยไม่
จ าเป็นต้องได้รับการมอบอ านาจจากองค์กรนิติบัญญัติ เป็นอ านาจที่องค์กรบริหารมีอยู่ในตนเองใน
การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดองค์กรภายในฝ่ายปกครองเองจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงกับประชาชน 

                                                           

 64The Basic Law 
 “Article 80 Issue of ordinances 
 (1) The Federal Govemment, a Federal Minister or the Land govemments 
may be authorized by law to issue ordinances. The content, purpose, and scope of 
the authorization so conferred must be set forth in such law. This legal basis must be 
stated in the ordinance. If a law provides that such authorization may be delegate, 
such delegation shall require another ordinance.” 
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ดังนั้น ระเบียบ กฎเกณฑ์ภายในของฝ่ายปกครองดังกล่าวจึงไม่ตกอยู่ภายใต้ขอบเขตของการมอบ
อ านาจในการตรากฎ65 
   1 ) กฎที่ตราขึ้นโดยองค์กรบริหาร (Rechtsverordnungen/Statutory Order) มี
การบัญญัติไว้ตามมาตรา 80 (1) ของกฎหมายพื้นฐานโดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ประการที่หนึ่ง กฎจะตราขึ้นได้แต่เพียงโดยรัฐบาลของสหพันธ์ รัฐมนตรีของ
สหพันธ์ หรือรัฐบาลของมลรัฐ ซึงได้ รับการมอบอ านาจโดยกฎหมายให้ตรากฎ โดยเนื้อหา 
วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการมอบอ านาจในการตรากฎจะต้องก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมาย 
และกฎจะต้องมีการอ้างอิงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เป็นฐานที่มาแห่งอ านาจในการตรากฎนั้นด้วย 
ดังนั้น กฎจึงไม่สามารถตราขึ้นโดยอ้างอิงฐานที่มาแห่งอ านาจจากกฎหมายประเพณีหรือหลัก
กฎหมายทั่วไปได้ โดยไม่ต้องค านึงว่ากฎที่ตราขึ้นมานั้นจะเป็นกฎที่ให้สิทธิและหน้าที่หรือจ ากัดสิทธิ
และหน้าที ่
  ประการที่สอง รัฐสภาไม่สามารถบัญญัติกฎหมายที่มอบอ านาจในการตรากฎให้แก่
องค์กรอื่นได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจเฉพาะของรัฐบาลของสหพันธ์ รัฐมนตรีของ
สหพันธ์ และรัฐบาลของมลรัฐเท่านั้น แต่กฎหมายอาจก าหนดให้องค์กรดังกล่าวมอบอ านาจช่วงใน
การตรากฎให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องได้  
  ประการที่สาม รัฐธรรมนูญก าหนดให้กฎหมายแม่บทจะต้องก าหนดเนื้อหา 
วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการมอบอ านาจให้องค์กรบริหารตรากฎไว้ให้ชัดแจ้ง ดังนั้น จึงเป็น
เงื่อนไขที่องค์กรบริหารจะตรากฎโดยฝ่าฝืนเนื้อหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตที่กฎหมายแม่บทให้
อ านาจไว้ไม่ได้ ซึ่งค าว่าเนื้อหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตนั้นในการใช้และการตีความของศาล
ปกครองไม่ได้แยกใช้หรืออธิบายความหมายโดยแยกขาดออกจากกัน และศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์ก็ไม่ได้พยายามให้ค าจ ากัดความหรืออธิบายความหมายแยกจากกันแต่อย่างใด 
   2 ) กฎที่ตราขึ้นโดยองค์กรอิสระ (Bylaws/Satzungen) เป็นกฎที่ตราขึ้นโดย
เทศบาล มหาวิทยาลัย องค์กรวิชาชีพ องค์กรวิทยุกระจายเสียง ธนาคารชาติของสหพันธรัฐเยอรมัน 
เป็นต้น ภายใต้หลักกฎหมายที่ยอมรับให้องค์กรเหล่านี้มีความเป็นอิสระในการด าเนินภารกิจหน้าที่
ของตน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรอิสระเหล่านี้จะต้องมีการตรากฎมาบังคับใช้ โดยเฉพาะ

                                                           

 65Mahendra P. Singh, German Administrative Law in Common Law 
Perspective. 2nd ed. (Berlin: Springer-Verlag, 2001), pp. 41-43 อ้างถึงใน นรินทร์ อิธิสาร, 
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยศาลปกครองและผลในทางกฎหมายของกฎที่ถูก
ศาลปกครองเพิกถอน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2546), หน้า 31. 
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อย่างยิ่งเทศบาลและสมาคมเทศบาลนั้นมีบทบัญญัติของกฎหมายพ้ืนฐานรับรองสิทธิและหน้าที่
ดังกล่าวตามมาตรา 28 (2) ส่วนนิติบุคคลอ่ืนองค์กรนิติบัญญัติมักจะบัญญัติกฎหมายให้อ านาจ
สามารถตรากฎได้เช่นกัน  
 เนื่องจากองค์กรอิสระไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรบริหาร ดังนั้น ข้อจ ากัดในการตรากฎของ
กฎหมายพื้นฐานมาตรา 80 (1) จึงไม่ถูกน ามาบังคับใช้ แม้องค์กรนิติบัญญัติมีอ านาจอย่างกว้างขวางที่
จะมอบอ านาจในการตรากฎให้แก่องค์กรอิสระ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าองค์กรนิติบัญญัติจะมอบ
อ านาจโดยไม่มีขอบเขตจ ากัด ศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ์ใช้หลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตยในทาง
รัฐสภาเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบและก าหนดให้การมอบอ านาจของรัฐสภาผูกพันกับหลักเกณฑ์
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการแทรกแซงหรือกระทบต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของปัจเจก
บุคคล ทั้งนี้ กระบวนการหรือขั้นตอนในการตรากฎจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายแม่บทก าหนดไว้ ใน
ส่วนของเทศบาลจะต้องค านึงถึงหลักการที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 28 (2) ของกฎหมายพ้ืนฐานที่การ
ตรากฎของเทศบาลจะต้องตราขึ้นโดยผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน และกฎดังกล่าวจะต้อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของเทศบาล (The Commune Gazette)66 
 ในส่วนเรื่องของกระบวนการตรากฎของเยอรมันนั้น ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ก าหนด
กระบวนการตรากฎไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ กระบวนการตรากฎโดยทั่วไปมักจะมีที่มาจากวิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายพ้ืนฐาน หรืออาจจะมีการก าหนดเอาไว้ในกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจ
ในการตรากฎ และมักจะไม่ปรากฏว่าจะต้องมีขั้นตอนที่จะต้องปรึกษาหารือกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่จะได้รับผลกระทบจากการตรากฎนั้นก่อน หรือมีขั้นตอนที่จะต้องให้องค์กรในรูปแบบของ
คณะกรรมการพิเศษขององค์กรนิติบัญญัติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะมีการตรากฎ ดังเช่นที่
ก าหนดเอาไว้ในประเทศอังกฤษหรือในประเทศกลุ่มกฎหมายคอมมอนลอว์ทั่วไป 
 แม้ในระบบกฎหมายเยอรมันจะไม่มีกฎหมายก าหนดกระบวนการตรากฎเอาไว้ แต่กฎหมาย
พ้ืนฐานก็ได้ก าหนดหลักการที่เข้มแข็งและมีความส าคัญในการคุ้มครองและป้องกันการใช้อ านาจใน
การตรากฎที่ไม่ชอบเอาไว้แบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังนี้67 
 ประการที่หนึ่ง  ตามมาตรา 80 (1) ของกฎหมายพ้ืนฐานบัญญัติให้กฎจะต้องอ้างอิงถึง
บทบัญญัติแห่งกฎหมายแม่บทที่เป็นฐานที่มาแห่งอ านาจในการตรากฎเอาไว้เสมอ ซึ่งโดยทั่วไปการ

                                                           

 66Ibid., pp. 57-58 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 32.  
 67นรินทร์ อิธิสาร, การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยศาลปกครองและผล
ในทางกฎหมายของกฎที่ถูกศาลปกครองเพิกถอน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 33-37. 
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อ้างอิงจะปรากฏในค าปรารภของกฎ ทั้งนี้ เพื่อแสดงว่ามีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยรัฐสภาให้อ านาจใน
การตรากฎ 
 ประการที่สอง กฎที่ตราขึ้นโดยรัฐบาลของสหพันธ์หรือรัฐมนตรีของสหพันธ์ และมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการก าหนดกฎเกณฑ์และอัตราในการใช้บริการไปรษณีย์ การโทรคมนาคม การรถไฟของ
สหพันธ์ การก่อสร้างหรือการด าเนินการของกิจการดังกล่าวที่ออกตามกฎหมายของสหพันธ์ รวมถึง
กฎที่ตราขึ้นโดยมลรัฐในภารกิจที่ท าในฐานะเป็นตัวแทนของสหพันธ์ หรือในกรณีที่เป็นภารกิจของมล
รัฐเองจะต้องได้รับความยินยอมจากสภาสูง (Bundesrat) ของรัฐสภาแห่งสหพันธ์ก่อน เว้นแต่จะมี
กฎหมายก าหนดเอาไว้เป็นอย่างอ่ืน  
 ประการที่สาม กฎจะต้องตราขึ้นหรือลงนามโดยผู้ที่มีอ านาจในการตรากฎนั้น จะต้อง
สามารถตรวจสอบได้ว่าตราขึ้นโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่  และโดยองค์กรผู้ทรงอ านาจ ทั้งนี้ เพ่ือ
แสดงถึงเงื่อนไขความสมบูรณ์ของการตรากฎ 
 ประการที่สี่  กฎทุกฉบับจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา (Bundesgesetzblatt/The 
Federal Law Gazette หรือใน Bundesanzeiger/The Federal Gazette) ตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมถึงกฎที่ตราโดยรัฐบาลมลรัฐหรือโดยมลรัฐที่ได้รับมอบอ านาจช่วง หรือกฎที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องทั้ง
ในระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของมลรัฐ (The Land Law 
Gazettes) ด้วย เนื่องจากกฎมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องประกาศเพ่ือให้ประชาชนที่จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎนั้นได้ทราบถึงบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย 
 ประการที่ห้า  กฎที่ประกาศจะต้องมีการก าหนดหรือระบุถึงวันที่เริ่มต้นหรือวันที่มีผลบังคับ
ใช้ของกฎเอาไว้ หากไม่มีการก าหนดวันดังกล่าวกฎนั้นจะมีผลบังคับใช้ภายหลังจากครบ 14 วันนับแต่
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 82 (2) ของกฎหมายพ้ืนฐาน นอกจากนี้
กฎจะไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะได้มีการประกาศใช้ 
 ส าหรับการให้เหตุผลในการตรากฎไม่ได้มีการก าหนดเอาไว้ แต่บางกรณีองค์กรผู้ตรากฎก็ได้
ให้เหตุผลไว้ใน Local or Department Gazettes หรือจะมีการให้เหตุผลแนบไปกับร่างกฎที่เสนอ
ต่อสภาสูงของสหพันธ์เพ่ือขอความยินยอม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละกรณี 
 
 3.3.2 มาตรการภายใน 
 กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ตราโดยองค์กรบริหารแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กฎเกณฑ์ที่มี
ผลเป็นกฎหมายบังคับใช้กับประชาชน (Rechtsverordnungen) และกฎเกณฑ์ที่ใช้เฉพาะภายในฝ่าย
ปกครอง (Verwaltungsverordnungen) กฎเกณฑ์ที่มีผลเป็นกฎหมายบังคับใช้กับประชาชน
ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิและหน้าที่ของประชาชนได้ทั่วไป กฎเกณฑ์ประเภทนี้องค์กรบริหาร
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จะออกได้ก็ต่อเมื่อได้รับอ านาจจากรัฐธรรมนูญหรือรัฐบัญญัติที่องค์กรนิติบัญญัติบัญญัติขึ้นเท่านั้น 
ส่วนกฎเกณฑ์ที่ใช้เฉพาะภายในฝ่ายปกครอง ออกโดยอาศัยอ านาจบังคับบัญชาของหัวหน้าหน่วยงาน
ที่มีเหนือผู้ใต้บังคับบัญชา โดยไม่ต้องได้รับมอบอ านาจจากรัฐธรรมนูญ หรือรัฐบัญญัติที่องค์กรนิติ
บัญญัติบัญญัติขึ้น และไม่มีผลโดยตรงต่อประชาชน68 
 การมีผลในทางกฎหมายของมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง (Die Rechtswirkungen der 
Verwaltungsvorschriften) มีดังนี ้
   1 ) ผลผูกพันภายในฝ่ายปกครอง (Innenwirkung) โดยหลักแล้วมาตรการภายใน
ของฝ่ายปกครองย่อมมีผลผูกพันต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา โดยเจ้าหน้าที่ที่อยู่
ภายใต้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการภายในของฝ่ายปกครองตามที่ผู้บังคับบัญชาได้
ก าหนดไว้ แต่ส าหรับบุคคลทั่วไปแล้วมาตรการภายในของฝ่ายปกครองมิได้ก่อให้เกิดสิทธิหรือหน้าที่
ต่อประชาชนแต่ประการใด นอกจากนี้มาตรการภายในของฝ่ายปกครองมิได้มีความส าคัญแต่อย่างใด
ในกรณีที่ศาลพิจารณาข้อพิพาทในทางกฎหมายระหว่างรัฐกับประชาชน กล่าวโดยสรุป โดยหลักแล้ว
มาตรการภายในของฝ่ายปกครองย่อมมีผลผูกพันเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือ
หน้าที่แก่ประชาชน รวมทั้งมิได้มีผลผูกพันต่อศาลในการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนแต่
อย่างใด 
   2 ) ผลผูกพันต่อบุคคลภายนอก (Aussenwirkung) มาตรการภายในของฝ่าย
ปกครองมีผลผูกพันภายในฝ่ายปกครองก็จริงอยู่ แต่ในขณะเดียวกันมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง
อาจมีผลต่อบุคคลภายนอกด้วย เพราะมาตรการภายในของฝ่ายปกครองจ านวนมากได้ก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อบุคคลภายนอก โดยมาตรการภายในของฝ่าย
ปกครองเหล่านี้ย่อมมีผลใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลท าให้มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง
ดังกล่าวในทางข้อเท็จจริงแล้วมีผลต่อบุคคลภายนอก ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่ามาตรการภายในของ
ฝ่ายปกครองย่อมมีผลโดยอ้อมต่อบุคคลภายนอก 
 องค์ประกอบข้อนี้เป็นการก าหนดขอบเขตระหว่างเสรีภาพของประชาชนและฝ่ายปกครองว่า
กรณีใดเป็นการก้าวไปสู่ขอบเขตสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ข้อเสนอให้กระท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งภายในองค์กรส่วนราชการฝ่ายปกครอง หรือกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ในความ
รับผิดชอบของตนกระท าการตามค าสั่งภายในขอบเขตของงาน ( Innerdienstliche Weisungen) ซึ่ง

                                                           

 68บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, หลักกฎหมายมหาชน เล่ม 3 ที่มาและนิติวิธี (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 
2538), หน้า 78-80. 
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อาจอยู่ในรูปของหนังสือเวียน ค าสั่งภายใน แนวปฏิบัติ และแนวการใช้ดุลพินิจเหล่านี้มีผลเป็น
กฎเกณฑ์ภายในของฝ่ายปกครอง ไม่มีผลโดยตรงไปสู่ภายนอก69 
 มาตรการภายในของฝ่ายปกครองไม่เป็นการออกนิติกรรมทางปกครอง แต่เป็นเรื่องภายใน
ฝ่ายปกครอง ซึ่งประชาชนจะฟ้องร้องต่อศาลโต้แย้งทันทีไม่ได้ ตราบใดที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยัง
ไม่ได้ออกนิติกรรมทางปกครอง เช่น กรณีฝ่ายปกครองโดยผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาระงับ
การมอบงานให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างถนน จนกว่าคดีความของผู้รับเหมาก่อสร้างถนนที่ศาลอาญาจะ
เสร็จสิ้น ผู้รับเหมาดังกล่าวจะฟ้องโต้แย้งค าสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองไม่ได้ แต่อาจไปฟ้องร้องกัน
ในทางแพ่ง หรือกรณเีจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ตรวจสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีค าสั่งรื้อถอนบ้านพัก
ที่สร้างโดยผิดกฎหมาย ค าสั่งดังกล่าวมีผลผูกพันเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แต่เป็นเรื่องภายในฝ่าย
ปกครอง ตราบใดที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่มีค าสั่งให้รื้อถอนบ้านพักนั้น ประชาชนเจ้าของบ้านพัก
จะฟ้องร้องต่อศาลโต้แย้งค าสั่งนั้นไม่ได้ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีค าสั่งให้ประชาชนเจ้าของ
บ้านพักรื้อบ้านพักดังกล่าว ค าสั่งนั้นเป็นนิติกรรมทางปกครอง ประชาชนผู้รับค าสั่งชอบที่จะฟ้อง
โต้แย้งนิติกรรมทางปกครองนั้นต่อศาลได้ 
 กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกนิติกรรมทางปกครองให้แก่ประชาชน และมีการฟ้องโต้แย้ง
นิติกรรมทางปกครองดังกล่าวต่อศาล มาตรการภายในของฝ่ายปกครองก็อาจถูกศาลควบคุม
ตรวจสอบได้ภายในขอบเขตของค าฟ้องนั้น ศาลชอบที่จะพิจารณาถึงมาตรการภายในของฝ่าย
ปกครองนั้นว่ามีการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากพบว่ามาตรการภายในของฝ่าย
ปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย นิติกรรมทางปกครองที่ออกโดยมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง
ดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายดุจกัน 
 อย่างไรก็ตาม กรณีการฟ้องคดีเกี่ยวกับมาตรการภายในของฝ่ายปกครองของเยอรมันมี
ความเห็นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายข้างมากเห็นว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองสามารถ
ถูกตรวจสอบได ้(BVerwGE 58, 45, 49) ส่วนฝ่ายข้างน้อยเห็นว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองไม่
สามารถถูกตรวจสอบได้ (Ossenbühl, DVBI. 1969, 566; Hill, NVwZ 1989, 410; 
Differenzierend Wahl NVwZ 1991, 417; Erbguth, DVBI. 1989, 473)70 

                                                           

 69V. Unruh/Greve, Grundkurs Öffentliches Recht, 2nd ed. (Frankfurt, 1997), p. 
126 อ้างถึงใน กมลชัย รัตนสกาววงศ์, “องค์ประกอบของ “นิติกรรมทางปกครอง” ของประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17, 3 (กันยายน 
2530): 42-43. 
 

70Friedhelm Hufen, Verwaltungsprozeßrecht, (Munich, 1994), p. 387. 
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 ศาลปกครองสหพันธรัฐ (Bundesverwaltungsgericht) แยกพิจารณานิติสัมพันธ์พิเศษทาง
กฎหมายปกครองของบุคคลบางประเภท เช่น ข้าราชการ ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐเป็น
พิเศษจากประชาชนทั่วไป จึงมีนิติสัมพันธ์ทางปกครองกับรัฐเป็นพิเศษ (Sog. Besondere 
Gewaltverhältnisse) เมื่อพิจารณาในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลดังกล่าว
อาจถูกจ ากัดมากกว่าประชาชนธรรมดา เนื่องจากมีการยอมตนหรือจ าต้องยอมตนให้อยู่ภายใต้บังคับ
บัญชา (Unterworfensein) ของอ านาจปกครอง ซึ่งสามารถแยกพิจารณาเป็นความสัมพันธ์พ้ืนฐาน
และความสัมพันธ์ในทางการงาน71 
 ความสัมพันธ์พื้นฐาน (Grundverhältnis) เป็นนิติกรรมในการก่อ เปลี่ยนแปลง หรือระงับซึ่ง
ความสัมพันธ์พิเศษกับรัฐ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์พ้ืนฐานนี้ ถือว่าเป็น
ค าสั่งที่มีผลทางกฎหมายโดยตรงไปยังภายนอก กระทบสิทธิของข้าราชการในฐานะส่วนตัว เช่น ค าสั่ง
ลงโทษทางวินัยของข้าราชการ ดังนั้น ค าสั่งดังกล่าวเป็นนิติกรรมทางปกครอง ข้าราชการผู้ถูกกระทบ
สิทธิอาจฟ้องโต้แย้งค าสั่งต่อศาลได้ ซึ่งความสัมพันธ์ในฐานะนี้จัดเป็นนิติกรรมทางปกครอง เนื่องจาก
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน 
 ความสัมพันธ์ในทางการงาน (Betriebsverhältnis) เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบค าสั่งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการท างานซึ่งข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม ไม่ใช่ในฐานะส่วนตัว สถานภาพ
ทางกฎหมายในฐานส่วนตัวของข้าราชการผู้นั้นจึงยังไม่ถูกกระทบกระเทือน ระเบียบค าสั่งในทางการ
งานจึงไม่มีผลทางกฎหมายโดยตรงไปสู่ภายนอก ดังนั้น มาตรการภายในของฝ่ายปกครองดังกล่าวจึง
ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง ข้าราชการผู้ได้รับค าสั่งจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้น และจะฟ้องโต้แย้ง
ค าสั่งนั้นไม่ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 ส าหรับกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ตราโดยองค์กรบริหาร ประเภทที่ออกโดยอาศัยอ านาจบังคับ
บัญชาของหัวหน้าหน่วยงาน โดยไม่ต้องได้รับมอบอ านาจจากรัฐบัญญัติหรือที่เป็นระเบียบภายในของ
ฝ่ายปกครองนั้น อาจแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้72 
   1 ) ระเบียบภายในของฝ่ายปกครองที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรภายในฝ่ายปกครอง
และการด าเนินการขององค์กร (Die Organisations und Dienstvorschriften) กรณีนี้เป็นเรื่อง
ภายในฝ่ายปกครองที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรภายในก็ดี การแบ่งภาระหน้าที่ภายในของหน่วยงานก็ดี 
การก าหนดเกี่ยวกับการท างานก็ดี ตลอดจนระยะเวลาการท างานเท่าท่ีกฎหมายมิได้ก าหนดไว้ 

                                                           

 
71กมลชัย รัตนสกาววงศ์, “องค์ประกอบของ “นิติกรรมทางปกครอง” ของประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมัน,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17, 3 (กันยายน 2530): 44-45. 
 72บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 5 
(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2556), หน้า 26-27. 
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   2 ) ระเบียบภายในของฝ่ายปกครองที่วางแนวทางในการตีความกฎหมาย (Die 
Gesetzesauslegungen und Norminterpretierenden Verwaltungsvorschriften) ระเบียบ
ภายในของฝ่ายปกครองกรณีนี้เป็นการวางแนวทางในการตีความกฎหมายหรือวางแนวทางในการใช้
กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ในลักษณะที่เป็นถ้อยค าในทางกฎหมายที่มี
ลักษณะไม่เฉพาะเจาะจง (Unbestimmte Rechtsbegriffe) ในกรณีนี้ระเบียบภายในของฝ่าย
ปกครองท าหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่ระดับล่างในการตีความกฎหมายดังกล่าว และท าให้การใช้กฎหมาย
ของฝ่ายปกครองเกิดความเป็นเอกภาพในการใช้และการตีความกฎหมาย 
   3 ) ระเบียบภายในของฝ่ายปกครองที่วางแนวทางในการใช้ดุลพินิจ (Die 
Ermessenslenkenden Verwaltungsvorschriften) ในกรณีนี้เป็นการก าหนดแนวทางในการใช้
ดุลพินิจว่าเจ้าหน้าที่ระดับล่างจะมีแนวทางในการใช้ดุลพินิจอย่างไร การวางแนวทางการใช้ดุล พินิจ
ดังกล่าวท าให้เกิดความมั่นใจว่าการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่จะเป็นไปอย่างเสมอภาค และก่อให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
   4 ) ระเบียบภายในของฝ่ายปกครองที่ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในกรณีท่ีไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องนั้น (Gesetzesvertretende Verwaltungsvorschriften) 
กรณีนี้เป็นกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ซึ่งฝ่ายปกครองอาจออกระเบียบภายในของฝ่ายปกครองเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือท าให้ภารกิจของฝ่ายปกครองบรรลุความมุ่งหมายได้ 
 ส าหรับสถานะทางกฎหมายนั้น ประเทศเยอรมันนิติกรรมทางปกครองไม่ได้หมายความ
รวมถึงกฎด้วย แต่ก็มีการรับฟ้องคดีเกี่ยวกับการควบคุมกฎ โดยการฟ้องคดีขอให้ศาลปกครอง
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ตราโดยฝ่ายปกครองนั้น จะต้องเป็นกฎที่ได้รับมอบอ านาจ
ตามรัฐธรรมนูญหรือรัฐบัญญัติ และจ ากัดให้กระท าได้เฉพาะตามกฎหมายรัฐบัญญัติที่เป็นกฎหมาย
บริหารบัญญัติและกฎหมายองค์กรบัญญัติ ซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายก่อสร้างเท่านั้น โดยผู้มี
สิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้ซึ่งถูกกระทบสิทธิในทางมหาชนของตน หรืออาจถูกกระทบสิ ทธิในทาง
มหาชนของตนในเวลาที่คาดหมายได้ 
 กล่าวโดยสรุป ผลทางกฎหมายของระเบียบภายในของฝ่ายปกครองนั้น มีผลผูกพันต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใต้บังคับบัญชา แต่ส าหรับบุคคลทั่วไปแล้วระเบียบภายในของฝ่ายปกครองมิได้
ก่อให้เกิดสิทธิ หรือหน้าที่ต่อประชาชนแต่อย่างใด รวมทั้งมิได้มีผลผูกพันต่อศาลในการวินิจฉัยข้อ
พิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนแต่อย่างใด 
 
 
 



116 
 

 3.3.3 การฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ต่อศาลปกครอง 
 หากพิจารณากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรประกอบกับล าดับชั้นของ
กฎหมายในระบบกฎหมายเยอรมันแล้ว สามารถแบ่งกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายออกได้เป็น 4 ประเภท 
คือ รัฐธรรมนูญ (Verfassung) รัฐบัญญัติ (Formelle Gesetze) กฎหมายบริหารบัญญัติ 
(Rechtsverordnung) และกฎหมายองค์การบัญญัติ (Satzung) 
 กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ตราโดยองค์กรบริหารประเภทที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐบัญญัติ
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กฎหมายบริหารบัญญัติเทียบได้กับพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และกฎหมายองค์การบัญญัติเทียบได้กับข้อบัญญัติท้องถิ่นและ
ข้อบังคับองค์กรวิชาชีพ 
 กระบวนการร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎ ได้รับการบัญญัติไว้ใน
มาตรา 47 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (Verwaltungsgerichtsordnung - 
VwGO) โดยมีวัตถุประสงค์ให้การคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ในทางมหาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งก าหนดให้ศาลปกครองชั้นสูงมีอ านาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
กฎ ดังนี้73 
   1 ) กฎที่ออกภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายควบคุมอาคาร หรือออกตามบทบัญญัติ
หรือกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา 246 วรรคสอง ของกฎหมายควบคุมอาคาร 
   2 ) บทบัญญัติของกฎหมายอ่ืน ที่มีสถานะต่ ากว่ากฎหมายของมลรัฐเท่าที่กฎหมาย
ของมลรัฐได้ก าหนดไว้ 
 ค าพิพากษาในคดีเกี่ยวกับการร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎมีผลเป็น
การทั่วไป ไม่ได้มีผลเฉพาะคู่ความในคดีตามมาตรา 47 (5) VwGO การฟ้องคดีในลักษณะดังกล่าวจึง
มีผลให้ไม่ต้องมีคดีในลักษณะเดียวกันขึ้นมาสู่ศาลอีก เมื่อคดียุติลงแล้วย่อมจะท าให้การปรับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีผลเป็นการสนับสนุนความมั่นคง

                                                           

 73“Artcle 47 Jurisdiction to review legality of rules 
(1) The Higher Administrative Court shall adjudicate on application within the bounds 
of its jurisdiction on the validity of 
 1. by-laws issued under the provisions of the Federal Building Code and of 
statutory orders issued on the basis of § 246, paragraph 2 of the Federal Building 
Code, 
 2. other legal provisions ranked below the statutes of a Land, to the extent 
the Land Law so provides.” 
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แห่งนิติฐานะของประชาชนที่เกี่ยวข้อง74 และเหตุผลของความมั่นคงทางกฎหมาย (Rechtssicherheit) 
การร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎจะต้องกระท าภายในสองปีนับแต่วันที่มีการ
ประกาศใช้กฎนั้น หลังจากระยะเวลาดังกล่าวล่วงพ้นไปแล้วบุคคลใดจะฟ้องขอให้ศาลปกครองแสดง
ความเสียเปล่าหรือความเป็นโมฆะของกฎอีกไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหนทางในการร้องขอให้
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎจะหมดไปโดยสิ้นเชิง ปัจเจกบุคคลจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิและหน้าที่ของตนก่อน จึงจะสามารถฟ้องขอให้ศาล
ปกครองเพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น โดยอาจกล่าวอ้างว่ากฎที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออก
ค าสั่งไม่ชอบด้วยรัฐบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท และก่อนที่ศาลปกครองจะพิพากษาว่าค าสั่งทาง
ปกครองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลปกครองจะต้องพิจารณาประเด็นเบื้องต้นแห่งคดีเสียก่อนว่า
กฎชอบด้วยรัฐบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทหรือไม่ อย่างไรก็ดี แม้ศาลปกครองเห็นว่ากฎดังกล่าวไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองก็เพียงแต่พิพากษาเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเท่านั้น จะก้าวล่วงไป
พิพากษาแสดงความเสียเปล่าหรือความเป็นโมฆะของกฎไม่ได้75 
  3.3.3.1 ระบบศาล 
  ศาลปกครอง (Verwaltungsgerichte) จากการบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความในศาลปกครอง (Die Verwaltungagerichtsordnung vom 21.1.1960) ได้วางกฎเกณฑ์วิธี
พิจารณาบังคับใช้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศทุกมลรัฐ มลรัฐจะบัญญัติกฎหมายวิธี
พิจารณาความในศาลปกครองส าหรับกฎหมายมลรัฐ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะรายละเอียดเท่านั้น
ศาลปกครองมีอยู่ 3 ชั้นศาล76 
 
 
 
 
 

                                                           

 74ค าวินิจฉัยศาลปกครองแห่งสหพันธ์ BVerwG NJW 1978, 2211 อ้างถึงใน วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 
“การฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎในระบบกฎหมายเยอรมัน ,”
วารสารวิชาการศาลปกครอง 5, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2548): 2-3. 
 75วรเจตน์ ภาคีรัตน์, การฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎในระบบ
กฎหมายเยอรมัน, เรื่องเดียวกัน, หน้า 2-3. 
 76บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, คดีปกครองเยอรมัน, ใน รวมบทความในโอกาสครบรอบ 60 ปี ดร.
ปรีดี เกษมทรัพย์ (กรุงเทพฯ: พี.เค.พริ้นติ้งเฮาส์, 2531), หน้า 188-189. 
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ศาลปกครองสหพันธรัฐ (Bundesverwaltungsgericht) 
 

ศาลปกครองชั้นสูง (Oberverwaltungsgericht) 
 

ศาลปกครองชั้นต้น (Verwaltungsgericht) 
 

ภาพที่ 3.3  ระบบศาลปกครองเยอรมัน 
 
    1 ) ศาลปกครองชั้นต้น (Verwaltungsgericht) แบ่งออกได้เป็นองค์คณะ 
พิจารณาพิพากษาข้อพิพาททางปกครองในฐานะเป็นศาลชั้นต้น องค์คณะหนึ่งประกอบด้วยผู้
พิพากษาอาชีพ 3 คน คนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน และมีผู้พิพากษากิตติมศักดิ์หรือผู้พิพากษาสมทบ
อีก 2 คน เว้นแต่คดีที่พิจารณาโดยผู้พิพากษาคนเดียวผู้พิพากษาสมทบจะร่วมพิจารณาในการ
พิจารณาคดีด้วยวาจาเท่านั้น 
    2 ) ศาลปกครองชั้นสูง (Oberverwaltungsgericht) บางมลรัฐใช้ค าว่า 
(Verwaltungsgerichtshof) พิจารณาพิพากษาอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
ในฐานะเป็นศาลอุทธรณ์ และรับค าร้องขอให้ตรวจสอบกฎว่าขัดกับกฎหมายมลรัฐหรือไม่ในฐานะที่
เป็นศาลปกครองชั้นต้น องค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษาอาชีพ 3 คน คนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน 
และมีผู้พิพากษากิตติมศักดิ์หรือผู้พิพากษาสมทบอีก 2 คน บางมลรัฐก าหนดให้มีผู้พิพากษา 5 คน 
    3 ) ศาลปกครองสหพันธรัฐ (Bundesverwaltungsgericht) ตั้งอยู่ที่กรุง
เบอร์ลินตะวันตก พิจารณาพิพากษาฎีกาข้อกฎหมายคัดค้านค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นสูง ใน
กรณี พิ เศษอาจ เป็ นค า พิพากษาของศาลปกครองชั้ นต้ นที่ ยื่ นฎี กาข้ ามขั้ นตอน อุทธรณ์ 
(Sprungsrevision) และยังเป็นศาลชั้นต้นพิจารณาคดีพิพาททางปกครองระหว่างสหพันธรัฐและมล
รัฐหรือระหว่างมลรัฐด้วยกัน องค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษาอาชีพ 5 คน และบังคับให้คู่ความ
จะต้องมีทนายความ (Anwaltszwang)  
  3.3.3.2 เงื่อนไขการฟ้องคดีเก่ียวกับ “กฎ” 
  การควบคุมกฎ (Normenkontrollverfahren) ซึ่งขึ้นสู่ศาลปกครองชั้นสูงเท่านั้น 
อ านาจร้องขอให้ตรวจสอบกฎจะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับการฟ้องคดีโต้แย้งนิติกรรมทางปกครอง 
ค าร้องดังกล่าวอาจยื่นโดยส่วนราชการฝ่ายปกครอง หรือประชาชนผู้ซึ่งอาจถูกกระทบสิทธิ์ในอนาคต
อันใกล้ รัฐหรือองค์กรของรัฐที่ตรากฎนั้นจะเป็นคู่ความฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีข้อสังเกตว่ากรณีดังกล่าวจะ
เรียกว่า “ค าร้อง” (Antrag) ไม่ใช่ “ค าฟ้อง” (Klage) เนื่องจากผู้ที่โต้แย้งกฎกับองค์กรที่ตรากฎไม่ได้
อยู่ในฐานะเป็นคู่กรณี (Partei) ที่โต้แย้งกันในคด ี
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   1 ) เขตอ านาจศาล 
   ศาลที่มีอ านาจพิจารณาค าฟ้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
กฎ ได้แก่ ศาลปกครองชั้นสูงแห่งมลรัฐ (Oberverwaltungsgericht, Verwaltungsgerichtshof) ทั้งนี้ 
เฉพาะกรณีที่เป็นเรื่องซึ่งอยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองทั่วไป (Allgemeine Verwaltungsgerichtsbarkeit) 
เท่านั้น หมายความว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบได้เฉพาะกฎที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากการบังคับ
ใช้กฎ ดังนั้น หากกฎฉบับใดมีเนื้อหาทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของกฎหมายปกครองและกฎหมายอาญา 
เฉพาะแต่ส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองเท่านั้น ที่จะเป็นวัตถุแห่งคดีที่ศาลปกครองจะมีอ านาจ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญานั้นศาลปกครองไม่อาจ
เข้าไปตรวจสอบได้77 
   2 ) วัตถุแห่งคด ี
    ระบบกฎหมายเยอรมันไม่ได้ก าหนดให้กฎทุกประเภทเป็นวัตถุแห่งคดี กรณี
เป็นที่สงสัยว่าวัตถุแห่งคดีนั้นเป็นบทกฎหมายที่มีฐานะเป็นกฎ (Untergesetzliche Rechtsvorschriften) 
หรือเป็นค าสั่งทางปกครอง (Verwaltungsakt) ค าสั่งทั่วไปทางปกครอง (Allgeme iNverfügung) 
หรือระเบียบของฝ่ายปกครอง (allgemeine Verwaltungsvorschrift) ที่ไม่มีฐานะเป็นกฎ จะ
พิจารณาว่ากฎเกณฑ์นั้นได้ผ่านแบบพิธีของกระบวนการในการตรากฎหรือไม่ โดยจะยังไม่พิจารณา
เนื้อหาของกฎเกณฑ์นั้น ในการฟ้องขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายจ ากัดเฉพาะ
กฎ 2 ประเภท ดังนี้78 
       (1 ) กฎที่เป็นกฎหมายองค์การบัญญัติ (Satzung) และกฎหมาย
บริหารบัญญัติ (Rechtsverordnung) ซึ่งฝ่ายปกครองตราขึ้นตามกฎหมายการวางผังก่อสร้าง 
(Bauplanungsrechtilche Normen) ระเบียบ (Satzung) ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้าง 
(Baugesetzbuch-BauGB) และรัฐบัญญัติ (Rechtsveroordnung) ที่ตราโดยอาศัยพ้ืนฐานของ
มาตรา 246 วรรค 2 ของ BauGB เป็นกฎตามมาตรา 47 วรรค 1 ข้อ 1 ของ VwGO ซึ่งในทุกมลรัฐ
ระเบียบหรือรัฐบัญญัติที่ตราตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวสามารถถูกตรวจสอบได้โดยศาล
ปกครอง 

                                                           

 77 Thomas Würtenberger, Verwaltungsprozeßrecht (Munich, 1998), p. 193 อ้าง
ถึงใน วรเจตน์ ภาคีรัตน์, การฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎในระบบ
กฎหมายเยอรมัน, เรื่องเดิม, หน้า 3. 
 

78บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, (กรุงเทพฯ: บริษัทโรง
พิมพ์เดือนตุลา จ ากัด, 2548), หน้า 131-132. 
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      (2 ) กฎที่อยู่ในล าดับชั้นที่ต่ ากว่ารัฐบัญญัติของมลรัฐ (Andere im 
Rang Unter dem Landesgesetz Stehende Rechtsvorschrift) เช่น กฎกระทรวงที่ออกโดย
กระทรวงแห่งมลรัฐ หรือกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ออกโดยอาศัยอ านาจจากรัฐ
บัญญัติของมลรัฐ และย่อมขึ้นอยู่กับมลรัฐนั้นจะบัญญัติกฎหมายเพ่ือให้ศาลปกครองตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎหรือไม่ ซึ่งมลรัฐส่วนใหญ่ได้ตราให้น าเรื่องการตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของกฎเข้าไปบังคับใช้   
   หากเป็นกฎของสหพันธ์ (Eine Rechtsverordnung des Bundes) 
กล่าวคือ เป็นกฎที่องค์กรฝ่ายปกครองระดับสหพันธ์ตราขึ้น โดยอาศัยอ านาจรัฐบัญญัติของสหพันธ์ 
กฎนั้นย่อมไม่อาจเป็นวัตถุแห่งคดีในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของศาลปกครองได้ แต่ใน
กรณีที่องค์กรฝ่ายปกครองของมลรัฐอาศัยอ านาจรัฐบัญญัติของสหพันธ์ตรากฎขึ้นบังคับใช้ในมลรัฐ
ของตน ย่อมถือว่ากฎดังกล่าวเป็นกฎหมายของมลรัฐ และเป็นวัตถุแห่งคดีในการตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของศาลปกครองได้79 แต่กรณียังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน คือ กฎที่มลรัฐตราโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายของสหพันธ์ กรณีเช่นนี้จะถือว่าเป็นกฎของมลรัฐหรือกฎ
ของสหพันธ์80 
   3 ) ระยะเวลา 
 การยื่นค าร้องขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎ
จะกระท าได้ต่อเมื่อมีการประกาศบังคับใช้กฎนั้นแล้ว ตามมาตรา 47 วรรค 1 และวรรค 5 VwGo ที่
วางพ้ืนฐานการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่มีผลบังคับใช้อยู่ (Eine Bestehende 
Norm) แต่เมื่อมีการประกาศบังคับใช้กฎแล้ว แม้ว่ากฎนั้นจะยังไม่มีผลบังคับใช้ ผู้ที่ถูกกระทบสิทธิ
และหน้าที่ก็สามารถร้องขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎดังกล่าวได้ 81 
ด้วยเหตุนี้โอกาสแรกท่ีจะโต้แย้งกฎได้เม่ือมีประกาศบังคับใช้กฎนั้นแล้ว ย่อมมีความแน่นอนชัดเจนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของกฎดังกล่าว ในกรณีที่ยังไม่มีการประกาศบังคับใช้กฎ แม้จะเห็นได้ชัดเจนว่า
ในอนาคตอันใกล้จะมีการประกาศบังคับใช้กฎนั้น และกฎดังกล่าวจะกระทบสิทธิและหน้าที่ของผู้ร้อง 

                                                           

 79วรเจตน์ ภาคีรัตน์, การฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎในระบบ
กฎหมายเยอรมัน, เรื่องเดิม, หน้า 3-4. 
 

80Thomas Würtenberger, Verwaltungsprozeßrecht (Munich, 1998), p. 195 อ้าง
ถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน (กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์
เดอืนตุลา จ ากัด, 2548), หน้า 132. 
 81BayVGH, BayVBI. 1986, 497 ff. อ้างถึงใน วรเจตน์ ภาคีรัตน์, การฟ้องคดีขอให้
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎในระบบกฎหมายเยอรมัน, เรื่องเดิม, หน้า 3-4. 
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ผู้ร้องก็ยังไม่สามารถร้องขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎนั้นได้ ในทาง
ตรงกันข้ามหากกฎได้ถูกยกเลิกหรือสิ้นสภาพบังคับไปแล้ว โดยหลักบุคคลย่อมไม่อาจยื่นค าร้องขอให้
ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎนั้นได้เช่นกัน เว้นแต่กฎที่ถูกยกเลิกหรือสิ้น
สภาพบังคับไปแล้วนั้น ยังคงส่งผลกระทบในทางกฎหมายอยู่ในเวลาที่ยื่นค าร้อง เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยกเลิกประกาศเก็บค่าธรรมเนียมไปแล้ว แต่ยังมีการโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของ
ค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยอาศัยกฎนั้นอยู่ เช่นนี้ผู้ถูกกระทบสิทธิและหน้าที่สามารถร้องขอให้ศาล
ปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของประกาศเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ 82 อย่างไรก็ตาม 
การร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎจะต้องกระท าภายใน 2 ปีนับแต่วันที่มีการ
ประกาศใช้กฎ ตามมาตรา 47 วรรค 2 VwGO หลังจากระยะเวลาดังกล่าวล่วงพ้นไปแล้วบุคคลใดจะ
ฟ้องขอให้ศาลปกครองแสดงความเสียเปล่าหรือความเป็นโมฆะของกฎอีกไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า
จะเป็นการหมดโอกาสในการร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎ หากมีการออกค าสั่ง
ทางปกครองที่กระทบสิทธิประชาชนโดยมีกฎเป็นฐานอ านาจในการออกค าสั่งนั้น ประชาชนสามารถ
ฟ้องค าสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ ซึ่งก่อนที่จะพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง 
ศาลปกครองย่อมจะพิจารณาประเด็นเบื้องต้นแห่งคดีก่อนว่า กฎชอบด้วยรัฐบัญญัติที่เป็นกฎหมาย
แม่บทที่ให้อ านาจหรือไม่ 
   4 ) การยื่นค าร้องและผู้มีสิทธิยื่นค าร้อง 
   ศาลปกครองจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎ
ได้ก็ต่อเมื่อมีการยื่นค าร้อง (Antrag) ศาลปกครองไม่สามารถเริ่มกระบวนการได้เอง และไม่มีอ านาจ
เปลี่ยนแปลงค าฟ้องในลักษณะอ่ืนให้เป็นค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎด้วยตัว
ศาลปกครองเองได้83 การยื่นค าร้องจะต้องกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร84 และจะต้องยื่นค าร้องภายใน
สองปีนับแต่วันที่ประกาศใช้กฎ85 โดยผู้ยื่นค าร้องจะต้องร้องขอท้ายค าร้องให้ศาลปกครองพิพากษา
ยืนยันหรือแสดงความเสียเปล่าหรือความเป็นโมฆะของกฎนั้น86 ในส่วนของผู้มีสิทธิยื่นค าร้อง คือ 

                                                           

 82VGH Kassel DVBI. 1973, 956 อ้างจาก Württenberger, aaO., p. 197. อ้างถึงใน เรื่อง
เดียวกัน, หน้า 5.  
 83Schmidt Glaeser/Horn, Verwaltungsprozeßrecht, 15th ed. (2000), p. 260. อ้าง
ถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
 84§47 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 81 Abs. 1 S. 1 analog อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
 85§47 Abs. 2 S. 1 VwGO อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
 86§47 Abs. 1 VwGO อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
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บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ท าเรื่องเสนอค าร้องต่อศาลโดยหลักแล้ว
จะต้องเป็นทนายความที่ได้รับมอบอ านาจเต็ม หรือเป็นศาสตราจารย์ทางกฎหมายในมหาวิทยาลัย87 
    (1 ) กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะต้องแสดงให้
เห็นว่ากฎหรือการบังคับใช้กฎนั้นจะกระทบสิทธิและหน้าที่ในทางมหาชนของตน หรืออาจกระทบ
สิทธิและหน้าที่ในทางมหาชนของตนในเวลาที่คาดหมายได้88 สิทธิและหน้าที่ในทางมหาชน 
(Subjektiv-Öffentliches Recht) อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายธรรมดาหรือจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับ
การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็ได้ ในกรณีที่ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลจะต้องปรากฏว่ากฎดังกล่าวกระทบสิทธิ
และหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นเอง ไม่ใช่เพียงแต่กระทบสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกของนิติบุคคลเท่านั้น89 
    (2 ) กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นหน่วยงานของรัฐ (Behörde) ในการยื่นค า
ร้องขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎมีอยู่อย่างจ ากัด กล่าวคือ หน่วยงาน
ของรัฐจะยื่นค าร้องได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐมีประโยชน์ในอันที่จะได้รับความคุ้มครอง
สิทธิตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐนั้น และจะต้องแสดงให้เห็นว่าจ าเป็นที่จะต้องได้รับ
การคุ้มครองสิทธิเป็นพิเศษ (Besonderes Rechtsschutzinteresse) หากปรากฏว่าหน่วยงานของ
รัฐที่ยื่นค าร้องจะต้องร่วมบังคับตามกฎนั้น หรือปรากฏว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือให้ภารกิจทางปกครองบรรลุผลจะต้องค านึงและระมัดระวังการด ารงอยู่ของกฎนั้น90 เหตุผลของ
การให้สิทธิหน่วยงานของรัฐยื่นค าร้องเนื่องจากระบบกฎหมายเยอรมันเห็นว่าไม่สมควรบังคับให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด าเนินการบังคับตามกฎที่ตนเชื่อว่าไม่มีผลในทางกฎหมายเพราะขัดกับ
กฎหมายในล าดับชั้นที่สูงกว่า การบังคับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้ด าเนินการในลักษณะดังกล่าวจะขัด
กับหลักนิติรัฐที่เรียกร้องให้องค์กรของรัฐจะต้องผูกพันกับกฎหมายและความถูกต้องเป็นธรรม 

                                                           

 87§61 Abs. 1 S. 1 VwGO อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
 88หลักการดังกล่าวเป็นหลักการใหม่ เดิมก่อนจะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครองใน ค.ศ. 1996 การยื่นค าร้องขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎ
สามารถกระท าได้โดยผู้ยื่นค าร้องแสดงว่าตนอาจได้รับผลร้าย (Nachteil) จากกฎหรือการบังคับใช้กฎ
นั้นอย่างไร โดยไม่จ าเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าสิทธิในทางมหาชน (Subjektiv-ÖffentlichesRecht) 
ของตนถูกกระทบ การเปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับอ านาจฟ้องคดีในกรณีของการควบคุมความชอบ
ด้วยกฎหมายของกฎดังกล่าว ส่งผลให้ผู้มีอ านาจฟ้องคดีลดจ านวนลง 
 89Bosch/Schmidt, aaO., S. 387 อ้างถึงใน วรเจตน์ ภาคีรัตน์, การฟ้องคดีขอให้
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎในระบบกฎหมายเยอรมัน, เรื่องเดิม, หน้า 6. 
 90Gerhardt, in Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietxner, § 47 VwGORn. 78 f. อ้างถึงใน 
เรื่องเดียวกัน, หน้า 7. 
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(Gesetz und Recht) อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานของรัฐที่จะบังคับใช้กฎมีอ านาจเหนือกฎนั้น เช่น 
สามารถที่จะประกาศยกเลิกกฎดังกล่าวได้เอง หน่วยงานของรัฐนั้นจะใช้สิทธิยืนค าร้องขอให้ศาล
ปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎไม่ได้ เพราะกรณีดังกล่าวถือว่าหน่วยงานของรัฐไม่
มีประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ91 ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องชี้ให้เห็นว่า
ตนมีประโยชน์ในอันที่จะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิและหน้าที่เป็นพิเศษ โดยไม่จ าเป็นจะต้อง
ชี้ให้เห็นว่าการท่ีตนจะต้องระมัดระวังในการที่จะปฏิบัติตามกฎ หรือจะต้องบังคับใช้กฎนั้นจะกระทบ
ต่อสิทธิและหน้าที่ในการปกครองตนเอง (Rech auf Selbstverwaltung) แต่หากประเด็นของเรื่อง
ไม่ใช่กรณีของการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องบังคับใช้กฎ แต่เป็นกรณีที่กฎซึ่งตราโดยองค์กร
ฝ่ายปกครองของมลรัฐส่งผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ในการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวก็สามารถร้องขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของกฎนั้น เช่นเดียวกับกรณีที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลยื่นค าร้องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น แต่จะต้องชี้ให้เห็นว่ากฎดังกล่าวกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ในการปกครองตนเองอันเป็นสิทธิ
และหน้าที่ในทางมหาชนอย่างไร92 
   นอกจากนี้ ต้ องมีความจ า เป็นที่ จะต้อง ได้ รั บความคุ้ มครองสิทธิ 
(Rechtsschutzbeduerfnis) ด้วย กรณีย่อมไม่อาจถือว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการคุ้มครอง
สิทธิ คือ แม้ศาลจะวินิจฉัยว่ากฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มิได้มีส่วนในการขจัดความเดือดร้อนหรือ
เสียหายที่เกิดมาจากกฎดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด 
  3.3.3.3 หลักเกณฑ์ที่ศาลปกครองน ามาใช้ในการควบคุม “กฎ” 
  ค าร้องขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎ และให้พิพากษา
แสดงความเสียเปล่าหรือความเป็นโมฆะ ย่อมเป็นค าร้องที่ถือว่ามีเหตุผลในทางกฎหมายรองรับ 
(Begründet) หากปรากฏว่ากฎดังกล่าวตราขึ้นโดยมีความบกพร่องในแง่ของแบบพิธีหรือมีเนื้อหาขัด
หรือแย้งกับกฎหมายในล าดับชั้นที่สูงกว่า 
  ศาลปกครองจะตรวจสอบว่ ากฎได้ รั บการตราขึ้ น โดยองค์กรที่ มี อ านาจ 
(Zuständigkeit) โดยถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอน (Verfahren) โดยถูกต้องตามรูปแบบ (From) 
หรือไม่ และกฎดังกล่าวขัดหรือแย้งกับกฎหมายในล าดับชั้นที่สูงกว่าหรือไม่ การตรากฎดังกล่าวขัด
หรือแย้งกับหลักความพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ เป็นต้น  

                                                           

 91Gerhardt, in Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietxner, § 47 VwGORn. 79 อ้างถึงใน 
เรื่องเดียวกัน, หน้า 7. 
 92วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 6-7. 
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  เกณฑ์ (Maßstab) ที่ใช้ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหาของกฎ 
ได้แก่ กฎหมายของสหพันธ์ (Bundesrecht) และกฎหมายของมลรัฐ (Landesrecht) กฎหมายของ
สหพันธ์ หมายถึง รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธ์ (Grundgesetz) รัฐบัญญัติแห่ง
สหพันธ์ (Gesetze des Bundes) และกฎหรือกฎหมายบริหารบัญญัติแห่งสหพันธ์ (Rechtsverordnung 
des Bundes) ส่วนกฎหมายของมลรัฐ หมายถึง รัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐ (Landesverfassung) รัฐ
บัญญัติแห่งมลรัฐ (Landesgesetze) และกฎหรือกฎหมายบริหารบัญญัติแห่งมลรัฐซึ่งได้รับการตรา
ขึ้นโดยองค์กรฝ่ายปกครองระดับสูง (Rechtsverordnungen Höherrangiger Landesinstanzen) 
  หลักเกณฑ์ที่ศาลปกครองน ามาใช้ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่
ส าคัญ คือ93 
   1 ) อ านาจของผู้ตรากฎ (Zustandigkeit) โดยหลักแล้วหน่วยงานที่ตรากฎ
จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจ ส่วนกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนิติบุคคลมหาชนอิสระ
อ่ืน อ านาจขององค์กรเหล่านี้จะถูกก าหนดไว้ตามภารกิจขององค์กรหรือจากกฎหมายที่มอบหมาย
ภารกิจให้แก่องค์กร หรือกรณีองค์กรที่มีอ านาจเหนือพ้ืนที่ (Gebiestskorperschaften) ก็จะมีอ านาจ
ตรากฎเพื่อบังคับใช้เหนือพ้ืนที่เท่านั้น 
   2 ) กระบวนการ ขั้นตอน (Vertahren) โดยทั่วไปกรณีที่กฎตราโดย
บกพร่องในเรื่องของกระบวนการ ขั้นตอน ย่อมส่งผลให้กฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และตกเป็นโมฆะ 
แต่ที่ผ่านมายังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดถึ งกระบวนการตรากฎไว้ และไม่อาจน า
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 9 แห่งกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับใช้ (VwVfG) เนื่องจาก
เป็นเรื่องของกระบวนการ ขั้นตอนในการออกค าสั่งทางปกครอง อย่างไรก็ตาม ถ้ากฎมีผลกระทบต่อ
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนโดยตรง ผู้ตรากฎจ าเป็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงด้วย แม้จะไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวกับเรื่องดังกล่าวไว้โดยตรงก็ตาม 
   3 ) พ้ืนฐานทางกฎหมายที่มอบอ านาจในการตรากฎ (Ermächtigungsgrundlage) 
กฎหมายที่ให้อ านาจในการตรากฎที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนจะต้องมี
พ้ืนฐานในทางกฎหมายอย่างเพียงพอด้วย กล่าวคือ กฎหมายแม่บทจะต้อง ก าหนดเนื้อหา 
วัตถุประสงค์ และขอบเขตของกฎไว้ หรือกรณีกฎขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบัญญัติไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Gemeindeordnung) ก็จะต้องตีความให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญด้วย ทั้งนี้ กฎจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจ  

                                                           

 93บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, เรื่องเดิม, หน้า 134-
137. 
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   4 ) กฎจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่มีล าดับสูงกว่า (Kein Verstoß Gegen 
Höherrangiges Recht) มิฉะนั้นกฎนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ โดยพิจารณาจากล าดับชั้นหรือสถานะซึ่งถือ
เป็นหลักการที่ส าคัญของหลักนิติรัฐอย่างหนึ่ง และเป็นไปตามหลักความผูกพันของฝ่ายปกครองต่อ
กฎหมาย ซึ่งศาลปกครองตรวจสอบจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายสหพันธ์ และกฎหมาย
ของมลรัฐทั้งหมด แต่ส าหรับกรณีที่กฎฉบับหนึ่งขัดแย้งกับกฎอีกฉบับหนึ่ง อาจอาศัยหลักเกณฑ์การ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั่วไปมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา กล่าวคือ 
   กรณีกฎที่ขัดแย้งกันนั้น หากฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นกฎที่ตราโดยองค์กรใน
ล าดับที่สูงกว่า กฎฉบับนั้นย่อมอยู่ในล าดับสูงกว่าตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม กฎที่เกี่ยวกับการวางผัง
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขัดกับกฎที่ออกตามกฎหมายคุ้มครองภูมิประเทศที่ตราโดยรัฐ
ส่วนกลาง ถือว่ากฎที่ตราโดยรัฐส่วนกลางไปแทรกแซงหลักการปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น จึงไม่น า
กฎของรัฐส่วนกลางมาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   กรณีกฎในล าดับชั้นเดียวกันขัดแย้งกัน ให้ถือหลักกฎที่ตราภายหลัง (Der 
Lex Posterior Grundstaz) ยกเลิกกฎที่ตราก่อน 
   กรณีกฎขัดแย้งกับระเบียบภายในของฝ่ายปกครอง (Verwaltungsvorschriften) 
โดยหลังแล้วไม่ถือว่ากฎฉบับนั้นเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อาจแสดงเป็นนัยว่าอาจขัดกับหลัก
ความเสมอภาคได้ 



 

 

บทท่ี 4 
 

“กฎ” ในระบบกฎหมายไทย 
 
 ประเทศไทยถือว่ากฎเป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่องค์กรบริหารที่มีฐานะเป็นฝ่ายปกครอง
ได้รับมอบอ านาจมาจากองค์กรนิติบัญญัติให้ตรากฎเกณฑ์ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
รายละเอียดที่ต้องปฏิบัติตาม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายระดับพระราชบัญญัติบัญญัติไว้ โดยการ
ตรากฎจะต้องอ้างถึงกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจเสมอ เนื้อหาของกฎจะถูกจ ากัดตามกฎหมายแม่บท 
และกฎจะตราขึ้นโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บทไม่ได้ ซึ่งในบทนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงสถานะ 
ประเภท และผลทางกฎหมายของกฎและมาตรการภายใน ตลอดจนการควบคุมกฎโดยศาลปกครอง  
 

4.1  ความหมาย ลักษณะ และประเภทของ “กฎ” 
 
 ค าว่า “กฎ” หมายถึง กฎหมายที่ตราโดยฝ่ายปกครอง ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าบทบัญญัติดังกล่าวจะเรียกชื่อว่าอะไร ซึ่งตราโดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นไป และมีค่าบังคับต่ ากว่ากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
 ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยประเภท ขอบเขต ค่าบังคับ และกระบวนการในการตรา 
“กฎ” การศึกษาเรื่องดังกล่าวจึงเป็นการศึกษาทางต ารา และอนุมานจากตัวบทกฎหมาย และจากค า
พิพากษาของศาล ซึ่งการเรียกชื่อ “กฎ” จะพิจารณาจากองค์กรผู้ตรา เช่น พระมหากษัตริย์ รัฐมนตรี 
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
ส่วนเกณฑ์เนื้อหาในเรื่องของระดับความส าคัญที่จะต้องมอบหมายให้ฝ่ายปกครองตรา “กฎ” 
ประเภทใดนั้น ไม่มีกฎหมายก าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้เป็นการเฉพาะ และมักจะอยู่ในดุลพินิจของ
องค์กรนิติบัญญัติ โดยเปรียบเทียบกับแนวการบัญญัติกฎหมายที่เคยปฏิบัติกันมา 
 
 4.1.1 ความหมายของ “กฎ” 
 ที่มาของกฎหมายไทยแต่ดั ้งเดิม คือ พระธรรมศาสตร์และราชศาสตร์ สมัยสมบูรณาญา 
สิทธิราชย์แต่โบราณจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กฎหมายเป็นเรื่องของความยุติธรรม เป็นสิ่ ง
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ศักดิ์สิทธิ์ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยปรากฏในพระธรรมศาสตร์ ส่วนข้อบังคับต่าง ๆ ที่
กษัตริย์ทรงบัญญัติขึ้นเรียกว่า “ราชศาสตร์” โดยอาศัยหลักกฎหมายจากพระธรรมศาสตร์ อยู่ในรูป
ของพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดมีหน้าที่ในการเพ่ิมเติม ขยายความ ตลอดจนตีความพระ
ธรรมศาสตร์ให้มีผลบังคับใช้ได้ ราชศาสตร์จึงมีลักษณะและหน้าที่เสมือนกฎของพระธรรมศาสตร์1 
 ยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  หรืออาจเรียกได้ว่ายุคก่อนการปฏิรูป
กฎหมาย เป็นยุคที่ประเทศได้เปิดรับแนวความคิดและอารยธรรมของประเทศตะวันตกเข้ามาเป็น 
Modern State2 อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคที่เริ่มเข้าสู่ยุคนิติบัญญัติของไทย มีการบัญญัติกฎหมายใหม่
ขึ้นใช้บังคับ และปฏิรูปกฎหมายไปเป็นกฎหมายสมัยใหม่ (Modern Law) อันเป็นพ้ืนฐานของระบบ
กฎหมายในปัจจุบัน และแนวความคิดในทางกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปจากยุคโบราณ กล่าวคือ กษัตริย์
ทรงเริ่มใช้อ านาจบัญญัติกฎหมายอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่การบัญญัติกฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ในรูปของ
ประกาศ   
 สมัยรัชการที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อารยธรรมตะวันตกได้เข้ามาในประเทศไทย ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก เช่น ระบบราชการ กระบวนการ
ยุติธรรม การศึกษา และการสาธารณูปโภค เป็นต้น ที่ส าคัญการปฏิรูปกฎหมายพระมหากษัตริย์ทรง
เริ่มใช้อ านาจในการบัญญัติกฎหมายอย่างแท้จริง โดยอาศัยอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มี
การบัญญัติกฎหมายในรูปของประกาศพระราชบัญญัติ ประกาศพระราชก าหนด และประกาศ โดยน า
ประกาศเหล่านี้พิมพ์ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาใน พ.ศ. 2401 แต่ขณะนั้นการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษายังไม่ได้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งปวงจะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน
จึงจะมีผลบังคับใช้3 แต่ความจริงบทกฎหมายซึ่งออกประกาศบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2417 โดยมากก็
ย้อนลงพิมพ์อยู่ในราชกิจจานุเบกษาทุกฉบับ 
 สมัยรัชการที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงปฏิรูปการปกครองโดยมีการจัดตั้ง
กระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2434) และปรับปรุงระบบบริหารราชการเป็น
กระทรวง มีประกาศตั้งต าแหน่งเสนาบดีเมื่อวันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 111 (2435) เป็นหัวหน้ากระทรวง 
นับตั้งแต่นั้นมาอ านาจของกษัตริย์ในการบัญญัติกฎหมายได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่กษัตริย์ทรง
บัญญัติกฎหมายขึ้นเอง ซึ่งอาจได้รับค าปรึกษาจากที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน มาเป็นให้เสนาบดี

                                                           

 1กมลชัย รัตนสกาววงศ์ “กฎหมายล าดับรองของประเทศไทย,” วารสารกฎหมาย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16, 1 (ธันวาคม 2538): 68. 
 

2ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา (กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), หน้า 33. 
 3กมลชัย รัตนสกาววงศ์, กฎหมายล าดับรองของประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้า 69. 
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กระทรวงออกกฎข้อบังคับได้โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากกษัตริย์ และเสนาบดียัง
สามารถออกกฎเสนาบดีเพ่ือจัดระเบียบบริหารราชการภายในกระทรวงของตน ส่วนกษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
อ านาจในการตราพระราชบัญญัติโดยให้ผ่านการพิจารณาของรัฐมนตรีสภา  
 สมัยรัชการที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีคดีพิพาทขึ้นมาสู่ศาลฎีกาในค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
288-291/2466 ประเด็นที่ว่ากฎเสนาบดีกระทรวงนครบาลว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า ลงวันที่ 
15 มีนาคม พ.ศ. 2463 ข้อ 13 ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 123 แห่ง
พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มีข้อความนอกเหนือพระราชบัญญัติที่ให้อ านาจไว้หรือไม่ 
กฎเสนาบดีเป็นข้อบังคับส าหรับเพียงแต่จัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเท่านั้น หรือว่ามีข้อความ
นอกเหนือออกไปได้ กรรมการศาลฎีกามีความเห็นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่ 1 เห็นว่า กฎ
เสนาบดีเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ย่อมบังคับใช้ได้และถือ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายส าหรับแผ่นดิน ส่วนฝ่ายที่ 2 เห็นว่า กฎเสนาบดี
เป็นข้อบังคับส าหรับจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเท่านั้น หากให้ข้อความที่นอกเหนือ
พระราชบัญญัติบังคับใช้ได้ ก็จะกลายเป็นกฎเสนาบดีสามารถแก้ไขกฎหมายของแผ่นดินได้  
 กรรมการศาลฎีกาน าความเห็นทั้ง 2 ฝ่ายขึ้นทูลรัชกาลที่ 6 และพระองค์ทรงพระราชทาน
พระบรมราชาวินิจฉัยและให้พิพากษาว่า กฎเสนาบดีที่ได้ออกโดยอ้างพระบรมราชานุญาตแล้วก็ต้องมี
ฐานะเป็นกฎหมาย แต่ถ้าออกโดยมิได้อ้างพระบรมราชานุญาตย่อมบังคับใช้ได้แต่เพียงเท่าที่ไม่ขัดกับ
กฎหมายหรือเท่าที่ไม่นอกเหนือความในพระราชบัญญัติ ส่วนกฎเสนาบดีซึ่งจะออกต่อไปในภายหน้า
จะอ้างพระบรมราชานุญาตหรือไม่ก็ตามจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายหรือนอกเหนือพระราชบัญญัติอัน
เป็นกฎหมายแม่บท และอย่าให้มีบทก าหนดโทษเป็นอาญาหรือเบี้ยปรับ และส านวนที่เคยใช้เป็น
ท านองว่า “ต่อเมื่อกฎข้อบังคับนั้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตินั้น” ให้เลิกเสียไม่ใช้เป็นธรรมเนียมสืบไป และให้ใช้ว่า 
“ให้เสนาบดี … มีอ านาจออกกฎข้อบังคับเพ่ือจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อกฎ
ข้อบังคับนั้นได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้เป็นอันใช้บังคับได้” นอกจากนี้รัชกาลที่ 6 ได้ทรง
วางระเบียบในการร่างพระราชบัญญัติและร่างกฎเสนาบดีไว้ว่า เมื่อใดจะเรียบเรียงพระราชบัญญัติ
หรือกฎเสนาบดีขึ้น ให้ส่งไปให้เจ้าหน้าที่กองร่างกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ตรวจแก้หรือยกร่างขึ้น
ใหม่เสียก่อนเพื่อให้ถูกต้องด้วยหลักทางการ และเมื่อได้ท าความตกลงกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม
แล้วจึงน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย4 

                                                           

 4รดาวรรณ เกื้อกูลเกียรติ์, การตรากฎหมายล าดับรองในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), หน้า 65-70. 
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 ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 อ านาจในการบัญญัติกฎหมายซึ่งแต่เดิมเป็นพระ
ราชอ านาจของกษัตริย์ได้เปลี่ยนมาเป็นของรัฐสภา โดยร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร และกษัตริย์ทรงประกาศให้ใช้แล้วให้มีผลบังคับใช้ได้ ส่วนกฎหมายที่
บัญญัติในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดกับธรรมนูญการปกครอง 
อย่างไรก็ตาม ในตอนต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอ านาจของกษัตริย์ในการบัญญัติกฎหมาย
ยังไม่ถูกจ ากัดโดยสิ้นเชิง กษัตริย์ทรงมีอ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยค าแนะน าและยินยอม
ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น เช่น พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนเพื่อตัดถนน ขยายถนน ให้วัด หรือให้
สภากาชาดสยาม เป็นต้น และเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อวันที่ 10 
ธันวาคม พ.ศ. 2475 บทบัญญัติมาตรา 56 ให้อ านาจกษัตริย์ตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย และมีการบัญญัติพระราชบัญญัติเทียบต าแหน่งรัฐมนตรีกับต าแหน่งเสนาบดี กฎเสนาบดีจึง
เปลี่ยนเป็น “กฎกระทรวง” ในปี พ.ศ. 2480 มีบัญญัติพระราชบัญญัติว่าด้วยกฎกระทรวงซึ่งรัฐมนตรี
เป็นผู้ออกเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยให้ยกเลิกข้อก าหนดที่ให้กฎกระทรวงจะต้อง
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต5  
 ปัจจุบันมาตรา 3 วรรค 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้
ให้ค านิยามของ “กฎ” ไว้ว่า “‘กฎ’ หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้
ใช้บังคับแก่กรณใีดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ” 
 ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อพิจารณาบทนิยามศัพท์ของค าว่า “กฎ” ตามมาตรา 3 วรรค 8 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 2542 และมาตรา 5 วรรค 3 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แล้ว บทบัญญัติดังกล่าวหาได้อธิบาย
ลักษณะและสาระส าคัญของกฎอย่างครบถ้วนไม่ เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวได้อธิบายเพียงตัวอย่าง
ของกฎ คือ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือบทบัญญัติอ่ืน และอธิบายความหมายของกฎเพียงลักษณะเดียว คือ เป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับ
เป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  โดยไม่ได้อธิบาย
ลักษณะส าคัญอ่ืน ๆ ของกฎแต่อย่างใด ประกอบกับในระบบกฎหมายไทยข้อความคิดเกี่ยวกับกฎนั้น 
ถือว่าเป็นกฎหมายที่ฝ่ายปกครองได้รับมอบอ านาจจากองค์กรนิติบัญญัติให้ตรากฎเกณฑ์ เพ่ือก าหนด

                                                           

 5กมลชัย รัตนสกาววงศ์, กฎหมายล าดับรองของประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้า 70-71. 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและภายใต้หลักการที่
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นไปก าหนดไว้ โดยการตรากฎจะต้องอ้างอิงบทบัญญัติของกฎหมาย
แม่บทที่ให้อ านาจเสมอ และเนื้อหาของกฎเหล่านี้จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บทไม่ได้  
 ดังนั้น การตีความความหมายของกฎนั้น นอกจากที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในบทนิยาม
แล้ว จะต้องตีความความหมายหรือลักษณะของกฎโดยพิจารณาประกอบกับหลักความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าทางปกครอง และหลักกฎหมายที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ “การจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ด้วย นั่นคือ กฎจะต้องเป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ฝ่ายปกครองตรา
ออกมาใช้บังคับ โดยอาศัยการมอบอ านาจจากกฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นไป กล่าวคือ โดย
อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญ เช่น พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา หรือโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติ เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และกฎจะต้องมีแหล่งที่มาจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่านั้น กฎจะมีแหล่งที่มาจาก
กฎหมายจารีตประเพณีหรือหลักกฎหมายทั่วไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรากฎเพ่ือจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพ หรือให้ผลประโยชน์ในด้านใดแก่ประชาชนก็ตาม และมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่ง
หมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ซึ่งการมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่ง
หมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะนี้จะต้องเป็นการมีผลบังคับโดยตรงออกไปสู่
ภายนอกฝ่ายปกครอง คือ ประชาชน มิใช่มีผลบังคับภายในฝ่ายปกครองเองแต่อย่างใด 
 โดยสรุป ผู้เขียนเห็นว่า “กฎ” ในระบบกฎหมายไทยประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 5 ประการ6 
คือ  
  1 ) เป็นกฎเกณฑ์ที่ตราโดย “ฝ่ายปกครอง”  
  2 ) เป็นกฎเกณฑ์ทีอ่าศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บทในระดับพระราชบัญญัติ  
  3 ) เป็นกฎเกณฑ์ที่ออกเพ่ือก าหนดรายละเอียดให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท  
  4 ) เป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้กับกรณีใดหรือบุคคลใด
เป็นการเฉพาะ  
  5 ) เป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลโดยตรงไปยังภายนอก 
 หากการกระท าของฝ่ายปกครองใดไม่มีลักษณะในทางกฎหมายของกฎอย่างครบถ้วนแล้ว ก็
ไม่อาจถือได้ว่าการกระท านั้นมีลักษณะเป็นกฎ 

                                                           

 
6บรรเจิด สิงคะเนติ, กฎ (เอกสารประกอบค าสอน วิชากฎหมายปกครองชั้นสูง, คณะ

นิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558), (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 4.  
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 นอกจากนี้โดยหลักแล้วกฎใช้วิธีการประกาศเป็นหลัก ในกรณีนี้กฎหมายได้ก าหนดวิธีการ
ประกาศ เช่น พระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั้นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เทศบัญญัติ
ต้องประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน7 หรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดต้องประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ท าการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วสิบห้าวัน 8 และ
กฎหมายได้พัฒนา โดยบังคับให้มีการพิมพ์เผยแพร่หลายสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ ซึ่งให้ถือปฏิบัติวิธีการ
เดียวกับกฎ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2534 ก าหนดว่า “บรรดากฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน หรือการตีความกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ผู้มีอ านาจได้
วินิจฉัยไว้บรรดาที่มีผลเป็นการทั่วไปส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา หรือสั่งการตามค าขอของ
ประชาชนนั้น ให้ส่วนราชการที่เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งด าเนินการประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และให้ส่วนราชการที่ออกกฎ หรือใช้ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือเวียน หรือผลการ
ตีความนั้นเป็นหลักในการพิจารณาหรือสั่งการ ด าเนินการรวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้ ณ หน่วยที่
รับค าขอ เพ่ือให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
 … ให้กระทรวง ทบวง กรม รวบรวมบรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน การ
ตีความกฎหมายที่ไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามหลักเกณฑ์นี้ จัดท าเป็นรูปเล่ม เก็บรักษา
ไว้ในสถานที่ทีจ่ าเป็น และสะดวกในการให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้” 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก็ได้ก าหนดหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของ
รัฐที่จะต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้แก่ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน 
ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ที่มีลักษณะเป็นกฎที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปแก่เอกชน
นั้นไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา9 ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐไม่น าไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ก็จะน ามาบังคับใช้แก่เอกชนที่เกี่ยวข้องในทางที่ไม่เป็นคุณไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสาร
นั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร10 แต่หลักเกณฑ์เรื่องการให้น ากฎไปลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา ไม่ใช้กับกฎที่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดวิธีการเผยแพร่หรือเปิดเผยไว้ด้วยวิธีอ่ืน เช่น 
กฎที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น11 

                                                           

 
7มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

 8มาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
 9มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 10มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 

11พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 10 และหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ นร 1311/605 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ตอบข้อ
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 4.1.2 ลักษณะของ “กฎ” 
 จากความหมายของกฎดังกล่าว สามารถแบ่งแยกลักษณะสาระส าคัญของกฎออกได้เป็น 5 
ประการ12 ดังนี้ 
  4.1.2.1 เป็นกฎเกณฑ์ที่ตราโดยฝ่ายปกครอง  
  กฎเป็นกฎเกณฑ์ท่ีตราโดยอาศัยอ านาจจากกฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติอีกชั้นหนึ่ง 
โดยองค์กรนิติบัญญัติมอบอ านาจให้ฝ่ายปกครองตรากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียด
ปลีกย่อย ได้แก่ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศคณะกรรมการ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ 
ข้อบังคับ เป็นต้น กฎเกณฑ์เหล่านี้จะมีศักดิ์เป็นกฎหมายที่มีฐานะต่ ากว่ากฎหมายที่ตราโดยผู้ใช้
อ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหารในฐานะรัฐบาล แม้กฎเกณฑ์ดังกล่าวจะมีศักดิ์ฐานะต่ ากว่า แต่ก็มี
ผลบังคับใช้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามย่อมมีความผิดตามที่ได้ก าหนดไว้
ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่เป็นกฎหมายแม่บทท่ีให้อ านาจในการตรากฎนี้ได้ ตัวอย่างเช่น 
    1 ) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือการหาก าไร (ฉบับที่ 343) พ.ศ. 2541 เป็นการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนิติบัญญัติใช้ดุลพินิจในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือการหาก าไร เป็นการบังคับเป็นการทั่วไป (ค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 2/2547) 
    2 ) กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ใน
คดีหมายเลขด าที่ 3256/2544 กล่าวหาว่าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด พ.ศ. 2541 ข้อ 12 (13) ที่
ก าหนดให้ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะเวลาห้าปีก่อน
วันได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เป็นระเบียบที่มิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต่อมาศาลปกครอง
กลางได้มีค าพิพากษาในดีหมายเลขแดงที่ 1501/2547 ให้เพิกถอนข้อ 12 (13) ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาล
ปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดนั้น ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.88/2549 ) 

                                                                                                                                                                      

หารือของกรมอนามัยในประเด็นที่ว่าข้อก าหนดของราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภทซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 

12บรรเจิด สิงคะเนติ, กฎ, เรื่องเดิม, หน้า 4-8.  
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    3 ) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดและท้องที่ที่ประกอบเป็นแต่ละเขต
เลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2554 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2554 มีลักษณะเป็นข้อก าหนดที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่
มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ มีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 2542 ดังนั้น การที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้อ านาจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้งและกฎหมายอ่ืนออกกฎ ค าสั่ง หรือมีมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคลย่อมเป็นการใช้อ านาจ
ทางปกครอง และการออกประกาศดังกล่าวก็มิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ คดีนี้จึงอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.128/2556) 
    4 ) ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการชะลอการเบิกจ่ายเงินที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรจากกองทุนเพ่ือพัฒนา
พรรคการเมือง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2545 ของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือพัฒนาพรรคการเมือง ซึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและปฏิบัติหน้าที่ตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือของส านัก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยค าฟ้องดังกล่าวมิได้เป็นการยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับการใช้อ านาจวินิจฉัยชี้
ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกบัการใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือของส านักคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเป็นคดีที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจของศาล
ปกครองสูงสุด (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 364/2551) 
    5 ) คณะกรรมการการเลือกตั้ ง ผู้ถูกฟ้องคดีมีอ านาจหน้ าที่ทั้งตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 การใช้อ านาจของผู้ถูกฟ้องคดีแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ 
กล่าวคือ (1) การใช้อ านาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (2) การใช้อ านาจตามบทบัญญัติของ
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งเป็นการใช้อ านาจทางปกครอง ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ถึงแม้ว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ตาม แต่ก็มิใช่องค์กรที่
จะไม่อาจถูกตรวจสอบการใช้อ านาจโดยองค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการได้แต่อย่างใด การใช้อ านาจของผู้
ถูกฟ้องคดีในทางปกครอง เช่น การออกกฎ ออกค าสั่งทางปกครองหรือการกระท าอ่ืนใดย่อมอยู่
ภายใต้การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยศาลปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
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อาศัยอ านาจตามมาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด พ.ศ. 2541 
ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการ
เฉพาะ จึงมีสภาพเป็น “กฎ” 
    6 ) มติคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ยกเลิกมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ครั้งที่ 40/2542 (182) และมติครั้งที่ 35/2542 (177) ซึ่งเป็นมติเกี่ยวกับการไม่เห็นชอบให้ผู้รับการ
บรรจุเป็นพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปรับเงินเดือนเพ่ิมร้อยละ 30 จาก
เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับจากส่วนราชการเดิมตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการบรรจุแต่งตั้ง เป็นการใช้อ านาจ
ทางปกครองหรือการด าเนินการทางปกครองและมิใช่การวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรง
ตามรัฐธรรมนูญ มติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะจึงมีลักษณะเป็นกฎ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.50/2551) 
  อย่างไรก็ตามมีค าวินิจฉัยของศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญที่แตกต่างออกไป โดย
พิจารณาว่ากฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่มีฐานะเป็นกฎ มีดังนี้ 
    1 ) ระเบียบขอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) ว่าด้วยการสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 
2543 ข้อ 3 เพ่ิมความเป็นข้อ 6 ทวิ เป็นระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 10 (7) แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 เป็นบทบัญญัติอ่ืน
ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะจึงเป็นกฎ 
และระเบียบดังกล่าวไม่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อยู่ในเขต
อ านาจศาลปกครอง แต่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ (ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 
24/2543) 
    2 ) พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549 มีข้อความแบ่งออก
ได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ก าหนดให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรใหม่ และส่วนที่ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือเลือกตั้งทั่วไปใหม่ โดยทั้งสอง
ส่วนไม่อาจแยกออกจากกันได้ ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนด
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2549 จึงเท่ากับเป็นการตราพระราช
กฤษฎีกาแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ. 2549 ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงท าให้คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของ
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
พ.ศ. 2549 ไม่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2549) 
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    3 ) ประกาศแนวเขตเทศบาลต าบลด่านขุนทดและแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลด่านขุนทด ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2546 เป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้
อ านาจตามรัฐธรรมนูญ มิใช่เป็นการใช้อ านาจทางบริหารหรือทางปกครองแต่อย่างใด คดีจึงไม่อยู่ใน
อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 34/2548) 
  เห็นได้ว่าศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญใช้เกณฑ์องค์กรในการพิจารณาในการแบ่ง
เขตอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล โดยไม่ได้พิจารณาว่ากฎนั้นอาจตราโดยการใช้อ านาจรัฐที่เป็นอ านาจ
ในทางปกครองตามกฎหมายขององค์กรของรัฐองค์กรนิติบัญญัติ องค์กรของรัฐองค์กรตุลาการ 
องค์กรของรัฐองค์กรบริหาร องค์กรของรัฐองค์กรอิสระ หรือองค์กรเอกชนที่ได้รับมอบอ านาจมหาชน
ก็ได้ และองค์กรอิสระเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความเป็นอิสระและใช้อ านาจทางปกครอง ซึ่งถือว่าการ
กระท าดังกล่าวเป็นการกระท าของฝ่ายปกครอง โดยผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวในบทต่อไป
หัวข้อ 5.1 ปัญหาเขตอ านาจศาลในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ “กฎ” ที่ตราโดย
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  4.1.2.2 เป็นกฎเกณฑ์ที่อาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บทในระดับพระราชบัญญัติ  
  กฎเป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องอาศัยอ านาจของกฎหมายแม่บท ซึ่งเป็นกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติขึ้นไปที่ให้อ านาจในการตรากฎ ค่าบังคับของกฎจึงอยู่ในล าดับชั้นที่ต่ ากว่ากฎหมาย
แม่บท หากเป็นการตรากฎโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยล าพังอาจไม่ใช่กฎ ดังนั้น การตรากฎ
จึงต้องมีกฎหมายแม่บทให้อ านาจไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งกฎหมายแม่บทนั้นอาจเป็น
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นท่ีมีค่าบังคับเสมอกับพระราชบัญญัติ ตัวอย่างเช่น 
  ประกาศคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เรื่องการจัดสรร
ผลประโยชน์สุทธิเข้าบัญชีเงินกองทุน และหลักเกณฑ์วิธีการคิดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วน
สมาชิกเป็นจ านวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วย (Unitization) ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศฯ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ข้อ 7 ออกโดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เป็นกฎตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
510/2553 และท่ี 98/2554 วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
   4.1.2.3 เป็นกฎเกณฑ์ที่ออกเพ่ือก าหนดรายละเอียดให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท  
  กฎ โดยองค์กรนิติบัญญัติมอบอ านาจให้ฝ่ายปกครองตรากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่
ก าหนดรายละเอียดปลีกย่อย อันจ าเป็นแก่การด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รายละเอียดของ
การปฏิบัติ และเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่บท โดยก าหนดเนื้อหาสาระภายในขอบเขตที่กฎหมาย
แม่บทมอบอ านาจ ซึ่งจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บทไม่ได้ จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติแต่ละฉบับไม่
มีผลบังคับในตัวเองทุกมาตรา บางมาตราจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดรายละเอียดปลีกย่อย ตราบใดที่
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ยังไม่มีการก าหนดรายละเอียดปลีกย่อยออกมากฎหมายมาตรานั้นจะบังคับใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ ก็เพ่ือ
ประโยชน์ของการบริหารราชการแผ่นดิน จากหลักการดังกล่าวก่อให้เกิด “หลักการที่เป็นข้อจ ากัด
อ านาจของรัฐสภาในการมอบอ านาจให้ฝ่ายปกครองในการตรากฎ” โดยข้อจ ากัดที่องค์กรนิติบัญญัติ
ไม่สามารถมอบอ านาจให้ฝ่ายปกครองก าหนดรายละเอียดได้มีกรณีการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน การก าหนดโทษทางอาญา และการก าหนดฐานภาษี ตัวอย่างเช่น 
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนการออกใบส าคัญและ
การต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน การออก
ใบส าคัญและการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2552 ประการศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้น
ทะเบียน การออกใบส าคัญและการต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร
เป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดอัตราความ
เข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน ได้ก าหนดให้ใช้บังคับกับผู้ที่ประสงค์จะผลิต
หรือน าเข้าวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ประกาศทั้งสี่ฉบับดังกล่าวมีลักษณะเป็นกฎ
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 2542 (ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 696/2554) 
  4.1.2.4 เป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้กับกรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
  กฎจะต้องมีลักษณะเป็นนามธรรม-ทั่วไป ซึ่งสามารถแยกออกจากการกระท าที่
เรียกว่า “ค าสั่งทางปกครอง” ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปธรรม-เฉพาะราย หากมีการออกกฎที่มีลักษณะเป็น
รูปธรรม-เฉพาะราย ก็จะเป็นลักษณะของการออกค าสั่งทางปกครองในรูปของกฎ ตัวอย่างเช่น 
  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ท าและ
ขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการอนุญาตให้ท าและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ข้อ 14 ที่ก าหนดให้
ภาชนะบรรจุขนาด 0.150 ลิตร บรรจุสุราและน าออกจากสถานที่ท าสุราได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 
2548 เป็นประกาศที่กรมสรรพสามิตได้ก าหนดเกี่ยวกับภาชนะในการบรรจุสุราซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการก าหนดกรรมวิธีเกี่ยวกับการท าสุรา โดยมีผลเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับกับกรณีใด
หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีสภาพเป็นกฎตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.223/2555) 
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  4.1.2.5 เป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลโดยตรงไปยังภายนอก 
  กฎจะต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลโดยตรงไปยังภายนอก ลักษณะข้อนี้เป็นการก าหนด
ขอบเขตแห่งสิทธิและเสรีภาพระหว่างเอกชนกับฝ่ายปกครองว่ากรณีใดเป็นการก้าวไปสู่ขอบเขตของ
สิทธิและเสรีภาพของเอกชน กล่าวคือ เป็นการก้าวพ้นขอบเขตของการก าหนดที่มีผลภายในออกมามี
ผลเป็นการก่อสิทธิหรือหน้าที่ต่าง ๆ แก่เอกชนภายนอกฝ่ายปกครอง เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารื้อถอนอาคารที่สร้างขึ้นโดยผิดกฎหมาย ค าสั่งของผู้บังคับบัญชานั้นย่อมผูกพัน
ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ก็มีผลเป็นการเฉพาะภายในฝ่ายปกครอง เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้ด าเนินการรื้อ
ถอนตามค าสั่งจึงจะมีผลเป็นการกระกระท าทางปกครอง เจ้าของอาคารดังกล่าวจึงชอบที่จะโต้แย้ง
การกระท าทางปกครองนี้ต่อศาลได้ ดังนั้น กรณีที่ผู้บังคับบัญชาออกค าสั่งที่อยู่ภายในขอบเขตของ
งานให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการตามค าสั่งในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ในรูปของมาตรการ
ภายในของฝ่ายปกครอง มาตรการภายในของฝ่ายปกครองเหล่านี้มีผลเป็นกฎเกณฑ์ภายในของฝ่าย
ปกครอง แต่ไม่ใช่กฎหมายและไม่มีผลโดยตรงออกไปสู่ภายนอก ตัวอย่างเช่น 
  ข้อ 41 ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
ได้มาโดยทางมรดก พ.ศ. 2548 ก าหนดว่า กรณีที่ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ
มรดก แม้ค าสั่งของศาลนั้นยังไม่ถึงที่สุด ผู้จัดการมรดกก็มีอ านาจเข้าไปจัดการมรดกได้ตามอ านาจ
หน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถรับจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้ 
โดยไม่ต้องให้ผู้ขอน าหลักฐานที่รับรองว่าคดีถึงที่สุดมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนั้น เห็น
ว่าข้อ 41 ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทาง
มรดก พ.ศ. 2548 เป็นระเบียบภายในของกรมท่ีดินที่ใช้บังคับโดยทั่วไปต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม
ที่ดิน เพ่ือว่างแนวทางในการพิจารณาใช้ดุลพินิจรับจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินตามความเหมาะสมแต่ละกรณี มิใช่เป็นระเบียบที่ใช้บังคับต่อบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชน อันเป็นบทบัญญัติที่เป็นกฎตามบทนิยามตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร.214/2553) 
 
 4.1.3 ประเภทของ “กฎ” 
 เกณฑ์การแบ่งประเภทของกฎ หรือกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายปกครองนั้น 
สามารถแบ่งได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง 
  1 ) เกณฑ์รูปแบบ เป็นการใช้รูปแบบเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกฎ โดยพิจารณาจาก
ลักษณะ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ปรากฏออกมา เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด กฎกระทรวง ฯลฯ 
  2 ) เกณฑ์องค์กร เป็นการพิจารณาว่าองค์กรใดเป็นผู้ตรากฎ ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น
กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายระดับชาติ เช่น ประมุขของรัฐ รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และกฎเกณฑ์
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แห่งกฎหมายระดับท้องถิ่น หรือองค์กรกระจายอ านาจ เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบังคับรัฐวิสาหกิจ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
  3 ) เกณฑ์ที่มา เป็นการพิจารณาที่มาของอ านาจในการตรากฎ ซึ่งอาจแบ่งออกได้
เป็นกฎเกณฑ์ที่อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญ กฎเกณฑ์ท่ีอาศัยอ านาจตามกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ 
และรวมถึงกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ไม่ต้องอาศัยอ านาจกฎหมายลายลักษณ์อักษรใดรับรอง 
 การจะอธิบายถึงกฎนั้น ผู้เขียนเห็นว่าควรจะพิจารณาตามเกณฑ์รูปแบบเป็นส าคัญ เนื่องจาก
เป็นเกณฑ์ที่มีการแบ่งแยกประเภทของกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายอย่างชัดเจนที่สุด 
 เมื่อพิจารณามาตรา 3 วรรค 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 แล้วอาจจ าแนกประเภทของกฎออกได้เป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้
ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะซึ่งมีชื่อเรียกอย่างอ่ืน เช่น ประกาศพระบรมราช
โองการ ประกาศของคณะปฏิวัติ ประกาศของส่วนราชการ เป็นต้น ดังนี้ 
  4.1.3.1 พระราชกฤษฎีกา 
  พระราชกฤษฎีกาเป็นกฎที่รัฐบาลถวายค าแนะน าให้กษัตริย์ทรงตราขึ้น พระราช
กฤษฎีกาแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ พระราชกฤษฎีกาท่ีเป็นอิสระ และพระราชกฤษฎีกาท่ีเป็นกฎ 
   1 ) พระราชกฤษฎีกาท่ีเป็นอิสระ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ 
พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาบัญญัติให้กษัตริย์ทรงมีพระราชอ านาจตราพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับได้เท่าที่ไม่
ขัดต่อกฎหมาย โดยผู้ เสนอ คือ คณะรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกาประเภทนี้ไม่ได้ออกโดยสืบ
เนื่องมาจากกฎหมายแม่บทฉบับใด แต่ออกโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ เช่น พระราช
กฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2549 อาศัยอ านาจตามมาตรา 161 มาตรา 164 
และมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้น และหากมีข้อพิพาท
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพะราชกฤษฎีกาประเภทนี้ จะไม่อยู่ในเขตอ านาจของศาล
ปกครองปรากฏตามค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังนี้ 
   คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาที่อยู่ใน
อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง หมายถึง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของ
พระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพ่ือเป็นกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินตามปกติ หรือเพ่ือก าหนดการ
อันจ าเป็นแก่การด าเนินกิจการทางปกครองตามท่ีพระราชบัญญัติต่าง ๆ ก าหนด เช่น พระรากฤษฎีกา
ก าหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท 
กฟผ. จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 หรือพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 เป็นต้น  
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   ส่วนการยุบสภาผู้แทนราษฎรและก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปนั้น แม้มาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้ท าในรูปแบบของ
พระราชกฤษฎีกา แต่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหาได้ตราขึ้นเพ่ือเป็นกลไกในการบริหารราชการ
แผ่นดินตามปกติ หรือเ พ่ือก าหนดการอันจ าเป็นแก่การด าเนินกิจการทางปกครองตามที่
พระราชบัญญัติต่าง ๆ ก าหนดไม่ แต่เป็นกลไกในการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติ
บัญญัติในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามระบบรัฐสภา พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงไม่ใช่พระ
ราชกฤษฎีกาตามนัยมาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้น คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผู้แทนราษฎรและก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จึงไม่อยู่ใน
อ านาจของศาลปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.3/2549, ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.24-
32/2549, ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.36/2549 และค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.45/2549) 
   พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549 มีข้อความแบ่งออกได้
เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ก าหนดให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรใหม่ และส่วนที่ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือเลือกตั้งทั่วไปใหม่ โดยทั้งสอง
ส่วนไม่อาจแยกออกจากกันได้ ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนด
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2549 จึงเท่ากับเป็นการตราพระราช
กฤษฎีกาแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ. 2549 ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงท าให้คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของ
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
พ.ศ. 2549 ไม่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2549) 
   2 ) พระราชกฤษฎีกาท่ีเป็นกฎหมายลูกบท เป็นกรณีที่พระราชบัญญัติหรือ
พระราชก าหนดมีบทบัญญัติให้องค์กรบริหารสามารถออกกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย การตราพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวจะใช้ในกรณีที่ส าคัญกว่าปกติหรือเป็นส่วนที่ขยายต่อของพระราชบัญญัติ โดยการ
อ้างบทอาศัยอ านาจของกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญประกอบกับบทอาศัยอ านาจของพระราชบัญญัติอัน
เป็นกฎหมายแม่บท และประเพณีของการตราพระราชกฤษฎีกานั้นจะต้องทูลเกล้าฯ เพ่ือที่รัฐบาล
จะต้องตระหนักว่าอ านาจการตรากฎในเรื่องนี้ไม่ใช้อ านาจของรัฐบาลเพียงล าพัง แต่จะต้องมีเหตุผลที่
เหมาะสมสามารถถวายค าอธิบายต่อกษัตริย์ได้ และหากกษัตริย์ทรงไม่เห็นชอบด้วยอาจจะขอให้
ทบทวนก่อนทรงลงพระปรมาภิไธยก็ได้ กิจการที่ถือว่ามีความส าคัญ เช่น การลดหรือยกเว้นภาษีตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 
2546 การก าหนดบริเวณส ารวจที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน พ .ศ. 
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2520 หรือการจัดองค์กรรัฐบางประเภทตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 
2496 เป็นต้น 
   ตัวอย่างของพระราชกฤษฎีกาที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าวินิจฉัยว่ามีฐานะ
เป็นกฎ มีดังนี ้
    (1 ) พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2550 พระราช
กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2549 และพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2547 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.6/2555 และท่ี ฟ.7/2555 วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
     (2 ) พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าดงหมูแปลงที่สาม และ
ป่าดงภูสีฐาน ฯลฯ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ .ศ. 2543 (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
ฟ.3/2546) 
    (3 ) พระราชกฤษีกาก าหนดบริเวณที่ดินหาดแหลมสน และเกาะ
ใกล้เคียงในท้องที่ต าบลราชกูด อ าเภอเมืองระนอง ต าบลม่วงกลวง ต าบลกะเปอร์ ต าบลบางหิน 
ต าบลนาคา ต าบลก าพวน อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2522 มีสภาพเป็นกฎ ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 159 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินตามปกติ หรือเพ่ือก าหนดการอัน
จ าเป็นแก่การด าเนินกิจการทางปกครองตามที่กฎหมายก าหนด (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
ฟ.28/2550) 
  4.1.3.2 กฎกระทรวง 
  กฎกระทรวงเป็นกฎที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงซึ่งเป็นผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัตินั้น แต่เดิมกฎกระทรวงเรียกว่า “กฎเสนาบดี” เพ่ิงมาเปลี่ยนเป็น
กฎกระทรวงภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยพระราชบัญญัติเทียบต าแหน่งรัฐมนตรีกับ
ต าแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พ.ศ. 2475 แต่ก็ยังมีกฎเสนาบดีที่ยังบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ กฎเสนาบดี
ว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2475 
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้ยอมรับว่ากฎกระทรวงเป็นกฎ 
แต่รัฐบาลขณะนั้นไม่ยินยอมให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงของตนเอง แม้ในบทรักษาการตามกฎหมาย
จะก าหนดไว้เสมอว่า “ให้รัฐมนตรี … มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้” ก็ตาม และมีแนวปฏิบัติให้รัฐมนตรีผู้รักษาการจะต้องเสนอร่างกฎกระทรวงให้
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสมอจนกลายเป็นธรรมเนี ยม
ประเพณี และในเวลาต่อมาได้มีการน าหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องดังกล่าวมาก าหนดไว้ในระเบียบส านัก
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นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ .ศ. 253113 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทาง
ปฏิบัติ และเปลี่ยนเป็นระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ .ศ. 254814 
ในปัจจุบัน 
  กฎกระทรวงอาจมีชื่อเรียกอย่างอ่ืน เช่น กฎทบวง กฎส านักนายกรัฐมนตรี 
กฎกระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวงพาณิชย์ กฎ ก.พ. เป็นต้น เนื่องจากมีการจัดตั้งทบวงและส านัก
นายกรัฐมนตรีซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ส าหรับกฎส านักนายกรัฐมนตรีในระยะหลังจะไม่เรียกว่า
กฎส านักนายกรัฐมนตรีอีก แต่จะเรียกว่ากฎกระทรวงเหมือนกัน คงมีแต่กฎทบวงเท่านั้น แต่จากการ
ปฏิรูประบบราชการท าให้ต่อไปจะไม่มีทบวงมหาวิทยาลัย กฎทบวงในภายหน้าก็จะไม่มีขึ้นมาอีก และ
นับแต่ พ.ศ. 2490 เป็นต้นมาจะไม่มีการอ้างชื่อกระทรวงต่อท้ายค าว่า “กฎกระทรวง” อีก เนื่องจาก
การมีชื่อกระทรวงก ากับจะท าให้เกิดความสับสนเมื่อมีการโอนงานจากกระทรวงหนึ่งไปยังอีก
กระทรวงหนึ่ง ส่วนกฎ ก.พ. หรือกฎ ก.ค. มีลักษณะใช้เฉพาะเจาะจงกับข้าราชการแต่ละประเภท
ไม่ได้ใช้บังคับกับประชาชนทั่วไป 
  เนื้อหาของกฎกระทรวงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดปลีกย่อยที่
มีความส าคัญน้อยกว่าเรื่องที่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เช่น การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม การ
ก าหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตหรือการต่อใบอนุญาต การก าหนด
วิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ประชาชนทราบขั้นตอน หรือการก าหนดปริมาณ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  
  กฎกระทรวงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น คดีพิพาทที่เกี่ยวกับ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎกระทรวงจึงอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตาม
มาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
  ตัวอย่างของกฎกระทรวงที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าวินิจฉัยว่ามีฐานะเป็นกฎ มีดังนี้ 

                                                           

 13ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 
  ข้อ 7 เรื่องท่ีให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีมีดังนี้ 
   ฯลฯ    ฯลฯ 
  (2) ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชก าหนด ร่างพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวง 
   ฯลฯ    ฯลฯ 
 

14ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
 ข้อ 4 ให้ระเบียบนี้ 
  “กฎหมาย” หมายความว่า พระราชบัญญัติ หรือพระราชก าหนด และให้หมายความ
รวมถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศด้วย 
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    1 ) กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เฉพาะส่วนที่ก าหนดให้หมูบ้านศานตินิเวศเป็นโซนสีส้ม โดยผู้ฟ้องคดี
เห็นว่ากฎกระทรวงดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นธรรม เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของส านักผัง
เมือง กรุงเทพมหานคร (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.54/2552) 
     2 ) กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นสหภาพแรงงานมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นและด าเนินกิจการตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ .ศ. 2518 ฟ้องขอให้เพิกถอน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
พ.ศ. 2535 (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.15/2545) 
     3 ) กรณีฟ้องศาลขอให้เพิกถอนกฎกระทรวงก าหนดวันเวลาเปิดปิดของ
สถานบริการ พ.ศ. 2547 ที่ก าหนดเวลาให้สถานบริการแต่ละประเภทเปิดท าการแตกต่างกัน อันเข้า
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.8/2549)     
   4.1.3.3 ประกาศกระทรวง 
  ประกาศกระทรวงเป็นกฎที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาศัยอ านาจตามกฎหมาย
ก าหนดกฎเกณฑ์ข้ึนบังคับใช้ โดยไม่จ าเป็นจะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อน แต่ต้อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลบังคับใช้แก่บุคคลทั่วไปได้ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ออกประกาศเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเพ่ิมเติม นอกเหนือจากที่ได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 8 (1) - (11) ประกาศการก าหนดจ าพวกสินค้าที่จะอนุญาตให้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534    
  นอกจากนี้ประกาศกระทรวงที่มีความส าคัญบางฉบับอาจเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบก่อน เช่น ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดสถานบริการประเภท 09.90 ในตอนที่ 9 
สถานบริการตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/15957 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 
254015 ประกาศกระทรวงอาจอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือ
ระเบียบ เป็นต้น 

  ตัวอย่างของประกาศกระทรวงที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าวินิจฉัยว่ามีฐานะเป็นกฎ มี
ดังนี้ 
    1 ) กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องก าหนด
สถานบริการประเภทที่ 09.90 ในตอนที่ 9 สถานบริการ ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งต้องเสีย

                                                           

 
15ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.18/2547 
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ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 20 ก าหนดให้สนามกอล์ฟเป็นสถานบริการ (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ ฟ.18/2547) 
    2 ) กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ฟ้องขอให้
เพิกถอนประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องก าหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา 
12 แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ท าได้ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2539 
เนื่องจากท าให้ผู้ฟ้องคดีขาดสิทธิและเสรีภาพในการท างานและประกอบอาชีพ จึงเป็นการออก
ประกาศโดยมิได้ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิของคนต่างด้าวที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย อันเป็น
การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา และสถานะของบุคคล ขัดต่อมาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 30 และมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ใช้บังคับในขณะนั้น จึงใช้บังคับไม่ได้ตาม
มาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อันเป็นการฟ้องเพิกถอนกฎตาม
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบกับมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.113/2552) 
    3 ) กรณีผู้ฟ้องคดีสามสิบสี่รายเป็นราษฎรในพ้ืนที่ต าบลเวียงค า ฟ้องว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 
เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงค า อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นเทศบาลต าบลเวียง
ค า โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีค าสั่ งให้เพิกถอนประกาศ
กระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว เป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 153/2552) 
  4.1.3.4 ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นกฎที่ตราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ รูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา  
  ข้อบัญญัติท้องถิ่นจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามรูปแบบขององค์กร เช่น ข้อบัญญัติ
จังหวัด เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติ
เมืองพัทยา เป็นต้น 
  ตัวอย่างของข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าวินิจฉัยว่ามีฐานะเป็นกฎ มี
ดังนี้ 
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    1 ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 มี
ลักษณะเป็นกฎตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 429/2554) 
    2 ) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (ชั่วคราว) เรื่องก าหนด
ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2548 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (ชั่วคราว) 
เรื่องการเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป จึงเป็นกฎตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
348/2550) 
    3 ) กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องก าหนด
บริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 เนื่องจากกรุงเทพมหานครมี
ค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารในส่วนที่ก่อสร้างสูงเกินกว่า 24 เมตร โดยอาศัยข้อบัญญัติดังกล่าว 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 267/2545) 
  4.1.3.5 ระเบียบ 
  ระเบียบเป็นกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บท กฎ หรือหลักกฎหมาย
ทั่วไป เช่น พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือหลักการบังคับบัญชา เป็นต้น มีเนื้อหาเป็นรายละเอียด
ที่เป็นงานประจ าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยทั่วไปการบังคับใช้ระเบียบไม่ต้องประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ดังนั้น ระเบียบจึงมีผลบังคับใช้เมื่อผู้มีอ านาจหน้าที่ในการออกระเบียบลงนามในร่าง
ระเบียบนั้น16 เว้นแต่จะมีการก าหนดระเบียบนั้นจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  เมื่อพิจารณาจากอ านาจในการออกระเบียบแล้ว สามารถแบ่งระเบียบออกได้เป็น 2 
ประเภท คือ ระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บท และระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
บังคับบัญชา ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจบังคับบัญชาไม่มีลักษณะเป็นกฎ 
  ปัจจุบันมีการใช้ระเบียบเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินมากขึ้น 
โดยเฉพาะระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 8 (11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 
  ตัวอย่างของระเบียบที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าวินิจฉัยว่ามีฐานะเป็นกฎ มีดังนี้ 
    1 ) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ
ชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 มิได้มุ่ง
ใช้บังคับเฉพาะแก่บุคคลใดหรือกรณีใดแต่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ระเบียบดังกล่าวจึงมีสภาพเป็นกฎ 

                                                           

 
16กมลชัย รัตนสกาววงศ์, กฎหมายล าดับรองของประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้า 78. 
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และโดยที่กฎดังกล่าวคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และกระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามข้อ 53 แห่งระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมซึ่งออกตามความในมาตรา 21 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ. 2545 
ออกระเบียบดังกล่าว การฟ้องขอเพิกถอนระเบียบดังกล่าว จึงอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดตามมาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 482/2550) 
    2 ) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 เป็น
ระเบียบภายในของกรมราชทัณฑ์ ที่ก าหนดให้การบริหารงานบุคคลของกรมราชทัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของ
กรมราชทัณฑ์เป็นไปตามกฎหมายสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการและระบบคุณธรรม จึงมี
สถานะเป็นกฎตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 250/2553) 
    3 ) กรณีฟ้องขอให้ยกเลิกข้อ 12 (13) ของระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
พ.ศ. 2541 เนื่องจากขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.88/2549) 
  4.1.3.6 ข้อบังคับ 
  ข้อบังคับเป็นกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง โดยจะมีชื่อ
ส่วนราชการ หรือคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายปรากฏอยู่ต่อจากชื่อข้อบังคับ ส่วนเนื้อหา
ของข้อบังคับจะมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดให้เหมาะสมกับการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นรายละเอียดที่มีความส าคัญน้อยกว่าประกาศกระทรวง 17 
เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับการขี่ จูง ไล่ต้อน ปล่อย หรือเลี้ยงสัตว์บนทางจราจร ทางเท้า หรือไล่ทาง ซึ่ง
ออกโดยผู้อ านวยการทางหลวงตามมาตรา 35 และมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2534 เป็นต้น 
  นอกจากนี้ยังมีข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจบังคับบัญชา และข้อบังคับที่ใช้เป็น
แนวปฏิบัติภายในหน่วยงาน แต่ไม่ปรากฏว่าข้อบังคับดังกล่าวออกโดยอาศัยฐานอ านาจจากกฎหมาย
ใด ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจบังคับบัญชาไม่มีลักษณะเป็นกฎ 
  ตัวอย่างของข้อบังคับท่ีศาลปกครองสูงสุดมีค าวินิจฉัยว่ามีฐานะเป็นกฎ มีดังนี้ 

                                                           

 
17ส านักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง, ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “กฎ,” (พฤษภาคม 2550), 

(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 33. 
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    1 ) ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบัน 
การศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 มีสถานะทางกฎหมายเป็นกฎตามมาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ 487/2553) 
    2 ) ข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ว่าด้วยจ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภาคณาจารย์ และ
กรรมการสภาคณาจารย์ การประชุมและการด าเนินงานของสภาคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
พ.ศ. 2551 ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 (2) มาตรา 16 วรรคสอง และมาตรา 31 
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. 2551 ก าหนดจ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภา
คณาจารย์ การประชุมและการด าเนินงานของสภาคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจ โดยมีผลบังคับ
เป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎ
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 2542 (ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 268/2555) 
    3 ) ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร พ.ศ. 2544 เป็นกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ซึ่งมีผลบังคับกับเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรเป็นการ
ทั่วไป โดยมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ โดยข้อบังคับดังกล่าว
ก าหนดให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดสรรเงินส่วนแบ่งค่าปรับแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมการจราจรในคดีความผิดเกี่ยวกับจราจรทางบก ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจใน
ต าแหน่งเรียกรับเงินโดยมุ่งหวังรายได้จากส่วนแบ่งค่าปรับ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นคดี
พิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการออกกฎ (ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 152/2552) 
  4.1.3.7 บทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณี
ใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
  กรณีที่มาตรา 3 วรรค 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 ได้ให้ค านิยามถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ 
ข้อบังคับ เป็นเพียงตัวอย่างของกฎเท่านั้น ดังนั้น กฎที่เป็นบทบัญญัติ อ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป 
โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงอาจมีชื่อเรียกอย่างอ่ืน
นอกเหนือจากตัวอย่างท่ีบุไว้ในค านิยาม ดังนี้ 
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   1 ) ประกาศพระบรมราชโองการ แต่เดิมใช้กันอยู่ในสมัยสมบูรณาญา 
สิทธิราชย์ เป็นกฎหมายที่กษัตริย์ทรงใช้อ านาจในการบัญญัติกฎหมาย มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับ
พระราชบัญญัติ แต่ปัจจุบันประกาศพระบรมราชโองการที่อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติจะมี
ลักษณะเป็นกฎ ซึ่งกษัตริย์ในฐานะประมุขของฝ่ายบริหารทรงตราขึ้นใช้บังคับตามค าแนะน าของ
คณะรัฐมนตรี จะต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนั้น ส าหรับประกาศพระบรมราช
โองการที่ยังมีผลบังคับใช้จนปัจจุบัน ได้แก่ พระบรมราชโองการให้ใช้กฎอัยการศึก ออกโดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 นอกจากนี้ยังมีพระบรมราช
โองการในกิจการอ่ืนที่ไม่มีลักษณะเป็นกฎ แต่ได้ใช้ในฐานะเป็นค าสั่งแต่งตั้งหรือให้พ้นจากต าแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ประธานองคมนตรี รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ข้าราชการตุลาการ หรือข้าราชการอัยการ เป็นต้น  
   2 ) ประกาศของคณะปฏิวัติ ในช่วงระยะเวลาที่มีการปฏิวัติรัฐประหาร
ล้มเลิกรัฐธรรมนูญ คณะบุคคลผู้ยึดอ านาจการปกครองจะเป็นผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติและอ านาจ
บริหาร ดังนั้น การก าหนดกฎเกณฑ์เพ่ือใช้บังคับในขณะนั้นไม่อาจบัญญัติกฎหมายในรูปแบบอ่ืนได้ 
แต่จะท าในรูปแบบของประกาศของคณะบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น คณะปฏิวัติ 
คณะปฏิรูป หรือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เป็นต้น โดยค่าบังคับของประกาศของคณะ
บุคคลดังกล่าวอาจมีฐานะแตกต่างกันไปตามเนื้อหาสาระของประกาศ ซึ่งอาจมีฐานะเทียบเท่า
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือเป็นเพียงค าสั่งทั่วไป เช่น ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53 ลงวันที่ 17 มกราคม 2502 มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกา
และกฎกระทรวง หรือประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 33 ลงวันที่ 30 กันยายน 2549 มีผลใช้บังคับเป็นระเบียบกระทรวง เป็นต้น 
   3 ) กฎที่ออกโดยคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย กฎหมายหลาย
เรื่องที่มีค่าบังคับเทียบเท่าพระราชบัญญัติได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินกิจการบางอย่าง
ตามกฎหมายนั้น โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจตรา “กฎ” เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เช่น คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจออกกฎ ก.ก. ตามมาตรา 21 (2) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 หรือคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน มีอ านาจออกกฎ ก.พ. ตามมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 เป็นต้น กฎที่ตราโดยคณะกรรมการต่าง ๆ นี้เมื่อพิจารณาแล้วอาจเทียบเคียงได้กับเนื้อหา
ที่กฎหมายก าหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรากฎเกณฑ์เป็นกฎกระทรวง 
นอกจากนี้กฎของคณะกรรมการบางคณะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน ดังนั้น 
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กฎที่ตราโดยคณะกรรการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายดังกล่าว จึงมีฐานะเทียบเท่ากับกฎกระทรวง (ค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.13-19/2549)18 
   4 ) ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีลักษณะ
เช่นเดียวกับกฎที่ออกโดยคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย กล่าวคือ เป็นกรณีที่กฎหมายจัดตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจออก
ประกาศได้ เช่น คณะกรรมการข้าราชการต ารวจมีอ านาจออกประกาศตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง (2) 
แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายมีอ านาจ
ออกประกาศตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2427 เป็นต้น 
   5 ) ประกาศที่ออกโดยหน่วยงานทางปกครอง นอกจากกฎหมายจะ
ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้รักษาการตามกฎหมายเป็นผู้ปฏิบัติการเพ่ือให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว กฎหมายยังก าหนดให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการซึ่งโดยปกติจะเป็นเจ้าหน้าที่
ระดับกรมที่เป็นผู้ทราบรายละเอียดของการปฏิบัติที่แท้จริง เป็นผู้ปฏิบัติการเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายด้วย เช่น อธิบดีกรมศิลปากรมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตที่ดินบริเวณโบราณสถานตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ .ศ. 2504 
หรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตให้ใช้
ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ ตามข้อก าหนดส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดเงื่อนไข
ในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืน และเครื่องหมายแสดง
ลักษณะของรถฉุกเฉิน ฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 ออกตามความในมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เป็นต้น 
   6 ) ข้อก าหนด มีลักษณะเป็นการมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องปฏิบัติการในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง เป็นผู้ก าหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติเพ่ือบังคับใช้กับเรื่องนั้น เนื่องจากเป็นผู้ที่ทราบ
รายละเอียดในทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว และสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดในทางปฏิบัติให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์บ้านเมืองหรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น มาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาล
ล้มละลายกลางโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา ออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินกระบวน
พิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานใช้บังคับในศาลล้มละลาย อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง
โดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาจึงออกข้อก าหนดคดีล้มละลาย พ .ศ. 2549 หรือมาตรา 21 
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจก าหนด
สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ผู้

                                                           

 
18เรื่องเดียวกัน, หน้า 41-42. 



149 
 

บัญชาการต ารวจแห่งชาติจึงอาศัยอ านาจดังกล่าวออกข้อก าหนดส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่อง 
สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร เป็นต้น  
  ตัวอย่างของบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าวินิจฉัยว่ามีฐานะเป็นกฎ มีดังนี้ 
    1 ) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0426.5/ว81 ลงวันที่ 8 
กันยายน 2541 หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0526.5/ว35 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 
และฉบับอ่ืน ๆ ซึ่งเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการทราบ เพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติใน
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 ประกอบกับเมื่อ
พิจารณาบทนิยามของ “กฎ” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งบัญญัติว่า “กฎ” หมายความว่าพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่
มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ แล้วหนังสือกระทรวงการคลังซึ่งแจ้งเวียน
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการทราบ เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 ดังกล่าวนั้น มีลักษณะเป็นกฎที่
มิได้ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กล่าวคือเป็นบทบัญญัติที่มีผล
บังคับเป็นการทั่วไป ซึ่งกระทรวงการคลังก าหนดขึ้นเพ่ือให้ทุกส่วนราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร.118/2544) 
    2 ) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2521 เรื่องหลักการ
พิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน มีผลบังคับเป็นการทั่วไปเพ่ือให้นายทะเบียนอาวุธปืนทุก
จังหวัดยึดถือเป็นแนวทางในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน โดยวางหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนมากน้อยเพียงใดแล้วแต่หลักฐานความจ าเป็นของแต่ละ
บุคคล จึงมีสภาพเป็นกฎตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.116/2550) 
    3 ) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานที่ออกโดยกรมบังคับคดี และมีสภาพบังคับให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส านักงานบังคับคดี ต้อง
ปฏิบัติตามในการด าเนินการประกาศขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้ง
ราคาประเมินของฝ่ายประเมินราคา ส านักงานวางหลักทรัพย์กลางหรือราคาของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการก าหนดราคาทรัพย์แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่ากันในการประกาศขายทอดตลาด 
เพ่ือให้คู่ความ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนใจทราบ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะก าหนดราคาเริ่มต้นเป็น
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จ านวนร้อยละแปดสิบของราคาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นได้ว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวมีผลผูกพันเจ้า
พนักงานบังคับคดีเป็นการทั่วไปในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ที่ถูกยึดทรัพย์ เพ่ือขายทอดตลาด
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งทุกรายโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
และมีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกด้วย จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร.742/2553) 
    4 ) มติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 สามารถคัดเลือก
บุคคลซึ่งส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพล
เรือนสามัญแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับคัดเลือก มีผลบังคับเป็นการทั่วไปแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีเกียรตินิยมและผู้ที่ไม่ได้รับเกียรตินิยม คือ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมมีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการ ส่วนผู้ไม่ได้รับเกียรตินิยมจะไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้ารับ
ราชการ มติดังกล่าวจึงมีผลบังคับทุก ๆ คนเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคล
ใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.158/2550) 
    5 ) หนังสือของกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 34343 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2547 เป็นหนังสือซักซ้อมความเข้าใจอันเป็นแนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กรณีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) รับโอนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ 
ผู้จ านอง ผู้จ าน า ผู้ค้ าประกัน และบุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ที่เป็นหลักประกันแทนการ
จ าหน่ายตามมาตรา 76 แห่งพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 อันเป็นกรณีที่
มิใช่การบังคับโอนโดยอาศัยอ านาจตามพระราชก าหนดข้างต้น หากแต่เป็นเป็นกรณีที่เจ้าของทรัพย์
ซึ่งเป็นลูกหนี้ยินยอมโอนให้ บสท. บสท. จึงจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ได้ หนังสือของกรมที่ดินดังกล่าวซึ่งมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 25/2552) 
    6 ) บันทึกข้อความ เรื่อง การออกใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ให้กับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เป็นนโยบายส าคัญของรัฐเพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศ อันมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคล
ใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 472/2554) 
    7 ) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับสูงขึ้น ในต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) 
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ระดับ 8 ว ที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้รับการประเมินจะต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมจากโรงเรียน
นายอ าเภอ (นอ.) มีลักษณะเป็นกฎ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 22/2555 (ประชุมใหญ่)) 
  อย่างไรก็ตามมีค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่แตกต่างออกไป โดยพิจารณาว่า
บทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการ
เฉพาะไม่มีฐานะเป็นกฎ มีดังนี้ 
    1 ) ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 139/2546 ได้วางเป้าหมายในการ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยหรือให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
อย่างเท่าเทียมกัน และเพ่ือให้เกิดความสงบสุขของสังคมอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย และความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย โดยก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและอย่างเคร่งครัด ค าสั่งดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพล และเป็นการวางกรอบการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่
ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในสายงานต่าง ๆ ให้ด าเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยยังไม่มี
ผลทางกฎหมายโดยตรงไปสู่ภายนอกฝ่ายปกครอง ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 139/2546 จึงไม่มี
ลักษณะเป็นกฎตามบทนิยามตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 29/2553) 
    2 ) การสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามบันทึกวิทยุสื่อสาร
ในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว006 ลงวันที่ 22 กันยายน 2548 เป็นเพียงระเบียบ
ภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่วางแนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง เพ่ือ
ป้องกันปัญหาการร้องเรียนและเพ่ือความบริสุทธิ์ยุติธรรม และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้มีสภาพเป็นกฎตามค านิยามในมาตรา 
3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ร.387/2552) 
    3 ) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ก าหนดขึ้นเพ่ือว่าง
ระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งมาตรา 13 เป็นเพียง
มาตราเดียวในพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ให้อ านาจคณะรัฐมนตรีออกระเบียบได้ โดยจ ากัดว่าจะต้อง
เป็นระเบียบว่าด้วยการผ่อนช าระเงินที่เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตามมาตรา 8 และมาตรา 10 จะต้องรับ
ผิดเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าระเบียบฉบับนี้มีข้อก าหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการผ่อนช าระเงินที่เจ้าหน้าที่
จะต้องรับผิดเท่านั้นที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วน
ข้อก าหนดในเรื่องอ่ืนที่ก าหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้มิได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย แต่ออกโดย
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อาศัยอ านาจทางบริหารของคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีอ านาจ
บังคับบัญชาหรืออ านาจก ากับดูแลเหนือหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าทีของรัฐที่อยู่ภายในฝ่าย
บริหาร เพ่ือวางแนวทางในการปฏิบัติงานและวางกรอบในการใช้อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานทาง
ปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอยู่ตามกฎหมายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ระเบียบฉบับนี้
ในส่วนที่เกี่ยวกับการผ่อนช าระเงินที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดจึงมีลักษณะเป็นกฎที่อาจน ามาฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองได้ แต่ระเบียบฉบับนี้ในส่วนอื่นไม่มีลักษณะเป็นกฎที่อาจน ามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 619/2550)  
    4 ) เมื่อมีการร้องขอให้จดทะเบียนสมรส นายทะเบียนต้องจดทะเบียน
สมรสให้ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 จะไม่รับจดทะเบียน
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามมาตรา 13 เฉพาะในกรณีที่การสมรสมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 1448 ถึง 1454 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น ส่วนค าสั่งหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการเพิ่มเติมเงื่อนไขห้ามนายทะเบียนจดทะเบียนสมรสให้คนไทยกับหญิงต่าง
ด้าวที่ยังไม่มีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวด้วย ก็ได้ออกโดยมิได้อาศัยอ านาจตามกฎหมายหรือมี
กฎหมายฉบับใดให้อ านาจไว้ จึงถือเป็นเพียงระเบียบภายในระหว่างเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
ด้วยกันเท่านั้น จะน ามาใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปอย่างเช่นกฎหมายหาได้ ไม่ (ค าพิพากษาฎีกาที่ 
580/2527) 
    5 ) ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการระงับการด าเนินการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าชั่วคราว ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 เป็นระเบียบภายใน ซึ่งกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาก าหนดเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าชั่วคราวใน
กรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาล หรือมีค าสั่งศาล หรือค าพิพากษา หรือหนังสือจากเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายเกี่ยวกับค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือคู่กรณี หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ได้มี
หนังสือแจ้งให้นายทะเบียนระงับการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น 
ระเบียบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย และมีผลบังคับเฉพาะภายในหน่วยงานของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปอันจะท าให้มีลักษณะเป็นกฎ ตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
ร.234/2549) 
    6 ) ข้อ 41 ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก พ.ศ. 2548 ก าหนดว่า กรณีที่ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา
แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก แม้ค าสั่งของศาลนั้นยังไม่ถึงที่สุด ผู้จัดการมรดกก็มีอ านาจเข้าไปจัดการ
มรดกได้ตามอ านาจหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถรับจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือ
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แสดงสิทธิในที่ดินได้ โดยไม่ต้องให้ผู้ขอน าหลักฐานที่รับรองว่าคดี ถึงที่สุดมาแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนั้น เห็นว่าข้อ 41 ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก พ.ศ. 2548 เป็นระเบียบภายในของกรมที่ดินที่ใช้บังคับ
โดยทั่วไปต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน เพ่ือว่างแนวทางในการพิจารณาใช้ดุลพินิจรับจด
ทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามความเหมาะสมแต่ละกรณี มิใช่เป็น
ระเบียบที่ใช้บังคับต่อบุคคลภายนอกหรือประชาชน อันเป็นบทบัญญัติที่เป็นกฎตามบทนิยามตาม
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ ร.214/2553) 
    7 ) แม้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จะ
ก าหนดให้หน่วยงานของทางราชการต้องด าเนินการท าสัญญาจ้างเป็นหนังสือก็ตาม แต่ระเบียบดังกล่าว
ก็เป็นเพียงระเบียบภายในของทางราชการ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร.162/2546 (ประชุมใหญ่)) 
    8 ) หนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0610/ว 2793 ลงวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2549 หนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0610/ว 6461 ลงวันที่ 4 เมษายน 2549 
หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0610/ว 7409 ลงวันที่ 7 กันยายน 2549 
หนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0610/ว 20304 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549 และหนังสือกรมปศุ
สัตว์ ด่วนที่สุดที่ กษ 0610/ว 21976 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ที่แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุก
จังหวัดสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหนังสือทั้งห้าฉบับ หนังสือดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นการก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมป้องกัน บ าบัดโรคสัตว์ และการระบาดวิทยา
ทางสัตวแพทย์ส าหรับให้สัตวแพทย์ในท้องที่ที่ถูกก าหนดให้เป็นเขตสงสัยว่า มีโรคระบาดชนิดไข้หวัด
นก ใช้เป็นแนวทางในการออกค าสั่งหรือกระท าการอ่ืนใดตามขอบอ านาจที่สัตวแพทย์นั้นมีอยู่ตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ให้มีมาตรฐานอย่างเดียวกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความลัก
ลั่น การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือการใช้อ านาจตามอ าเภอใจของสัตวแพทย์ หนังสือทั้งห้า
ฉบับดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นเพียงหนังสือเวียนที่ผู้บังคับบัญชาได้จัดท าขึ้น เพ่ือวางแนวปฏิบัติให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือ ในการบังคับการตามกฎหมายให้เป็นไปในแนวเดียวกัน กรณีถือเป็นขั้นตอน
การด าเนินการภายในหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ.473/2556) 
  เห็นได้ว่าศาลปกครองอาศัยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าบทบัญญัติใดมีลักษณะเป็นกฎ
หรือไม่ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามค านิยามของ “กฎ” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่ว่า “…หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการ
ทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ” อย่างเดียวก็มีลักษณะเป็น
กฎแล้ว โดยไม่ได้พิจารณาว่ากฎนั้นได้ตราโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายหรือมีผลโดยตรงไปสู่
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ภายนอกหรือไม่ ซึ่งบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะนี้ จะต้องอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งหรือหลาย
ฉบับที่มอบอ านาจให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการตรากฎ ที่กฎหมายให้ออกในรูปแบบที่มีชื่อต่าง ๆ 
ซึ่งอาจจะไม่สัมพันธ์กับชื่อบุคคล ส่วนราชการ หรือองค์กรที่รับมอบอ านาจแต่อย่างใด  และมีผล
โดยตรงไปสู่ภายนอก โดยผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวในบทต่อไปหัวข้อ 5.2 ปัญหาการฟ้อง
คดีเก่ียวกับ “กฎ” ที่มีความเก่ียวพันกับ “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” 
   

4.2  ความหมาย ลักษณะ และประเภทของ “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง”  
 
 ในระบบกฎหมายไทยไม่มีบทบัญญัติใดที่บัญญัติเกี่ยวกับมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง 
แต่เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองอาจจัดท าในรูปของหนังสือเวียน 
แนวทางปฏิบัติราชการ มติของคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งกระทรวง ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ
แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือความเป็น
เอกภาพในการกระท าทางปกครอง และเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้
อยู่ใต้ปกครอง 
 
 4.2.1 ความหมายของ “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” 
 มาตรการภายในของฝ่ายปกครองอาจจัดท าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน หนังสือ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ หรือในรูปแบบของแนวนโยบาย มติคณะรัฐมนตรี ค าสั่งกระทรวง ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องการแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือเป็นแนวทางการตีความกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เพ่ือความเป็นเอกภาพในการกระท าทางปกครอง และเพ่ือให้เกิดความเสมอภาค
และความเป็นธรรมแก่ประชาชนหรือผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง 
 มาตรการภายในของฝ่ายปกครองมีขึ้นเพ่ือจัดระบบการท างานภายในฝ่ายปกครอง และมีผล
ใช้บังคับเฉพาะภายในหน่วยงานฝ่ายปกครองเท่านั้น มาตรการภายในของฝ่ายปกครองไม่มีผลกระทบ
ต่อบุคคลภายนอก หรือผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ส่วนบุคคลของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมิใช่นิติกรรมทางปกครอง 
 ระบบกฎหมายไทยยอมรับว่าผู้บังคับบัญชาสามารถใช้อ านาจบังคับบัญชาก าหนดแนวปฏิบัติ
ส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้โดยชัดเจน แต่ก็ถือว่าเป็นอ านาจทั่วไป 
เช่น ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 หรือมาตรา 3 วรรคแรก 
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แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 บัญญัติว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงตั้งหรือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เสนาบดีตั้งบุคคลหรือผู้สมควรขึ้นเป็น
หัวหน้าจัดการงานในกรมศุลกากร และก ากับตรวจตรากิจการอันเป็นหน้าที่ของกรมนั้นบุคคลผู้นั้นซึ่ง
ต่อไปนี้เรียกว่า ‘อธิบดี’ ให้มีหน้าที่บังคับบัญชาควบคุมบรรดาพนักงานทั้งหลายในกรมศุลกากร มี
อ านาจให้เงินเดือนและเงินรางวัล เรียกประกันส าหรับความประพฤติดี และออกข้อบังคับส าหรับกรม
ตามท่ีเห็นว่าจ าเป็น เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและบังคับการให้เป็นไปตามนั้น”19 
 ค าสั่งและระเบียบภายในของฝ่ายปกครองบางอย่างก็ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย
แม่บท เช่น ระเบียบการสั่งคดีของอัยการผู้ช่วย ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการ
ด าเนินคดีอาญา เป็นต้น แต่ก็มีค าสั่งและระเบียบอีกมากที่ออกโดยไม่ได้ระบุว่าอาศัยอ านาจตาม
กฎหมายใด บางระเบียบออกโดยมติคณะรัฐมนตรี เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2521 ระเบียบหรือค าสั่งบางอย่างก็ออกโดยองค์กรผู้ใช้อ านาจตามกฎหมาย เช่น ก.พ. จะมี
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการลงโทษทางวินัย กระทรวงการคลังจะมีหนังสือเวียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง เป็นต้น ค าสั่ง ระเบียบ หรือหนังสือเวียนบางอย่างก็ออกโดยหัวหน้าส่วน
ราชการซึ่งอาศัยอ านาจบังคับบัญชา เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมที่ดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจก ากับ
ดูแล หรือความสัมพันธ์พิเศษระหว่างสมาชิกภายในองค์กรอีกด้วย20 
 มาตรการภายในของฝ่ายปกครองมักจะมีเนื้อหาหรือผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือการ
จัดท าบริการสาธารณะภายในฝ่ายปกครองเท่านั้น ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามอาจจะต้องรับ
โทษทางวินัย แต่ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลภายนอก หรือสถานะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ดังนั้น หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรการภายในของฝ่ายปกครองอ่ืน จึงไม่มี
ลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครอง ซึ่งนิติกรรมทางปกครองจะต้องมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของ
บุคคล 
 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสถานะทางกฎหมายสองสถานะ กล่าวคือ สถานะหนึ่งเป็น
บุคคลที่มีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป และอีกสถานะหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือนโยบายของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงอาจถูกก าจัดสิทธิและเสรีภาพมากกว่า
บุคคลทั่วไป ดังจะเห็นได้จากมาตรา 64 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่ง

                                                           

 
19ยงยุทธ อนุกูล, สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือเวียน แนวปฏิบัติและมาตรการ

ภายในของฝ่ายปกครอง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2533), หน้า 140. 
 

20เรื่องเดียวกัน, หน้า 141. 
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บัญญัติว่า “บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคล
ทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดในกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ” ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐรวมทั้งข้าราชการมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 21 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม22 ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ23 ต้องรักษาความลับของราชการ24 
ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย25 ต้องถือและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ26 ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ27 เป็นต้น เมื่อผู้บังคับบัญชามีค าสั่งหรืออกระเบียบให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นค าสั่ง
หรือระเบียบที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตาม
ก็เป็นการกระท าผิดวินัย ค าสั่งหรือระเบียบดังกล่าวนั้นไม่เป็นค าสั่งทางปกครองหรือกฎ เนื่องจากเป็น
ค าสั่งหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นการส่วนตัว แต่หากเจ้าหน้าที่กระท าผิดวินัย และทางราชการมีค าสั่งให้ไล่
ออกจากข้าราชการ ค าสั่งไล่ออกนั้นเป็นค าสั่งทางปกครอง เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิทธิ และหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นการส่วนตัว 
 ระบบกฎหมายไทยยอมรับมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถออก
ค าสั่งหรือก าหนดแนวปฏิบัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามได้แม้ไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว้ และถือว่า
อ านาจดังกล่าวเป็นอ านาจโดยทั่วไป แต่มีมาตรการภายในของฝ่ายปกครองบางประเภทที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บท หรือออกโดยมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ก าหนดให้ฝ่ายปกครองออกมาตรการภายในของฝ่ายปกครองได้เอง 

                                                           

 
21มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  

 
22มาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  

 
23มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  

 
24มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  

 
25มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  

 
26มาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  

 
27มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
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 ศาลยุติธรรมได้ยอมรับข้อความคิดเกี่ยวกับ “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” โดยให้
เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยดังต่อไปนี้28 
   1) ศาลยุติธรรมยอมรับว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองมีขึ้นได้ เนื่องจากเป็น
เรื่องการบริหารงานภายในหน่วยราชการ 
   2 ) มาตรการภายในของฝ่ายปกครองไม่เป็นกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ออกโดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมายใด 
   3 ) ผลของมาตรการภายในของฝ่ายปกครองจะไม่มีผลต่อบุคคลภายนอกฝ่าย
ปกครอง หากบุคคลภายนอกฝ่าฝืนมาตรการภายในของฝ่ายปกครองไม่มีผลท าให้ต้องรับโทษ 
   4 ) ผลของมาตรการภายในของฝ่ายปกครองจะมีผลก็เฉพาะแต่เจ้าหน้าที่ภายใน
ฝ่ายปกครอง การที่เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวถือเป็นเรื่องผิดวินัยและมีบทลงโทษทางวินัย 
   5 ) ฝ่ายปกครองไม่สามารถอ้างระเบียบภายในของฝ่ายปกครองขึ้นมาปฏิเสธกับ
เอกชนได ้
   6 ) ผลทางกฎหมายของการที่ฝ่ายปกครองอ้างมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง
ดังกล่าวเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ ศาลจะพิพากษาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย การวินิจฉัยสั่งการดังกล่าวต้องถูก
ยกเลิกเพิกถอน 
 
 4.2.2 ลักษณะของ “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” 
 จากความหมายของมาตรการภายในของฝ่ายปกครองสามารถแบ่งลักษณะส าคัญของ
มาตรการภายในของฝ่ายปกครองออกได้เป็น 3 ประการ ดังนี้ 
  4.2.2.1 เป็นเครื่องมือของฝ่ายปกครอง 
  มาตรการภายในของฝ่ายปกครองมีฐานะเป็นเครื่องมือของฝ่ายปกครอง โดยเป็นเรื่อง
ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการตีความกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ หรือเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน ในรูปของหนังสือเวียน หรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมแก่เอกชน  
  4.2.2.2 เป็นมาตรการที่ไม่ต้องมีกฎหมายแม่บทมอบอ านาจ 
  มาตรการภายในของฝ่ายปกครองไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมายแม่บทใดมอบอ านาจให้ แต่
มาตรการภายในของฝ่ายปกครองมีที่มาจากอ านาจซึ่งแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังนี้ 

                                                           

 
28สมคิด  เลิศไพฑูรย์, รายงานการวิจัย เรื่อง ค าพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับคดีปกครอง 

(กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), หน้า 58-61. 
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   1 ) อ านาจบังคับบัญชา เป็นการบังคับบัญชาที่ผู้บังคับบัญชาในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานของฝ่ายปกครองมีอยู่ เหนือเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาทุกคน มีรากฐานมาจากหลัก
เรื่องการจัดองค์กร 
   2 ) อ านาจก ากับดูแล เป็นอ านาจที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งเป็น
ตัวแทนของรัฐดูแลกิจกรรมขององค์กรมหาชนอ่ืน เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรมหาชนอิสระ 
หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
   3 ) อ านาจดุลพินิจ เป็นอ านาจที่ฝ่ายปกครองสามารถกระท าการด้วยการ
ตัดสินใจตามความคิดเห็นของตนในเรื่องเฉพาะราย ดุลพินิจนี้อาจผูกพันกับแนวปฏิบัติ หลักในการ
วินิจฉัย หรือการใช้ดุลพินิจอันเป็นหลักเกณฑ์ภายใน ซึ่งฝ่ายปกครองได้ก าหนดขึ้นเองภายในขอบ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
   4 ) ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างองค์กรกับสมาชิกภายในองค์กร  เป็น
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับบุคลภายนอก เมื่อบุคคลยอมตัวเข้าเป็น
สมาชิกขององคก์รใดแล้ว บุคคลนั้นจะต้องยอมรับอ านาจพิเศษเช่นว่านี้ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างครู
กับนักเรียน กองทัพกับทหาร เรือนจ ากับนักโทษ เป็นต้น 
   5 ) อ านาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้
อีกชั้นหนึ่ง แต่ตามหลักแล้วในการออกมาตรการภายในของฝ่ายปกครองแม้ไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว้ 
ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายปกครองก็สามารถออกมาตรการภายในได้โดยเป็นอ านาจทั่วไปอยู่แล้ว 
  4.2.2.3 เป็นมาตรการที่ไม่มีผลโดยตรงไปยังภายนอก 
   มาตรการภายในของฝ่ายปกครองมีความมุ่งหมายในการจัดระเบียบและการ
ด าเนินงานโดยทั่วไปภายในฝ่ายปกครองเป็นส าคัญ ที่ก าหนดหลักการจัดระเบียบและการด าเนินงาน
โดยทั่วไปภายในฝ่ายปกครองเอง  และมีเนื้อหาหรือผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการจัดท า
บริการสาธารณะภายในฝ่ายปกครองเท่านั้น มาตรการภายในของฝ่ายปกครองเองจึงไม่มีผลบังคับถึง
บุคคลภายนอกฝ่ายปกครอง ดังนั้น มาตรการภายในของฝ่ายปกครองจึงไม่ก่อให้เกิดผลในทาง
กฎหมายที่เป็นการก าหนดนิติฐานะหรือสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ดังนั้น ความแตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างมาตรการภายในของฝ่ายปกครองกับการกระท าทางปกครองอ่ืน คือ การมีผลบังคับไปสู่
บุคคลภายนอกฝ่ายปกครอง 
  ส าหรับสถานะทางกฎหมาย ฝ่ายปกครองจะตรากฎต้องตราโดยอาศัยอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญ หรืออาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น  
  ผลทางกฎหมายของมาตรการภายในของฝ่ายปกครองนั้น ฝ่ายปกครองออกโดยอาศัย
อ านาจบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือหัวหน้าหน่วยงานทาง
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ปกครอง ซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าไม่ถือว่าเป็นกฎหมาย เพราะกฎหมายนั้นต้องเป็นกฎหมายที่
บัญญัติ โดยรัฐสภา หรือกฎหมายที่ฝ่ายปกครองตราโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญหรือ
พระราชบัญญัติเท่านั้น  
  ผลทางกฎหมายของมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ที่มีต่อข้าราชการ เป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปเช่นกันว่า ข้าราชการต้องปฏิบัติตามในฐานะที่เป็นระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ การฝ่าฝืนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรย่อมมีความผิดทางวินัย ส่วนผลทางกฎหมายของ
มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ที่มีต่อประชาชนหรือบุคคลภายนอกระบบราชการ ก็มีแนวค า
พิพากษาศาลฎีกาและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า การวางระเบียบปฏิบัติของทาง
ราชการไปบังคับกับประชาชนในลักษณะเป็นการกระทบสิทธิหรือหน้าที่ โดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจ
นั้นไม่อาจกระท าได้  
  ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีนั้น คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหาร 
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นตามจ านวนที่รัฐธรรมนูญก าหนด สามารถแยกการกระท า
แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ การกระท าในฐานะที่เป็นรัฐบาลและการกระท าในฐานนะที่เป็นฝ่าย
ปกครอง การกระท าในฐานะที่เป็นรัฐบาล ได้แก่ การกระท าโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญ ส่วน
การกระท าในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครอง ได้แก่ การกระท าโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับเทียบเท่าพระราชบัญญัติ 
  ผู้เขียนมีความเห็นว่า หากพิเคราะห์ถึงรูปแบบแล้วก็ไม่มีตัวอย่างให้เห็นว่ามติ
คณะรัฐมนตรีเป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร คงมีแต่กฎเกณฑ์ที่ถูกก าหนดรูปแบบแล้ วที่
ผ่านการพิจารณาและมีมติรับรองของคณะรัฐมนตรีจึงจะเป็นกฎ เช่น กฎกระทรวง หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่ง มติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ตามรูปแบบเป็นเพียงการใช้อ านาจออกกฎเกณฑ์ 
แต่ตัวมติไม่ใช่กฎเกณฑ์ในตัวเอง อย่างไรก็ดี มติคณะรัฐมนตรีอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ให้ความเห็นชอบ
ในตัวกฎเกณฑ์ แต่เป็นการวางกฎเกณฑ์ในส่วนราชการเพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัตินั้น มติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่อยู่ในรูปแบบของกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายปกครองที่ระบบกฎหมาย
รับรอง มติดังกล่าวจึงไม่มีผลบังคับต่อประชาชนหรือบุคคลภายนอกระบบราชการที่จะต้องปฏิบัติตาม
โดยตรง 
  มติคณะรัฐมนตรีจึงมีสถานะเป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ก าหนดกฎเกณฑ์ให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตาม โดยอาศัยอ านาจบังคับบัญชา ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีมี
ผลบังคับต่อส่วนราชการและข้าราชการที่จะต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง (8) และ
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534 และตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ข้าราชการต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี มิฉะนั้น
จะต้องถูกด าเนินการทางวินัย แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับผลบังคับของมติคณะรัฐมนตรีที่มีต่อประชาชน 
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หรือบุคคลภายนอกระบบราชการนั้น แนวค าพิพากษาศาลฎีกา ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์ และความเห็นของคณะกรรมการร่างกฎหมาย เห็นว่า เป็นเรื่องภายในของระบบราชการ ไม่
อาจใช้ยันกับประชาชนหรือบุคคลภายนอกระบบราชการได้ 
  ดังนั้น ตัวมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร ไม่ว่าใน
รูปแบบพระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เหล่านี้ไม่ใช่ตัวกฎเกณฑ์
ตามรูปแบบ เป็นเพียงการใช้อ านาจให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่เป็นรูปแบบนั้น  ๆ 
ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ตามรูปแบบจึงเป็นเพียงการใช้อ านาจออก
กฎเกณฑ์ แต่ตัวมติไม่ใช่กฎเกณฑ์ในตัวเอง  
  ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ได้ให้ความเห็นชอบในตัวกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย แต่เป็น
การวางกฎเกณฑ์ในส่วนราชการและข้าราชการถือปฏิบัตินั้น มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ได้อยู่ใน
รูปแบบกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ระบบกฎหมายรับรอง จึงถือว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่มีผลบังคับ
ให้ประชาชน หรือบุคคลภายนอกระบบราชการต้องปฏิบัติตามโดยตรง 
 
 4.2.3 ประเภทของ “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” 
 จากความหมายและลักษณะของมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง มาตรการภายในของฝ่าย
ปกครองสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้  
   4.2.3.1 มาตรการภายในของฝ่ายปกครองในการจัดโครงสร้างองค์กรภายใน  
   มาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กรภายในฝ่าย
ปกครองและการด าเนินการขององค์กร กรณีนี้เป็นเรื่องภายในฝ่ายปกครองเกี่ยวกับกับการจัดองค์กร
ภายในก็ดี หรือการแบ่งภาระหน้าที่ภายในของหน่วยงานก็ดี หรือการก าหนดเกี่ยวกับการท างานก็ดี 
ตลอดจนระยะเวลาการท างานเท่าท่ีกฎหมายมิได้ก าหนดไว้ ตัวอย่างเช่น   
     1 ) การที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กองทัพเรือและกรมการขนส่งทางอากาศ
ร่วมกันบริหารสนามบินอู่ตะเภา โดยให้กองทัพเรือเป็นผู้ด าเนินการด้านงานสื่อสารการบินและควบคุม
การจราจรทางอากาศ โดยจัดเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตตามที่กรมการขนส่งทางอากาศออกให้ และต้อง
ได้รับการตรวจสอบภาคปฏิบัติเป็นครั้งคราว เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีใช้อ านาจทางบริหารในฐานะ
องค์กรสูงสุดในฝ่ายบริหาร บริหารจัดการสนามบินอู่ตะเภาให้ เป็นสนามบินพาณิชย์ และการที่
ก าหนดให้กองทัพเรือเป็นผู้ด าเนินการดังกล่าว เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติภายใน (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ฟ.22/2550) 
     2 ) มติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ที่
อนุมัติให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ .ศ. 2551 ภายใน
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พ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นเพียงการมอบหมายให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ ง และแก้ไขหรือบรรเทา
เหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้กอง
อ านวยการฯ มีอ านาจออกข้อก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 18 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.32/2552) 
   4.2.3.2 มาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่วางแนวทางในการตีความกฎหมาย 
   มาตรการภายในของฝ่ายปกครองกรณีนี้เป็นการวางแนวทางในการตีความกฎหมาย
หรือวางแนวทางในการใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ในลักษณะที่เป็น
ถ้อยค าในทางกฎหมายที่มีลักษณะไม่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมาตรการภายในของฝ่ายปกครองจะท าหน้าที่
ช่วยเจ้าหน้าที่ระดับล่างในการตีความกฎหมายดังกล่าว และท าให้การใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง
เกิดความเป็นเอกภาพท้ังในการใช้และการตีความกฎหมาย ตัวอย่างเช่น 
   มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การนับอายุบุคคลเพ่ือค านวณวันเกษียณอายุราชการ ที่ให้ถือ
ปฏิบัติตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ 
เป็นเพียงการอธิบายบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือการปฏิบัติตามเท่านั้น (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
ฟ.5/2546) 
   4.2.3.3 มาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่วางแนวทางในการใช้ดุลพินิจ  
   มาตรการภายในของฝ่ายปกครองในกรณีนี้เป็นการก าหนดแนวทางในการใช้ดุลพินิจ
ว่าเจ้าหน้าที่ระดับล่างจะมีแนวทางในการใช้ดุลพินิจอย่างไร การวางแนวทางการใช้ดุลพินิจดังกล่าว
ท าให้เกิดความม่ันใจว่าการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่จะเป็นไปอย่างเสมอภาค และก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ตัวอย่างเช่น 
     1 ) ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 674/2490 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2490 
เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0501/ว 886 ลงวันที่ 21 
สิงหาคม 2521 เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน มีลักษณะเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้แก่นายทะเบียนอาวุธปืนประจ าท้องที่ที่จะใช้ดุลพินิจในการมีค าสั่งอนุญาตให้บุคคลมีและใช้
อาวุธปืน เพ่ือพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้อาวุธปืนส าหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือ
ทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 หรือไม่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นายทะเบียน
ท้องที่ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทุกจังหวัด ในการใช้ดุลพินิจออกใบอนุญาตให้บุคคลมี
และใช้อาวุธปืนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค าสั่งและหนังสือฉบับดังกล่าวจึงเป็นแนวปฏิบัติภายใน
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ซึ่งมีผลบังคับเพ่ือให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนใช้ดุลพินิจเท่านั้น (ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 246/2552) 
     2 ) ข้อก าหนดของคณะกรรมการพิจารณาการประเมินภาษีที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานในการประเมินภาษี เป็นเพียง
หลักเกณฑ์ภายในของฝ่ายปกครองเท่านั้น (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 266/2546) 
   4.2.3.4 มาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่วางแนวทางปฏิบัติกรณีที่ยังไม่มี
กฎหมายก าหนดรายละเอียด  
   มาตรการภายในของฝ่ายปกครองกรณีนี้เป็นกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย
ก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งฝ่ายปกครองอาจออกมาตรการ
ภายในของฝ่ายปกครองเพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือท าให้ภารกิจของฝ่าย
ปกครองบรรลุความมุ่งหมายได้ ตัวอย่างเช่น 
     1 ) การสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามบันทึกวิทยุสื่อสาร
ในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 006 ลงวันที่ 22 กันยายน 2548 เป็นเพียงระเบียบ
ภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่วางแนวทางปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงาน เพ่ือ
ป้องกันปัญหาการร้องเรียนและเพ่ือความบริสุทธิ์ยุติธรรม และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 387/2552) 
     2 ) กรณีที่กรมบัญชีกลางก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 2549 ว่า ผู้ที่มีสิทธิเสนอราคาที่
ได้รับแจ้งนัดหมาย หากมาไม่ทันการลงทะเบียนจะถูกยึดหลักประกันซอง และได้มีหนังสือแจ้งเวียน
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อ านวยการ อธิการบดี องค์การมหาชน และ
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เพ่ือซักซ้อมท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จึง
เห็นได้ว่ากรณีเป็นการก าหนดขึ้นโดยประสงค์ให้มีผลบังคับเพียงเฉพาะภายในหน่วยงานทางปกครอง
ที่ได้รับแจ้งเท่านั้น มิได้ประสงค์ให้มีผลบังคับเป็นการทั่วไป เป็นเพียงแนวปฏิบัติภายในของฝ่าย
ปกครองเท่านั้น (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 464/2552) 
 

4.3 การควบคุมตรวจสอบ “กฎ” โดยศาลปกครอง 
 
 โดยที่กฎเป็นรูปแบบหนึ่งของการกระท าทางปกครอง และเมื่อพิจารณามาตรา 929 มาตรา 
1030 และมาตรา 1131 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

                                                           

 29มาตรา 9 ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้  
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 (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่งหรือการกระท าอ่ืนใดเนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจ
หรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับ
ประชาชนเกนิสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 
 (2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
 (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง 
หรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
 (4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
 (5) คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล 
เพ่ือบังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด 
 (6) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง 
 เรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง 
 (1) การด าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
 (2) การด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการ 
 (3) คดีท่ีอยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลช านัญพิเศษอ่ืน        
 30มาตรา 10 ศาลปกครองชั้นต้นมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีอยู่ในอ านาจศาลปกครอง 
เว้นแต่คดีท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
 

31มาตรา 11 ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้ 
 (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ท่ีประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศก าหนด 
 (2) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดย
คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 (3) คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจศาลปกครองสูงสุด 
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แล้วหากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตรากฎโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือละเมิดที่เกิดจากกฎ ย่อมเป็นคดีพิพาทอันอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมี
ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และกรณีที่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราช
กฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีย่อมเป็นคดีพิพาท
อันอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด 
 ศาลปกครองแบ่งออกเป็น 2 ชั้นศาล ตามมาตรา 732 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 คือ ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น โดยศาล
ปกครองชั้นต้นมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง เว้นแต่คดีที่อยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งประเภทของคดีท่ีอยู่ในอ านาจของศาลปกครองมี ดังนี้ 
 ประเภทท่ีหนึ่ง คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระท าทางปกครองฝ่ายเดียว ซึ่งอาจแบ่งออก
ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การกระท าทางกฎหมายหรือนิติกรรมทางปกครอง และการกระท าทาง
กายภาพหรือปฏิบัติการทางปกครอง การกระท าทางปกครองดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจที่หน่ วยงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถด าเนินการได้ฝ่ายเดียว โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจาก
เอกชนก่อน ซึ่งนิติกรรมทางปกครอง ได้แก่ การตรากฎ เช่น การตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
หรือการออกค าสั่งทางปกครอง เช่น ค าสั่งลงโทษทางวินัย อนุญาต อนุมัติ ส่วนปฏิบัติก ารทาง
ปกครอง เช่น การก่อสร้างสะพาน ถนน  
 ประเภทท่ีสอง คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิน
สมควร เช่น กรณีที่กฎหมายก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน แต่
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติหรือใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติเกิน 30 วัน แม้กรณีที่กฎหมายไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลาเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็ต้องด าเนินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร 
 ประเภทท่ีสาม คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการการกระท าละเมิดทางปกครองหรือความรับผิด
อย่างอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ในกรณีที่การกระท าดังกล่าว
เกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน  

                                                                                                                                                                      

 (4) คดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
 32มาตรา 7 ศาลปกครองแบ่งออกได้เป็นสองชั้น คือ 
 (1) ศาลปกครองสูงสุด 
 (2) ศาลปกครองชั้นต้น ได้แก่ 
  (ก) ศาลปกครองกลาง 
  (ข) ศาลปกครองในภูมิภาค 
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 ประเภทท่ีสี่ คดีพิพาทอันเนื่องมาจากสัญญาทางปกครอง หรือกฎหมายก าหนดให้ฟ้องต่อ
ศาลปกครองเพ่ือบังคับให้บุคคลกระท าการหรือละเว้นกระท าการ รวมทั้งเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้
อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง        
 ส่วนคดีที่ไม่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง ได้แก่ การด าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร การ
ด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ คดีที่อยู่ใน
อ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลช านัญพิเศษอ่ืน 
 
 4.3.1 เงื่อนไขการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” 
 ในการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎนั้น นอกจากศาลปกครองจะพิจารณา
เขตอ านาจศาลแล้ว ศาลปกครองจะต้องพิจารณาเงื่อนไขการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งเงื่อนไขที่ส าคัญสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ข้อ 
ดังนี้ 
  4.3.1.1 ผู้มีสิทธิฟ้องคดี  
  ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามมาตรา 4233 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการบังคับใช้กฎและจะต้อง
เป็นผลโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดีด้วย นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องมีค าขอเกี่ยวกับการแก้ไขหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ซึ่งศาลปกครองสามารถมีค าบังคับให้ได้ 

                                                           

 33มาตรา 42 ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่ในเขตอ านาจศาล
ปกครองตามมาตรา 9 และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้ง
นั้นต้องมีค าบังคับตามที่ก าหนดในมาตรา 72 ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
 ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายใน
เรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่อมีการด าเนินการตามข้ันตอน
และวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมาย หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือ
ภายในเวลาที่กฎหมายนั้นก าหนด  
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  ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับได้ ตามมาตรา 7234 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

                                                           

 
34มาตรา 72 ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้ 
 (1) สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าท้ังหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการ
ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (1) 
 (2) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่
ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
 (3) สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ โดยจะ
ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเก่ียวกับการกระท าละเมิดหรือ
ความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
 (4) สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เก่ียวข้อง ในกรณีท่ีมีการฟ้อง ให้ศาลมี
ค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น 
 (5) สั่งให้บุคคลกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ในการมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี 
  ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่งค า
พิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น 
 ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าบังคับให้ผู้ใดช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินตามค าพิพากษา ถ้าผู้
นั้นไมช่ าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน ศาลปกครองอาจมีค าสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคล
นั้นได้  
 ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (5) หรือตามวรรคสี่ ให้น าบทบัญญัติว่า
ด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ในการพิพากษาคดีให้ศาลปกครองมีค าสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตาม
ส่วนของการชนะคดี 
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  หนึ่ง สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครอง หรือสั่งห้ามการกระท าไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมทาง
ปกครอง หรือปฏิบัติการทางปกครอง 
  สอง สั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิน
สมควร  
  สาม สั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน หรือให้กระท าการใดหรืองดเว้นการกระท า
การใด โดยอาจจะก าหนดเงื่อนไขหรือเง่ือนระยะเวลาไว้ด้วย ในกรณีที่ฟ้องเก่ียวกับการท าละเมิด หรือ
สัญญาทางปกครอง 
  ส่ี สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ฟ้องเกี่ยวกับ
สิทธิหรือหน้าที่ 
  ห้า สั่งให้บุคคลกระท าการหรือละเว้นกระท าการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
    1) กรณีถือว่าเป็นผู้ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
    (1 ) ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เรื่อง การให้
ความยินยอมในการน าทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอ่ืน พ .ศ. 
2541 และบัญชีค่าตอบแทนท้ายระเบียบดังกล่าว ก าหนดค่าตอบแทนการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
เป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 คิดอัตราร้อยละ 2 ของราคาท่ีดินคูณจ านวนปีที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน และส่วนที่ 
2 จ านวนเงินเท่ากับการเก็บค่าภาคหลวงแร่ที่ผู้ถือประทานบัตรจะต้องช าระให้แก่ทรัพยากรธรณี
ประจ าท้องที่ ท าให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าจะต้องเสีย
ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินและค่าภาคหลวงตามประทานบัตรท าเหมืองแรทองค าซ้ าซ้อน ผู้ฟ้องคดีทั้ง
สองจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากระเบียบดังกล่าว 
และการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายจ าต้องมีค าบังคับให้เพิกถอนระเบียบและบัญชีค่าตอบแทน
ท้ายระเบียบดังกล่าว ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 
42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และโดยที่การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกฎไม่มีกฎหมาย
ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
จึงสามารถน าคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยไม่ต้องด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ก่อนฟ้องคดี ตามมาตรา 42 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
1039/2557) 
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     (2 ) กฎกระทรวงก าหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ. 2547 
ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 โดยก าหนดให้สถานบริการที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ก าหนดแต่ละพ้ืนที่มีเวลาท าการปิดเปิดแตกต่างกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 
สถานบริการของผู้ ฟ้องคดีจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงดังกล่าว โดยต้องถูกจ ากัด
ระยะเวลาเปิดท าการ ท าให้มีผลกระทบต่อรายได้และลูกค้าของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากระยะเวลาเปิดท า
การน้อยลง ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการ
กระท าของผู้ถูกฟ้องคดี (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.8/2549) 
     (3 ) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 ที่ให้ความเห็นชอบ
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจที่ให้สิทธิพิเศษแก่ ทศท. ใน
การให้บริหารหมายเลขโทรศัพท์ของ ทศท. แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
โดยให้หน่วยราชการของรัฐดังกล่าวพิจารณาการขอเลขหมายโทรศัพท์ใหม่ของ ทศท . เป็นล าดับแรก 
เว้นแต่ ทศท. ไม่อาจให้บริการได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยให้ ทศท . ให้ส่วนลดและยกเว้นค่าบริการ
ส าหรับโทรศัพท์พ้ืนฐานบางรายการด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นคู่สัญญากับ ทศท. ในสัญญาร่วมการงาน
และร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ในเขตนครหลวงจ านวนสองล้านเลขหมาย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 
2534 และสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาร่วมการการงานและร่วมลงทุนฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2538 
มติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายจากมติของผู้ถูกฟ้องคดี และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ของผู้ฟ้องคดีนั้น ศาลมีอ านาจก าหนดค าบังคับตามค าขอของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และการฟ้องขอให้เพิก
ถอนกฎไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ 
ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.26/2546) 
    2 ) กรณีไม่ถือว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
     (1 ) ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเป็นเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและเสนอผู้บั งคับบัญชา ตั้ งแต่การสอบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้น การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน ตลอดจนมีหน้าที่ในการน าเสนอรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องไม่อาจท าให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการออกระเบียบ ก .ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการ
ด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 
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2548 ที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าขัดต่อมาตรา 104 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.42/2549) 
     (2 ) ผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรง และเป็นการเฉพาะตัวจากกฎที่เป็นเหตุแห่งการ
ฟ้องคดี การที่อ้างแต่เพียงว่าการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลายกเลิกพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2547 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ฟ้องคดีในฐานะประชาชนผู้บริโภคสื่อขององค์การสื่อสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย จึงยังไม่แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีโดยตรงและเป็นการ
เฉพาะตวัอย่างไร (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.51/2549) 
  4.3.1.2 ขั้นตอนการฟ้องคดี  
  ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือ
เสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะกระท าได้ต่อเมื่อมีการด าเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวก่อน หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด ตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ในกรณีการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ ศาลปกครองได้วาง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าต้องพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะที่ให้อ านาจในการออก 
“กฎ” ว่าได้ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนไว้หรือไม่ ซึ่งหากไม่ได้ก าหนด
ไว้ก็สามารถน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เลย โดยไม่ต้องอุทธรณ์ต่อผู้ออกกฎก่อนเพราะ “กฎ” ไม่
ใช้ “ค าสั่งทางปกครอง” ซ่ึงต้องอุทธรณ์ต่อผู้ออกค าสั่งก่อนตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้น ผู้มีสิทธิฟ้องคดีจึงสามารถน าคดีมาฟ้อง
ต่อศาลปกครองได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนภายในระยะเวลาการฟ้องคดี 
  4.3.1.3 ระยะเวลาการฟ้องคดี  
  การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ ทั้งกรณีที่อยู่ใน
เขตอ านาจศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด เป็นไปตามมาตรา 4935 แห่งพระราชบัญญัติ

                                                           

 
35มาตรา 49 การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง

เหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดและไม่ได้รับ
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จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้น การฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายของกฎ ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง
เหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งก็คือวันที่กฎนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี โดยค าวินิจฉัยของศาล
ปกครองในระยะแรกมีความเห็นแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง กล่าวคือ แนวทางที่หนึ่งใช้วันที่ประกาศ
กฎหมายล าดับรองในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันที่ถือว่ากฎนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีแล้ว 
และแนวทางที่สองใช้วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่ากฎนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่หรือประโยชน์
ของตนอย่างแท้จริง แต่ปัจจุบันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าศาลปกครองใช้แนวทางที่สอง เนื่องจากการ
ประกาศกฎในราชกิจจานุเบกษาเป็นเพียงแบบพิธีการของการประกาศใช้กฎเท่านั้น ยังไม่มีผลเพียง
พอที่จะถือได้ว่าเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี อันเป็นวันเริ่มต้นนับระยะเวลาการฟ้องคดี
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ หรือควรรู้ในวัน
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาว่ากฎนั้น มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่หรือผลประโยชน์ของผู้ฟ้อง
คดีแล้ว ซึ่งจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป  
    1) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    (1 ) กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาคมนักกฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นของ
องค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ .ศ. 2553 นั้น 
เมื่อผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทสมาคม มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในด้านให้ค าปรึกษานิติกรรมสัญญาและคดี
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการเรียกร้องสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เผยแพร่ความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชน หน่วยงานของ
รัฐ ท าการศึกษาวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และริเริ่ม ส่งเสริม 
สนับสนุน ผลักดัน และมีส่วนร่วมให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือปกป้อง พิทักษ์ รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยได้จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี พ .ศ. 2549 เมื่อผู้ฟ้องคดีมี
วัตถุประสงค์ดังกล่าวการที่ผู้ฟ้องคดีจะด าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้จะต้องสนใจและติดตามการ
ออกระเบียบพิพาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมรู้หรือควรรู้ถึงการประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวนับตั้งแต่

                                                                                                                                                                      

หนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นค าชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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วันที่ 12 มกราคม 2553 อันเป็นวันที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้
ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมาย
ก าหนด (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.24/2554) 
     (2 ) กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งให้
เพิกถอนประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดง
ข้อความค าเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553 นั้น เมื่อประกาศที่พิพาทซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 โดยข้อ 5 ของประกาศได้ก าหนดให้มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของประกาศดังกล่าว ย่อมต้องรู้หรือควรรู้ถึงการที่
กฎหมายหรือข้อบังคับได้มีการประกาศใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 หรืออย่างช้าภายในวันที่ 28 
พฤษภาคม 2553 อันเป็นวันที่ประกาศดังกล่าวได้มีผลใช้บังคับตามที่ได้มีการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เนื่องจากเนื้อหาสาระของประกาศดังกล่าวจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการ
ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน ประกอบกับเมื่อ
พิจารณาถึงหลักความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของการกระท าทางปกครองด้วยแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดี
ทั้งเจ็ดน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 จึงเป็นการยื่นค าฟ้องเมื่อพ้น
ระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 86/2555) 
    (3 ) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 48 ก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ผู้ฟ้องคดีในฐานะ
เป็นผู้น าชุมชนได้รับแต่งตั้งจากประชาชนผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน มีภาระหน้าที่รับรู้ความเป็นอยู่ของ
หมู่บ้าน ผู้ฟ้องคดีจึงควรจะรู้ถึงการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับที่ฟ้องขอให้เพิกถอนนับแต่วัน
ประกาศราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว ดังนั้น วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 จึงถือว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องอย่างช้าที่สุด เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันที่สิทธิของผู้ฟ้องคดีถูกกระทบ
หรือได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่ได้ประกาศข้างต้น การที่ผู้ฟ้องคดีน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 
จึงเป็นการฟ้องคดีท่ีพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.54/2552)  
    2 ) กรณีที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่สิทธิหรือ
หน้าที่หรือประโยชน์ของตนถูกกระทบอย่างแท้จริง 
     (1 ) วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกฎนั้น ต้อง
ถือวันที่รู้หรือควรรู้โดยตรงว่ากฎนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่หรือผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี การ
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ประกาศกฎหมายหรือกฎในราชกิจจานุเบกษา เป็นเพียงพิธีการของการประกาศใช้กฎหมายหรือกฎ
เท่านั้น ยังไม่มีผลเพียงพอที่จะถือได้ว่าเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี อันเป็นวันเริ่มต้น
นับระยะเวลาการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกฎนั้น เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้
ในวันประกาศกฎในราชกิจจานุเบกษาว่ากฎนั้นมีผลกระทบสิทธิหรือหน้าที่หรือผลประโยชน์ของผู้
ฟ้องคดีแล้ว ซึ่งต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป ระยะเวลาการฟ้องคดีเป็นบทบัญญัติตัดสิทธิของ
บุคคลในการน าคดีมาฟ้องต่อศาล จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด ดังนั้น ในการฟ้องขอให้เพิกถอน
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาเวชกรรม พ .ศ. 2543 เมื่อผู้ฟ้องคดี
ได้เขียนบทความวิเคราะห์ถึงผลกระทบของข้อบังคับดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2544 แม้จะ
ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงผลกระทบของข้อบังคับนี้ตั้งแต่เมื่อใด ก็ถือได้ว่าอย่างช้าที่สุดผู้ฟ้องคดีได้รู้
หรือควรรู้ในวันดังกล่าวว่าข้อบังคับนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ ฟ้องคดี อย่างไรก็ดี หากข้อบังคับ
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและศาลมีค าสั่งเพิกถอนเสีย ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่บรรดาแพทย์
ทั้งหลายมิให้ต้องตกอยู่ในข้อบังคับนั้น จึงเป็นการฟ้องคดีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกแพทย์
สภาและแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 586/2545) 
     (2 ) สมาคมแรงงานมัคคุเทศก์ได้ประกาศให้มัคคุเทศก์ปฏิบัติตามข้อ 
11 ทวิ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2543) เมื่อประมาณเดือน
มกราคม พ.ศ. 2544 โดยก าหนดให้มัคคุเทศก์ผู้ที่มีใบอนุญาตแล้วต้องเข้ารับการฝึกอบรมวิชา
มัคคุเทศก์ ตามหลักสูตร ระยะเวลา และในสถานที่ฝึกอบรมที่คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ก าหนด จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
สิทธิของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.15/2545 
(ประชุมใหญ่)) 
     (3 ) กรณีฟ้องขอเพิกถอนข้อ 14 (3) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 43 
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ .ศ. 2497 ที่ห้ามออก
โฉนดที่ดินในที่เกาะ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2537 เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบค าสั่งของ
เจ้าพนักงานที่ดินที่ไม่รับค าขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2544 เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะที่ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2544 อันเป็นวันที่สิทธิขอตนถูกกระทบกระเทือน 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.8-ฟ.10/2546 (ประชุมใหญ่)) 
     (4 ) การฟ้องขอให้เพิกถอนบางส่วนของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนในกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร พ .ศ. 2544 ซึ่งมี
สภาพเป็นกฎ แม้ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง แต่เมื่อคณะกรรมการ
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ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้ถูกฟ้องคดี) วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ดั งกล่าว ผู้
ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อผู้บังคับบัญชา จึงถือว่าผู้
ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันดังกล่าว (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 170/2550) 
 นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นที่ก าหนดไว้ในมาตรา 5236 ที่ส่งผลให้การฟ้องคดีเกี่ยวกฎที่พ้น
ก าหนดเวลาการฟ้องคดีแล้วแต่ศาลปกครองสามารถรับค าฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ กรณีที่เป็นการ
ฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล และการยื่นฟ้องคดี
ปกครองที่ศาลปกครองเห็นว่าคดีท่ียื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอื่น 
 ตัวอย่างของคดีท่ียื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน ที่ศาลปกครอง
รับไว้พิจารณา มีดังนี้ 
   1 ) กฎกระทรวงว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขาย
สุราส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7 พ.ศ. 2548 เป็นกฎกระทรวงที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าสุรารายอ่ืน ๆ ที่เปิดการค้าสุราในบริเวณสถานีบริการน้ ามันหรือใน
บริเวณสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้น าคดีมายื่นฟ้องต่อศาล การขอให้ศาลเพิกถอนกฎกระทรวง
ดังกล่าวย่อมส่งผลต่อผู้ค้าสุราในบริเวณดังกล่าวอีกจ านวนมาก ดังนั้น การรับค าฟ้องนี้ไว้พิจารณาจึง
เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม (ค าพิพากษาศาลปกครองที่ ฟ.36/2551) 
   2 ) กรณีโต้แย้ง เกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2541 เป็นเรื่องการน ารายได้ของเทศบาลไปใช้จ่ายในกิจการตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลอันถือได้ว่าเป็นการฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม ศาลจึงมีอ านาจรับคดีนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา 52 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ 228/2554) 
   3 ) กรณีฟ้องว่า ประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เรื่อง การ
จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งและจัดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้า
ประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่งมาตรฐานก าหนดต าแหน่งซึ่งไม่รับรองคุณวุฒิปริญญา
ตรีส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (ส่งเสริมการป่าไม้) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็น

                                                           

 36มาตรา 52 การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของ
บุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ 
  การยื่นฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟ้องคดีแล้วถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่
ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีค าขอศาล
ปกครองจะรับไว้พิจารณาก็ได้ 
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คุณสมบัติต าแหน่งเฉพาะต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนั้น โดยที่
ประกาศดังกล่าวมีผลกระทบต่อบุคคลในวงกว้าง การฟ้องเพิกถอนประกาศดังกล่าวนั้นจะเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงควรรับค าฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาตามมาตรา 52 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
22/2553) 
   4 ) กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เพ่ือ
เรียกเก็บค่าภาษีน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกันจากผู้ค้าปลีก
น้ ามันดังกล่าวในเขตจังหวัดนนทบุรี อันเป็นการเพ่ิมภาระต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการค้าปลีกน้ ามันใน
เขตจังหวัดนนทบุรีนั้น เนื่องจากเป็นกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องของการ
จัดเก็บภาษีเพ่ือน าเข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีผลกระทบต่อประโยชน์ของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือได้ว่าเป็นการฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่ง
ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา 52 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 54/2553) 
 เห็นได้ว่าศาลปกครองได้ถือวันเริ่มต้นในการนับระยะเวลาการฟ้องคดีหรืออายุความการฟ้อง
คดีตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
แตกต่างกันไปหลายแนวทาง ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนแน่นอนในการนับระยะเวลาการฟ้องคดี และ
ข้อยกเว้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 เป็นการเปิดโอกาสให้มีการฟ้องคดีเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎได้อยู่เสมอโดยไม่มีที่
สิ้นสุด โดยผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวในบทต่อไปหัวข้อ 5.3 ปัญหาการเริ่มนับอายุความใน
การฟ้องคดีเก่ียวกับ “กฎ” 
 
 4.3.2 หลักเกณฑ์ที่ศาลปกครองน ามาใช้ในการควบคุม “กฎ” 
 ปัจจุบันศาลปกครองมีค าพิพากษาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎไว้หลายกรณี โดย
ศาลปกครองได้ก าหนดประเด็นที่ใช้วินิจฉัยในเนื้อหาของคดีที่เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ 
ดังนี้ 
  4.3.2.1 อ านาจของผู้ตรากฎ  
  อ านาจของผู้ตรากฎนั้น ฝ่ายปกครองจะสามารถตรากฎได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้
อ านาจไว้ ตัวอย่างเช่น 
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    1 ) ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขา
บริหารรัฐกิจ ฟ้องสภามหาวิทยาลัยมหิดลว่าออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2543 ข้อ 34.5.2 ก าหนดให้นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ชอบ ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า
เมื่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530 ที่ให้อ านาจสภามหาวิทยาลัยในการวางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา 
กาวิจัย การให้บริการทางวิชาการและสังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีอ านาจวาง
ระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การออข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2543 โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นกฎที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมาย37 
    2 ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในฐานะผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มีอ านาจที่จะออกกฎกระทรวง
ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ที่ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกโฉนดที่ดินส าหรับผู้ที่ครอบครองและท าประโยชน์ใน
ที่ดิน และผู้ที่รับโอนที่ดินดังกล่าวก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ซึ่งมิได้แจ้งการครอบครอง
และไม่ด าเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับขณะนั้น การออกโฉนดที่ดินซึ่งไม่ได้แจ้งการ
ครอบครองดังกล่าวจึงต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
ใช้อ านาจตามมาตรา 6 และ 15 ประกอบกับมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จึงเป็นการ
ด าเนินการตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้โดยชอบแล้ว ในประเด็นนี้ตุลาการฝ่ายข้างน้อยได้ท า
ความเห็นแย้งไว้ว่า กรณีนี้ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎกระทรวงดังกล่าว38 
    3 ) บทบัญญัติในมาตรา 8 (1) ประกอบกับมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด าเนินการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมมือด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ ดังนั้น 
ททท. จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ และเมื่อพิจารณามาตรา 5 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งได้ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกอบกับความใน

                                                           

 
37ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.9/2546 

 
38ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.8/2546 ฟ.9/2546 และ ฟ.10/2546 
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มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ได้ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย มีอ านาจและหน้าที่ก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ ททท. ฯลฯ และความในมาตรา 5 วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ .ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติให้นายกรัฐมนตรี
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้  การยกเว้นค่าธรรมเนียมและการก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  
   เห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (นายกรัฐมนตรี) เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ทั้งสองฉบับรวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ ททท. จึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ในเรื่องการด าเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยร่วมมื อ
หรือด าเนินการในการฝึกอบรมและให้การศึกษาในวิชาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงมีอ านาจตามกฎหมายในการออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งในประเด็นนี้มีตุลาการฝ่ายข้างน้อยท าความเห็นแย้งไว้ว่า กรณีนี้
ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎกระทรวงในคดีนี้แต่อย่างใด39 
  4.3.2.2 รูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการที่กฎหมายก าหนด  
  การตรากฎนั้นจะต้องเป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
ตัวอย่างเช่น 
    1 ) การออกฎกระทรวงก าหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครนั้นจะต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ตามที่ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้ โดยมีการวางและ
จัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครโดยขออนุมัติต่อคณะกรรมการผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และมี
การประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองกรุงเทพมหานคร มีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์และวิทยุ มีการปิด
ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดท าผังเมืองรวมให้ประชาชนทราบ มี
การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน มีการจัดส่งร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปให้กรมการผังเมือง
เพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแก้ไข มีการประชุมคณะกรรมการผัง เมืองเพ่ือพิจารณาผัง
เมืองรวม และมีการปิดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินและจัดบรรยายให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งการ
ด าเนินการเพ่ือออกกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน
มาตรา 19 วรรคสอง มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 แห่ง พระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2518 แล้วทุกประการ40 
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    2 ) มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญ ก าหนดว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
อ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกา และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 บัญญัติว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดบริเวณท่ีดินแห่งใดเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าก็ให้
กระท าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยมีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย 
บทบัญญัติมาตรา 33 ดังกล่าวจึงเป็นบทบัญญัติที่ให้อ านาจคณะรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าได้ และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ ก าหนดให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ส่งร่างพระ
ราชกฤษฎีกาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า การด าเนินการก าหนดเขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่าในกรณีนี้ได้ด าเนินการโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และมีแผนที่แนวเขตแนบท้าย 
ตลอดจนได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงถือได้ว่ากระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
ได้ด าเนินการไปตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายก าหนดโดยชอบแล้ว41 
  4.3.2.3 ความชอบด้วยกฎหมาย 
  กฎจะต้องชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ กฎนั้นจะต้องมีเนื้อหาภายใต้ขอบเขตหรือ
เงื่อนไขที่กฎหมายแม่บทให้อ านาจ ซึ่งหลักกฎหมายที่ศาลจะน ามาประกอบการพิจารณาหรือหลักคิด
ในทางทฤษฎีที่ศาลน ามาใช้พิจารณาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎนั้นมีดังต่อไปนี้ 
    1) หลักความเป็นเอกภาพของระบบกฎหมาย ทฤษฎีบริสุทธิ์ทางกฎหมาย 
หรือทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ (Thèorie Pure du Droit หรือ Reine Rechtslehre) ของ Hans 
Kelsen เป็นทฤษฎีที่เห็นว่ากฎเกณฑ์ทั้งหลายในระบบกฎหมายมีที่มาจากกฎเกณฑ์สูงสุดหรือ
กฎเกณฑ์พ้ืนฐาน ที่เกิดจากการสมมติโดยแสดงถึงเหตุผลของความสมบูรณ์ของกฎเกณฑ์อ่ืน มีขึ้นเพ่ือ
ตอบค าถามท่ีเกี่ยวกับการตีความกฎเกณฑ์ท้ังหลายในระบบกฎหมายโดยปราศจากการอ้างอิงพระเจ้า
หรือธรรมชาติ และเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ที่อธิบายถึงความสมบูรณ์ของการปกครองโดย
กฎหมาย ดังนั้น การตรวจสอบความสมบูรณ์ของกฎเกณฑ์ทั้งหลายสามารถท าได้โดยการย้อนกลับไป
ว่ากฎเกณฑ์นั้นมีที่มาจากกฎเกณฑ์ใด ในระบบกฎหมายสามารถอธิบายได้โดยการสมมติกฎเกณฑ์
พ้ืนฐานขึ้นมาอธิบายที่มาของกฎหมายทั้งหลาย และกฎเกณฑ์พ้ืนฐานดังกล่าวก็ได้สร้างความเป็น
เอกภาพของระบบกฎหมาย 
   กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายทั้งหลายจึงเกิดขึ้นได้เพราะมีกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย
ที่เหนือกว่าให้อ านาจ และเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนถึงกฎเกณฑ์สูงสุด คือ รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดที่จัดตั้งองค์กรของรัฐทั้งหลาย และให้อ านาจในการออกกฎเกณฑ์และใช้อ านาจระหว่างกัน 
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ก่อให้เกิดกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายย่อยขึ้นในระบบกฎหมายอย่างมากมาย เช่น กฎ กฎเกณฑ์แห่ง
กฎหมายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ได้รับอ านาจมาจากกฎเกณฑ์ที่มีล าดับสูงขึ้นไป
ทั้งสิ้น แม้ว่าระบบกฎหมายจะมีความหลากหลายของกฎเกณฑ์ดังกล่าว แต่ระบบกฎหมายก็จะมี
เอกภาพและไม่ขัดกันเองเป็นอันขาด เพราะมีกลไกในการสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือท าลายกฎเกณฑ์
แห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกันโดยการพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์ที่อยู่ในล าดับชั้นที่สูงกว่า 
    2 ) หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง เป็นหลักที่มีความ
เชื่อมโยงกับหลักประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน ด้วยเหตุว่าการใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองจะต้อง
ผูกพันอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติ อันเป็นองค์ประกอบของตัวแทน
ของประชาชน หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครองแบ่งออกได้เป็น 2 หลัก คือ 
     (1 ) หลักความมาก่อนของกฎหมาย หมายถึงบทบัญญัติของกฎหมาย
ย่อมมาก่อนการกระท าในรูปแบบอ่ืนของรัฐ ดังนั้น การกระท าของรัฐซึ่งหมายถึงการกระท าของฝ่าย
ปกครองจึงไม่อาจที่จะขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายได้ หากการกระท าของฝ่ายปกครองขัด
หรือแย้งกับกฎหมายการกระท านั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
     (2 ) หลักเงื่อนไขของกฎหมาย หมายถึงฝ่ายปกครองจะกระท าการใด
ได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท าของฝ่ายปกครองที่เป็นการกระทบสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน หากไม่มีกฎหมายให้อ านาจการกระท าดังกล่าวของฝ่ายปกครองย่อมไม่
ชอบด้วยกฎหมาย 
    3 ) หลักความแน่นอนของกฎหมาย เป็นหลักที่เรียกร้องถึงความแน่นอน
ของกฎหมาย ซึ่งการบัญญัติกฎหมายโดยองค์กรนิติบัญญัติหรือการตรากฎโดยฝ่ายปกครองต้อง
เป็นไปตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนสามารถทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตน 
และเพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าการกระท าของตนจะไม่ละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย หลักความ
แน่นอนของกฎหมายแบ่งออกได้เป็น 2 หลัก คือ 
     (1 ) หลักความชัดเจนของกฎหมาย หมายถึงการบัญญัติกฎหมายของ
องค์กรนิติบัญญัติและการตรากฎของฝ่ายปกครอง จะต้องมีความชัดเจนอย่างเพียงพอที่จะให้บุคคล
สามารถก าหนดพฤติกรรมของตนเอง แต่หลักการดังกล่าวก็ไม่ได้ห้ามที่จะบัญญัติถ้อยค าในทาง
กฎหมายที่ขาดความชัดเจนและเงื่อนไขทั่วไป  
     (2 ) หลักคุ้มครองความสุจริต หมายถึงการเรียกร้องต่อฝ่ายปกครอง
ในกรณียกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่ง ซึ่งโดยหลักการยกเลิกเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครองที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่งทางปกครองถ้าผู้รับค าสั่งดังกล่าวเชื่อโดยสุจริตว่า
ค าสั่งทางปกครองนั้นชอบด้วยกฎหมาย เมื่อชั่งน้ าหนักกับประโยชน์สาธารณะแล้วเห็นควรคุ้มครอง
สิทธิของผู้รับค าสั่งดังกล่าว ความสุจริตของผู้รับค าสั่งทางปกครองย่อมได้รับการคุ้มครอง  
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  กฎนั้นจะต้องมีเนื้อหาภายใต้ขอบเขตหรือเงื่อนไขที่กฎหมายแม่บทให้อ านาจ 
ตัวอย่างเช่น 
   1 ) กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ห้ามออกเอกสารสิทธิในที่ดินบนเกาะทั่วประเทศ ซึ่งมิได้ห้าม
ออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่เกาะทุกกรณี เพียงแต่ก าหนดหลักเกณฑ์การออก
โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการท าประโยชน์ โดยยึดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลและหลักเกณฑ์
สภาพของที่ดินเพ่ือเป็นหลักในการพิจารณา นอกจากนี้เจตนารมณ์ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวที่
ต้องสงวนหวงห้ามพ้ืนที่เกาะมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดบุกรุกเข้ายึดถือครอบโดยมิชอบ เนื่องจากเกาะเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินตามมาตรา 1309 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จะต้องรักษาสงวน
ไว้เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมิให้ถูกท าลายไป อันเป็นประโยชน์แห่ง
รัฐและประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ .ศ. 
2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับหลักกฎหมายมหาชนที่ว่ารัฐต้องให้
ความคุ้มครองแก่สิทธิโดยชอบของเอกชน ในขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองสิทธิของสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวมให้รอดพ้นจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของเอกชน ดังนั้น สาระส าคัญ
และเจตนารมณ์ในบทบัญญัติตามข้อ 14 (3) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ฯ จึงไม่ขัดต่อ
สาระส าคัญและเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวล
กฎหมายที่ดิน 
   โดยที่บทบัญญัติแห่งมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้บุคคลได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญโดยเสมอกันนั้น เป็นการวางหลักการให้รัฐปฏิบัติ
ต่อบุคคลบนพื้นฐานความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคแก่
บุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกัน หรือออกหลักเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกัน
ในสาระส าคัญที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ดังนั้น การที่กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ฯ ก าหนดให้การออกโฉนดที่ดินในที่เกาะมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ไม่
เหมือนกับพ้ืนดินทั่วไป โดยใช้บังคับกับกรณีการครอบครองที่ดินที่เกาะที่ผู้ครอบครองยังมิได้มี
หลักฐานแจ้งการครอบครองทุกแห่งเสมอเหมือนกัน มิได้มีการเลือกปฏิบัติกับผู้ครอบครองรายหนึ่ง
รายใดหรือเกาะหนึ่งเกาะใดเป็นการเฉพาะ กฎกระทรวงดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคของ
รัฐธรรมนูญแต่อย่างใด42 
   2 ) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2542 
เรื่องก าหนดห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงบางชนิดในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนใน
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ท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่ ง
เป็นมาตรการที่สามารถบรรลุผลในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าได้มากกว่ามาตรการที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับก่อน และแม้มาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพประมงของผู้ฟ้องคดีมากกว่าประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับก่อนก็
ตาม แต่ก็ถือได้ว่าไม่มีมาตรการอ่ืนใดที่จะด าเนินการให้บรรลุผลในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าได้เท่ากับ
มาตรการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2542 
มาตรการใหม่ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว จึงเป็นมาตรการที่จ าเป็นแก่การ
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ตลอดไป แม้จะกระทบต่อรายได้จากการท าประมงของผู้ฟ้องคดีก็เป็นเพียงระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งผู้
ฟ้องคดีสามารถน าเรือออกไปท าการประมงนอกพ้ืนที่ หรือใช้เครื่องมือท าการประมงอ่ืนที่ไม่ต้องห้าม 
หรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือท าการประมงในระยะต้องห้าม ผลประโยชน์ของส่วนรวมที่จะได้รับจากการ
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2542 
สามารถลดมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจได้เป็นจ านวนมาก จึงเห็นได้ว่าประกาศดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะมากกว่าเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ ถือว่าเป็นการใช้
ดุลพินิจในการออกประกาศโดยชอบแล้ว43 
   3 ) ผู้ฟ้องคดีขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 เนื่องจากเห็นว่าเป็นพระราชกฤษฎีกาที่มีผลบังคับที่ให้โทษเป็นการ
ย้อนหลัง  ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับวันบังคับใช้กฎหมายทั่วไปไม่ว่ากฎหมายสารบัญญัติหรือกฎหมาย
วิธีสบัญญัติ โดยปกติจะให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้อยู่ในบังคับภายใต้กฎหมายนั้นมีโอกาสทราบข้อความตามกฎหมายเป็นการ
ล่วงหน้า แต่ก็มีบางกรณีที่กฎหมายอาจจะก าหนดวันบังคับใช้เป็นอย่างอ่ืนได้ กล่าวคือ ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ใช้บังคับย้อนหลัง ให้ใช้บังคับในอนาคต หรือให้ใช้บังคับ
เมื่อระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งล่วงพ้นไปแล้ว แต่ในกรณีที่กฎหมายก าหนดวันใช้บังคับย้อนหลัง 
กฎหมายนั้นต้องก าหนดวันบังคับใช้ให้ชัดเจนและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งเกี่ยวกับ วันบังคับใช้
ย้อนหลังนั้นมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า “บุคคลจะไม่ต้องรับโทษ
ทางอาญา เว้นแต่จะได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลานั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษ
ไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าผิด
มิได้” แต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นเรื่องเก่ียวกับการกระท าผิดทางอาญา ฉะนั้น เมื่อพระ
ราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 ก าหนดวันใช้บังคับย้อนหลัง
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ไว้ชัดเจนและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงไม่เป็นพระราชกฤษฎีกาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย44 
  จากกรณีตัวอย่างของค าพิพากษาศาลปกครองดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ากฎเกณฑ์
ในทางกฎหมายที่ศาลปกครองน ามาพิจารณา ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎนั้น 
ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ หลักกฎหมายทั่วไป เป็นต้น ดังนั้น ค าว่า “การ
กระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย” จึงหมายถึงชอบด้วยกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายในทุกระดับ ไม่ได้จ ากัด
เฉพาะในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เท่านั้น 
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บทท่ี 5 
 

บทวิเคราะห์ปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกบั “กฎ” ต่อศาลปกครอง 
 

 มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตรากฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเมิดที่เกิดจากกฎ 
ย่อมเป็นคดีพิพาททีอ่ยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และกรณีที่เป็น
คดีพิพาทเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีย่อมเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่ง
ของศาลปกครองสูงสุด ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองในกรณีดังกล่าวน าเอานิยาม
ความหมายของค าว่า “กฎ” ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรค 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งให้ค านิยามของ “กฎ” ไว้ว่า “หมายความว่าพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับ
เป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ” มาใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาพิพากษาคดีส าหรับการกระท าทางปกครองที่มีลักษณะเป็นกฎ ส่งผลให้
เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณา คือ การกระท าทางปกครองเหล่านั้นศาลปกครองมีอ านาจรับค าฟ้องไว้
พิจารณาพิพากษาคดีหรือไม่ ซึ่งจากการศึกษาอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองในคดี
พิพาทที่เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตรากฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือละเมิดที่เกิดจากกฎแล้ว ผู้เขียนพบว่ามีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจเกิดขึ้นหลายประการ โดยจะขอ
น าเสนอถึงสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังต่อไปนี้ 
 

5.1 ปัญหาเขตอ านาจศาลในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ “กฎ” ที่ตรา
 โดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 
 ด้วยเหตุที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
ทางการเมือง จึงเกิดความไม่ชัดเจนว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีสถานะเป็นองค์กรฝ่ายใด 
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กล่าวคือ เป็นองค์กรที่อยู่ในอ านาจบริหารหรือไม่ หรือเป็นองค์กรที่เป็นอ านาจที่สี่ซึ่งแยกออกจาก
องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการ รวมถึงการกระท าขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบขององค์กรตุลาการหรือไม่  หากอยู่ภายใต้การตรวจสอบ
ของศาลจะแบ่งเขตอ านาจระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับศาลปกครองอย่างไร 
 กรณีของกฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีปัญหา คือ ศาลใดเป็นศาลที่มีอ านาจใน
การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยมาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมาย
ของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และกฎไว้ และในมาตรา 9 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวบัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่ง หรือ
การกระท าอ่ืนใด อีกทั้งมาตรา 11 (2) บัญญัติให้ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี
พิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นว่ากฎทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ควรจะอยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง แต่มีค าวินิจฉัยบางค าวินิจฉัยของศาลที่วินิจฉัยว่าการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง 
ซึ่งก่อให้เกิดประเด็นทางกฎหมายที่ควรพิจารณาเพ่ือให้เกิดความชัดเจน โดยผู้เขียนขอน าเสนอ
ดังต่อไปนี้ 
 
 5.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
 เมื่อพิจารณาจากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นว่า ศาล
ปกครองและศาลรัฐธรรมนูญใช้เกณฑ์องค์กรในการแบ่งเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญและ
ศาลปกครอง กล่าวคือ ในขณะนั้นมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 มิได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเป็นศาลที่มีอ านาจในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหรือข้อบังคับ แต่มาตรา 276 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ศาล
ปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของ
รัฐบาลด้วยกัน … ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าศาลปกครองมีอ านาจใน
การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของ
รัฐบาลเท่านั้น ส่วนองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่มีขึ้นตามรัฐธรรมนูญ หมวด 6 ส่วนที่ 4 มิใช่หน่วยงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของรัฐบาล  จากการตีความของศาล
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รัฐธรรมนูญดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหา คือ หากเป็นกรณกีารใช้อ านาจทางปกครองขององค์กรที่อยู่ใน
บังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของรัฐบาลจะอยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลปกครอง แต่หากกรณีองค์กร
ดังกล่าวมิได้อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของรัฐบาล แม้จะเป็นการใช้อ านาจทางปกครองก็ตามจะไม่อยู่ในเขต
อ านาจศาลปกครอง 
 จะเห็นได้ว่ามาตรา 276 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองไว้ไม่
ชัดเจน เนื่องจากการตีความของค าว่า “ตามที่กฎหมายบัญญัติ” นั้น จะต้องตีความรวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้วย เช่น พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง หรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ .ศ. 2542 ซึ่งได้นิยามค า
ว่า “หน่วยงานราชการ” และ “หน่วยงานของรัฐ” ไว้ โดยจะพิจารณาจากบทบัญญัติที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ 
 บทบัญญัติมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติว่า 
“ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระท า
ใดของบุคคลใดตามมาตรา 197 (1) มปีัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
ปกครอง แล้วแต่กรณี” เห็นได้ว่ามาตรา 198 บัญญัติแต่เพียงกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่องค์กรที่มีอ านาจในการตรวจสอบมีทั้งศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง อีกทั้ง
ก็มิได้บัญญัติจุดแบ่งแยกว่าศาลใดมีขอบเขตเพียงใด  
 
 5.1.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 มีการพยายามแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง โดยการ
แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยรวมถึงการด าเนินกิจการทางปกครอง
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญด้วย แต่ก็มีข้อยกเว้นโดยไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดที่เป็นการใช้อ านาจ
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในบทบัญญัติมาตรา 226 มาตรา 226 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า “ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน 
อันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทาง
ปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
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ตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมีอ านาจพิจารณาพิพากษา
เรื่องท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 
 อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
เป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้น”  
 ประกอบกับมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีกฎที่ตราโดยองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
ศาลปกครองตามมาตรา 245 โดยบัญญัติว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ
เรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
  (2) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของบุคคลใดตามมาตรา 244 (1) (ก) มีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง
และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง” 
 
 5.1.3 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ (7 สิงหาคม 2559)  
 เนื่องจากประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อมาอีกหลายฉบับ 
ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ (7 สิงหาคม 2559) ได้บัญญัติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยแก้ไข
เพ่ิมเติมอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยรวมการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมาย
หรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาด
ขององค์กรอิสระ ที่เป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามมาตรา 197 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติว่า “ศาล
ปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตาม
กฎหมายหรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น 
 อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระ ซึ่งเป็นการใช้
อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้น ๆ 
 การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น” 
 ประกอบกับมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีกฎที่ตราโดยองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
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ศาลปกครองตามมาตรา 231 บัญญัติว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 230 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
อาจเสนอเรือ่งต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ
เรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
  (2) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มี
ปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาล
ปกครองและให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง” 
 ค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 230 (2) ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลง
ประชามติ (7 สิงหาคม 2559) ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าหมายถึงหน่วยงานลักษณะใดและประเภท
ใดบ้าง ซึ่งอาจหมายความรวมถึงองค์กรกิสระตามรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ว่าจะอาศัยหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา อีกทั้ง กรณีดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะกรณีที่เป็นผู้ตรวจการ
แผ่นดินเสนอเรื่องเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นประชาชนเสนอค าฟ้องด้วยตนเอง 
 จะเห็นได้ว่าการที่ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้
อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัตินั้น จะต้องพิจารณาควบคู่กับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
ปกครอง พ.ศ. 2542 กล่าวคือ คดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจะต้องเป็นไป
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ
พิจารณานิยามของค าว่า “หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบด้วย 
 
 5.1.4 วิเคราะหป์ัญหาเขตอ านาจศาลในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ 
  “กฎ” ที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
 ผู้เขียนมีความเห็นว่าการกระท าทางปกครองอาจเป็นผลิตผลของการใช้อ านาจรัฐที่เป็น
อ านาจในทางปกครองตามกฎหมายขององค์กรของรัฐองค์กรนิติบัญญัติ องค์กรของรัฐองค์กรตุลาการ 
องค์กรของรัฐองค์กรบริหาร องค์กรของรัฐองค์กรอิสระ หรือองค์กรเอกชนที่ได้รับมอบอ านาจมหาชน
ก็ได้ และองค์กรอิสระเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความเป็นอิสระและใช้อ านาจทางปกครอง เมื่อ
พิจารณาถึงอ านาจขององค์กรอิสระ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วการใช้อ านาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ต่างก็เป็นการใช้อ านาจทางปกครองทั้งสิ้น อย่างน้อยท่ีสุดก็อ านาจในการบริหารงานบุคคลขององค์กร 
เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ขององค์กร หรือการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ขององค์กร 
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ในกรณีดังกล่าวหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นย่อมถือว่าเป็นข้อพิพาทในคดีปกครอง ดังนั้น ไม่ว่ากาใช้อ านาจ
ในทางปกครองจะเกิดขึ้นกับองค์กรใด โดยไม่จ าต้องพิจารณาว่าหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใน
บังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของรัฐบาลหรือไม่ ซึ่งโดยหลักทั่วไปแล้วการใช้อ านาจทางปกครอง
ดังกล่าวย่อมต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบได้เสมอ 
 การตรากฎขององค์กรอิสระเป็นอ านาจที่ช่วยท าให้ภารกิจหลักขององค์กรอิสระบรรลุ
วัตถุประสงค์ กล่าวคือ เป็นอ านาจในการก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นจากกฎหมายแม่บท และ
อ านาจในการตรากฎดังกล่าวถือเป็นภารกิจล าดับรองขององค์กรอิสระ อีกทั้งการตรากฎขององค์กร
อิสระก็เป็นการใช้อ านาจในทางปกครอง เมื่อมีข้อพิพาทในลักษณะทางปกครองดังกล่าว หากบุคคลผู้
ได้รับผลกระทบประสงค์จะฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล กรณีบุคคลดังกล่าวจะฟ้องร้องต่อศาลใด เมื่อ
องค์กรอิสระไม่อยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลปกครอง เนื่องจากมิได้อยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของ
รัฐบาล และไม่อยู่ภายใต้เขตอ านาจเขตศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จะเห็นได้ว่าศาลปกครองเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณา
วินิจฉัยข้อพิพาทในทางปกครองเป็นการทั่วไป และเฉพาะที่กฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาล
อ่ืนเท่านั้นจึงไม่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง ดังนั้น เมื่อเป็นข้อพิพาทในทางปกครองและไม่มี
กฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลอ่ืน กรณีข้อพิพาททางปกครองดังกล่าวจึงอยู่ภายใต้การ
ควบคุมตรวจสอบของศาลปกครอง ประกอบกับเมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลปกครอง
แล้ว ศาลปกครองนั้นจัดตั้งขึ้นเพ่ือมุ่งตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีอันเกิดจากการใช้อ านาจทางปกครองหรืออ านาจ
มหาชนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรของรัฐ หากศาลตีความว่าการใช้อ านาจในทางปกครองของ
องค์กรอิสระไม่อยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลปกครอง และวินิจฉัยว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจในการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวด้วย จะเป็นการตีความในทางท่ีเป็นการขยายอ านาจเขตศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยมิได้พิจารณาว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจพิจารณาพิพากษาในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเป็นการให้
เหตุผลในเชิงปฏิเสธอ านาจของศาลอื่นเท่านั้น 
 เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่เกิดจากการตรากฎที่เป็นการใช้อ านาจในทางปกครอง
ขององค์กรอิสระซึ่งไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของรัฐบาล ให้อยู่ภายใต้การควบคุม
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยศาล ด้วยเหตุนี้ในทางวิชาการจึงมีการให้ค านิยามของ “ฝ่าย
ปกครอง” ไว้ในความหมายอย่างกว้างเพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมาย โดยให้หมายความรวมถึงองค์กร
อิสระในกรณีที่ใช้อ านาจทางปกครองด้วยเช่นกัน แต่เป็นฝ่ายปกครองที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือ
ก ากับดูแลของรัฐบาล กรณีจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าการใช้อ านาจขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นการใช้อ านาจในลักษณะใด กล่าวคือ จะต้องพิจารณาว่าการกระท าใดขององค์กร
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อิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นการใช้อ านาจทางรัฐธรรมนูญ หากมีข้อพิพาทข้อพิพาทดังกล่าวย่อมเป็นข้อ
พิพาททางรัฐธรรมนูญ และการกระท าใดเป็นการใช้อ านาจทางปกครอง หากมีข้อพิพาทข้อพิพาท
ดังกล่าวย่อมเป็นข้อพิพาททางปกครอง ซึ่งการพิจารณาว่าคดีใดจะอยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง
หรือไม่ ควรอาศัยหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ  
 1) เกณฑ์ในทางรูปแบบ เป็นเกณฑ์ที่สะท้อนความสัมพันธ์ในเชิงองค์กร ซึ่งมิได้
หมายความว่าองค์กรที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของรัฐบาลแล้ว การกระท าขององค์กร
ดังกล่าวจะอยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองเสมอ  
 2 ) เกณฑ์ในทางเนื้อหา เป็นเกณฑ์ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพิจารณา 
เนื่องจากเป็นการพิจารณาจากการกระท าขององค์กรนั้น ๆ ว่าเป็นการใช้อ านาจในลักษณะใด เป็น
การใช้อ านาจทางปกครองหรือไม ่
 การตีความเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลปกครอง โดยพิจารณาแต่เพียงรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติ
รับรองไว้เป็นการตีความตามตัวอักษรเท่านั้น โดยมิได้ท าการพิจารณาถึงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ด้วย เหตุที่ต้องพิจารณาควบคู่กันนั้น เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญไม่สามารถบัญญัติรายละเอียดในทุกเรื่องไว้ในรัฐธรรมนูญได้ทั้ งหมด จึงต้องมี
พระราชบัญญัติเพ่ือเป็นการก าหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
 โดยในการแบ่งเขตอ านาจศาลระหว่างศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองจะพิจารณาจาก
ลักษณะขององค์กรอย่างเดียวไม่ได้ เพราะหากพิจารณาแต่เฉพาะสถานะขององค์กรมาเป็นข้อสรุป
เรื่องเขตอ านาจศาลเพียงประเด็นเดียว ย่อมส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่
ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เป็นข้อพิพาททางปกครองประเภทหนึ่งอยู่ภายใต้อ านาจของ
เขตศาลสองศาล ซ่ึงการตรวจสอบที่มาของอ านาจในการกระท านั้นว่ากระท าโดยอาศัยอ านาจใด และ
การรู้ที่มาของการใช้อ านาจนั้นจะท าให้สามารถวินิจฉัยเขตอ านาจของศาลได้  จึงต้องพิจารณาจาก
ลักษณะของการใช้อ านาจเป็นหลักหรือที่มาของอ านาจในการตรากฎหมายนั้น กล่าวคือ หาก
กฎหมายนั้นตราโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญ เมื่อมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ให้ศาล
รัฐธรรมนูญตรวจสอบ และหากเป็นการใช้อ านาจทางปกครองหรือกฎหมายนั้นตราโดยอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติโดยไม่ว่าองค์กรนั้นจะเป็นองค์กรใดหรือเรียกชื่อว่าองค์กรอะไร เมื่อมีปัญหา
ความชอบด้วยกฎหมายและเป็นการใช้อ านาจทางปกครองย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของ
ศาลปกครอง เช่น องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญตรากฎ เมื่อมีปัญหาว่า
กฎนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีย่อมอยู่ในเขตอ านาจศาลรัฐธรรมนูญ และเมื่อมีปัญหาว่าองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติตรากฎและกฎนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
กรณีย่อมอยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง มิฉะนั้นจะไม่มีองค์กรใดสามารถตรวจสอบการกระท าของ
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องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้เลย และเมื่อตรวจสอบไม่ได้อ านาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็
จะกลายเป็นอ านาจอธิปไตยท่ีสี่ ซึ่งขัดกับหลักการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยและขัดต่อหลักการพ้ืนฐาน
ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ อีกทั้งยังเป็นการยกเว้นสิทธิของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการ
กระท าหรือการละเว้นการกระท าการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่จะสามารถใช้สิทธิในทางศาล
ในการฟ้องร้ององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การใช้อ านาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจึง
ไม่ควรมีความพิเศษแบ่งแยกออกจากองค์กรบริหารและเป็นอ านาจทีเ่บ็ดเสร็จ  
 การใช้อ านาจขององค์กรของรัฐที่วางอยู่บนหลักการแบ่งแยกอ านาจและหลักนิติรัฐ ที่มุ่ง
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จะต้องถูกควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจในการปฏิบัติ
ภารกิจของตนได้เสมอไม่โดยทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพ่ือให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับการ
คุ้มครอง และท าให้การปฏิบัติภารกิจของรัฐเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและท าหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แม้การตรากฎขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจะอาศัยอ านา จตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นส่วนใหญ่ แต่การตรากฎขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บทเช่นเดียวกับการตรากฎของฝ่ายปกครอง 
และมีลักษณะเป็นการกระท าทางปกครองรูปแบบหนึ่ง  
 จากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว เป็นปัญหาในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และส่งผลกระทบ
อย่างน้อย 2 ประการ คือ  
 1 ) กฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่อยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลปกครอง 
กล่าวคือ จะส่งผลให้กฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการกระท าหรือการใช้อ านาจ
ในทางปกครองของ ที่ควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของศาลปกครอง
กลับไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ
ก็มีอ านาจควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีอ านาจในการตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของกฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จะไม่มีศาลใดสามารถตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้เลย 
 2 ) ระบบการควบคุมเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ตราโดยองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้ระบบของศาล 2 ระบบ กล่าวคือ จะส่งผลให้กฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญอันเป็นการใช้อ านาจทางปกครอง กรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของ
กฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอันเป็นข้อพิพาททางปกครองเกิดขึ้น จะท าให้มีระบบศาล 2 
ระบบที่มีเขตอ านาจสามารถตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญได้ คือ ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับลักษณะส าคัญของการเป็นกฎที่ว่า “เป็นกฎเกณฑ์ที่
ตราโดย ‘ฝ่ายปกครอง’” นั้น กฎขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจึงมีความหมายเป็นอย่างเดียวกับ
กฎของฝ่ายปกครองตามบทนิยามในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
อันเป็นไปตามลักษณะของการเป็นกฎที่ว่า “เป็นกฎเกณฑ์ที่ตราโดย ‘ฝ่ายปกครอง’” ประกอบกับ
นิยามของค าว่า “หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 2542 ดังนั้น การตรากฎของ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นการใช้อ านาจทางปกครองขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ
การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎดังกล่าวที่ตราโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติจึงควรสามารถถูกตรวจสอบได้โดยศาลปกครอง  
 

5.2 ปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ที่มีความเกี่ยวพันกับ “มาตรการภายในของ
 ฝ่ายปกครอง” 
 
 สถานะทางกฎหมายของมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง เป็นประเด็นเกี่ยวกับปัญหา
พ้ืนฐานในทางกฎหมายปกครองหลายประการ กล่าวคือ เมื่อมาตรการภายในของฝ่ายปกครองมี
สถานะเป็นกฎ และเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายแล้ว จึงมีข้อที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับล าดับชั้น
ระหว่างมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่เป็นกฎกับกฎตามที่นิยามไว้ ในมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งในกรณีที่มีความขัดแย้งกันจะถือว่าสิ่งใดอยู่
ในสถานะท่ีสูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่มีฐานะเป็นกฎ กับกฎที่ตรา
โดยฝ่ายปกครองที่ได้รับมอบอ านาจจากกฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นไป นอกจากนี้หากเป็น
มาตรการภายในที่มีลักษณะเป็นกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี กรณีจะฟ้องโต้แย้งจะต้องฟ้องต่อศาล
ปกครองสูงสุดเช่นเดียวกับการฟ้องโต้แย้งกฎที่ได้รับมอบอ านาจมาจากกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
ขึ้นไปที่ตราโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ 
 จากการพิจารณาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองในคดีที่ ฟ้องเกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายของกฎนั้น มีประเด็นปัญหาที่ควรพิจารณาว่ากฎที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครองมีความหมายอย่างไร แม้ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมายของกฎไว้ แต่จากการตีความของศาลปกครองในคดีที่
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ มีค าวินิจฉัยบางค าวินิจฉัยถึงความหมายของกฎที่อยู่ใน
อ านาจของศาลปกครอง ที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสั่งว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่
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แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและส่วนราชการทราบเพ่ือปฏิบัติตามมีลักษณะเป็นกฎ ย่อมแสดงให้
เห็นว่าศาลปกครองถือว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองดังกล่าวมีผลผูกพันต่อบุคคลภายนอก
โดยตรงและโดยที่ไม่ต้องมีกฎหมายแม่บทเป็นฐานอ านาจ จึงมีประเด็นปัญหาที่ควรพิจารณาว่ากฎ
จ าเป็นจะต้องมีกฎหมายแม่บทเป็นฐานอ านาจในการตราหรือไม่ และมาตรการภายในของฝ่าย
ปกครองถือว่าเป็นที่มาของกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันแบ่งออกเป็น
สองฝ่าย ฝ่ายที่หนึ่งเห็นว่า “แหล่งที่มาของกฎหมาย” ย่อมจ ากัดเฉพาะกฎหมายที่ก าหนด
ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกฝ่ายปกครองเท่านั้น แต่ฝ่ายที่สองเห็นว่า มาตรการภายในของฝ่าย
ปกครองก็เป็นกฎเกณฑ์ท่ีวางปทัสถานทางกฎหมายเช่นกัน มีผลโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีผล
ในทางอ้อมกับบุคคลภายนอกฝ่ายปกครอง ซึ่งก่อให้เกิดประเด็นทางกฎหมายที่ควรพิจารณาเพ่ือให้
เกดิความชัดเจน โดยผู้เขียนขอน าเสนอดังต่อไปนี้ 
 
 5.2.1 ประเทศอังกฤษ  
 กฎ ปัจจุบันองค์กรบริหารของอังกฤษจะมีอ านาจตรากฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับมอบอ านาจ
จากรัฐสภา ซึ่งเรียกกฎหมายที่ตราโดยองค์กรบริหารนี้ว่า Delegated Legislation และมีฐานะเป็น
กฎ (Secondary Legislation) ดังนั้น กฎหมายขององค์กรบริหารจึงไม่อาจขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
ของรัฐสภา ที่ถือเป็นกฎหมายสูงสุด (Supreme Legislation) หรือกฎหมายล าดับต้น (Primary 
Legislation) ได้ และวัตถุประสงค์ของการตรากฎก็มีขึ้นเพ่ือบังคับใช้กฎหมายของรัฐสภา เพ่ือให้
บรรลุเจตนารมณ์ของรัฐสภาที่จัดให้มีการมอบอ านาจ และศาลมักจะใช้หลักคอมมอนลอร์บางหลัก
ควบคุม เช่น หลักจะตรากฎไม่ได้ถ้าพระราชบัญญัติไม่ได้มอบอ านาจไว้โดยชัดแจ้ง 
 ส าหรับมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ในทางปฏิบัติไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เกิดขึ้นพร้อมกับ
สถาบันในสมัยศตวรรษที่ 19 มีการใช้ค าว่า “กฎหมายที่คล้ายกับกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ” 
(Quasi-Legislation) เพ่ืออธิบายถึงกฎเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายปกครองได้ออกกฎเกณฑ์ขึ้น
เองโดยมีลักษณะเช่นเดียวกับเป็นกฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติ แม้ฝ่ายปกครองจะไม่ได้รับมอบ
อ านาจที่จะออกกฎเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายปกครองก็มีอ านาจที่จะออกกฎเกณฑ์หรือก าหนดนโยบาย เพ่ือ
เป็นการจัดการภายในองค์กร (Internal Management) หรือแนวทางในการใช้ดุลพินิจของฝ่าย
ปกครอง สถานะทางกฎหมายที่แน่นอน (The Precise Legal) ของกฎเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่ชัดเจนว่า
เป็นอะไร ซึ่งไม่ใช่กฎหมายในความหมายของการมอบอ านาจนิติบัญญัติ และไม่เป็นกฎหมายของ
องค์กรนิติบัญญัติ (Legislation) ไม่ว่าด้วยประการใดทั้งสิ้น เส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างกฎหมายของ
องค์กรนิติบัญญัติกับกฎเกณฑ์ของฝ่ายปกครองนั้น ยังไม่ชัดเจนและคลุมเครือ แต่กฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้
ได้รับการปฏิบัติตามเสมือนว่าเป็นตัวบทกฎหมาย แต่กฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการปฏิบัติตาม
เช่นเดียวกับเป็นพระราชบัญญัติได้ หากเจ้าหน้าที่วินิจฉัยสั่งการโดยไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่



192 
 

ก าหนดไว้ ซึ่งศาลไม่ได้อธิบายว่าเพราะเหตุใดในบางกรณีจึงถือว่ากฎเกณฑ์นั้นมีค่าบังคับเช่นเดียวกับ
พระราชบัญญัติ แต่ในบางกรณีไม่มีค่าบังคับเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติจึงไม่เป็นที่ประหลาดใจเลยที่
มีผู้เรียกกฎเกณฑ์เหล่านี้ว่า “เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะแบ่งประเภทหรือจ าแนกแยกแยะ” (Very 
Difficult to Categories or Classify) และเป็นการผสมผสานกันที่ค่อนข้างแปลกระหว่างการให้
ข้อมูลและการอธิบายกระบวนการในการบริหาร (A Curious Amalgam of Information and 
Description of Executive Procedures) 
 
 5.2.2 ประเทศฝรั่งเศส  
 กฎ รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 อ านาจการตรากฎหมายของ
องค์กรบริหารได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบัญญัติของรัฐสภาและกฎเกณฑ์ขององค์กร
บริหาร ให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของการปฏิบัติและสภาพการเมืองการปกครองที่เป็นจริงในการ
รับผิดชอบภาระหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ ได้ลดอ านาจของรัฐสภาในการบัญญัติกฎหมายและเพ่ิม
บทบาทให้องค์กรบริหารสามารถใช้อ านาจนิติบัญญัติเป็นหลัก โดยบัญญัติเขตอ านาจการบัญญัติ
กฎหมายของรัฐสภา เขตอ านาจการตรากฎหมายขององค์กรบริหารและรับรองอ านาจการตรา
กฎหมายขององค์กรบริหารไว้อย่างกว้างขวาง ยกเว้นเรื่องที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้เป็นเขตอ านาจการ
บัญญัติกฎหมายของรัฐสภาเท่านั้น (Le Domaine de la Loi) ที่รัฐสภามีอ านาจบัญญัติรัฐบัญญัติได้
แต่เพียงผู้เดียว แต่รัฐสภาจะบัญญัติเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในเขตอ านาจของรัฐสภาไม่ได้เช่นกัน 
 ส าหรับมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง แนวความคิดท่ัวไปถือว่าค าสั่งหรือมาตรการเหล่านี้
ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครองที่อาจก่อความเสียหายได้โดยตรง โดยปกติไม่อาจถูกโต้แย้งได้โดย
ประชาชน (Administré) แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการ ข้าราชการจะต้องปฏิบัติตามโดยเหตุผลของ
หน้าที่ในการเชื่อฟังการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น (Devoir d’ Obeisance Hiérarchique) และถ้า
หนังสือเวียนก่อให้เกิดผลใดขึ้นมา ข้าราชการก็ไม่สามารถฟ้องร้องด าเนินคดีได้ เพราะจะต้องปฏิบัติ
ตามหน้าที่ เหตุผลเหล่านี้คือค าอธิบายว่าเหตุใดหนังสือเวียนจึงไม่เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไป แต่เป็นการยาก
ที่จะอธิบายว่าค าสั่งเหล่านี้ไม่อาจสร้างความเสียหายได้ ที่จริงเป็นการสร้างเหตุผลเพ่ืออ้างเหตุไม่รับ
ฟ้องเพิกถอนค าสั่งเหล่านี้ หรือไม่รับฟ้องฐานละเมิดค าสั่งภายใน ซึ่งมาตรา 1 แห่งกฤษฎีกาลงวันที่ 
28 พฤศจิกายน 1983 บัญญัติว่า “ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะอ้างอิงหรือยก ค าสั่ง 
(Instructions) แนวปฏิบัติ (Directives) และหนังสือเวียน (Circulaires) ที่ได้มีการประกาศโฆษณา
แล้วตามสมควรขึ้นใช้ยันกับฝ่ายปกครองได้ ในกรณีที่เอกสารเช่นว่านั้นไม่ขัดต่อรัฐบัญญัติ (Lois) และ
กฎเกณฑ์ (Réglements)” ส่งผลให้ประชาชนมีสิทธิที่จะยกมาตรการดังกล่าวที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้น
อ้างอิงกับฝ่ายปกครอง หรือศาลปกครอง เพ่ือโต้แย้งค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของฝ่ายปกครองที่ไม่
สอดคล้อง หรือเพ่ือเรียกร้องว่าค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของฝ่ายปกครองที่ก าลังจะออกมานั้น จะต้อง



193 
 

เป็นไปโดยไม่ขัดแย้งกับมาตรการดังกล่าว ค าพิพากษาในเรื่องนี้มีจุดยืนค่อนข้างยืดหยุ่น แต่เมื่อ
มาตรการเหล่านี้ท าความเสียหายให้กับสถานะทางกฎหมายของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ศาลปกครองมักจะ
ถือว่าเป็นค าสั่งที่มีผลบังคับทั่วไปและอาจฟ้องเพิกถอนได้ (CE. 19 Mars. 1952, Veillard R. 169 ) 
และศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่มีลักษณะเป็นการเพ่ิมเติม
กฎเกณฑ์บางอย่างที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมีลักษณะเป็นกฎหมายของฝ่าย
ปกครองหรือกฎ อย่างไรก็ตาม ลักษณะความส าคัญระหว่างการบัญญัติกฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติ
และการตรากฎหมายขององค์กรบริหารดังกล่าวนี้ เป็นลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง
เป็นผลมาจากวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นจุ ดเด่นของรัฐธรรมนูญ
ฝรั่งเศสที่รับรองอ านาจในการตรากฎหมายขององค์กรบริหารไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 
 5.2.3 ประเทศเยอรมัน  
 กฎ ประเทศเยอรมันไม่ยอมรับให้องค์กรบริหารมีอ านาจนิติบัญญัติเป็นของตนเอง องค์กร
บริหารจะสามารถตรากฎหมายบังคับใช้กับประชาชนได้แต่เพียงเท่าที่กฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติ
ที่มาจากรัฐสภามอบอ านาจให้กระท าได้ หรือกรณีที่กฎหมายพ้ืนฐานหรือรัฐธรรมนูญ (Basic Law, 
Grundgesetz) ก าหนดไว้เท่านั้น และรัฐธรรมนูญของเยอรมันได้วางข้อจ ากัดอ านาจขององค์กรนิติ
บัญญัติที่จะสามารถมอบอ านาจในการบัญญัติกฎหมายของตนให้แก่ฝ่ายปกครอง 
 ส าหรับมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ระบบกฎหมายเยอรมันยอมรับหลักเกณฑ์ประเภท
หนึ่งที่มีความแตกต่างในเรื่องของฐานะทางกฎหมายแตกต่างไปจากกฎ คือ ค าสั่งหรือระเบียบภายใน
ของฝ่ายปกครอง (Verwaltungsvorschrift) ซึ่งเป็นการวางระเบียบ กฎเกณฑ์ภายในของฝ่าย
ปกครองที่ออกโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการมอบอ านาจจากองค์กรนิติบัญญัติ เป็นอ านาจที่องค์กร
บริหารมีอยู่ในตนเองในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดองค์กรภายในฝ่ายปกครองเองจึงไม่มีผลกระทบ
โดยตรงกับประชาชน ดังนั้น ระเบียบ กฎเกณฑ์ภายในของฝ่ายปกครองดังกล่าวจึงไม่ตกอยู่ภายใต้
ขอบเขตของการมอบอ านาจในการตรากฎ ผลทางกฎหมายของระเบียบภายในของฝ่ายปกครองนั้น มี
ผลผูกพันต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใต้บังคับบัญชา แต่ส าหรับบุคคลทั่วไปแล้วระเบียบภายในของฝ่าย
ปกครองมิได้ก่อให้เกิดสิทธิ หรือหน้าที่ต่อประชาชนแต่อย่างใด รวมทั้งมิได้มีผลผูกพันต่อศาลในการ
วินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีการฟ้องคดีเกี่ยวกับมาตรการ
ภายในของฝ่ายปกครองของเยอรมันมีความเห็นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายข้างมากเห็นว่า
มาตรการภายในของฝ่ายปกครองสามารถถูกตรวจสอบได้ (BVerwGE 58, 45, 49) ส่วนฝ่ายข้างน้อย
เห็นว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองไม่สามารถถูกตรวจสอบได้ (Ossenbühl, DVBI. 1969, 566; 
Hill, NVwZ 1989, 410; Differenzierend Wahl NVwZ 1991, 417; Erbguth, DVBI. 1989, 473) 
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 5.2.4 ประเทศไทย  
 กฎ เป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่องค์กรบริหารที่มีฐานะเป็นฝ่ายปกครองได้รับมอบอ านาจมา
จากองค์กรนิติบัญญัติให้ตรากฎเกณฑ์ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในรายละเอียดที่ต้อง
ปฏิบัติตาม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายระดับพระราชบัญญัติบัญญัติไว้  โดยมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 2542 และมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ให้ค านิยามของ “กฎ” ไว้ว่า 
“หมายความว่าพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ” 
 ส าหรับมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ระบบกฎหมายไทยยอมรับมาตรการภายในของ
ฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองก าหนดขึ้นเองโดยอาศัยอ านาจทางบริหารหรืออ านาจทั่วไป
ของผู้บังคับบัญชา เพื่อจัดระเบียบภายในของฝ่ายปกครองหรือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานหรือ
วางกรอบในการใช้อ านาจดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นเรื่อง
ความสัมพันธ์ภายในฝ่ายปกครองระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการกระท าที่มุ่งต่อ
ผลทางกฎหมายภายในฝ่ายปกครอง ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามอาจจะต้องรับโทษทางวินัย 
แต่ไม่มีผลทางกฎหมายต่อบุคคลภายนอกฝ่ายปกครอง เพราะโดยตัวของมันเองยังไม่ก่อให้เกิดสิทธิ
หรือหน้าที่หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของประชาชน ประกอบกับเมื่อไม่มี
กฎหมายให้อ านาจไว้จึงไม่อาจมีผลใช้บังคับกับประชาชนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกฝ่ายปกครองได้ จึง
ส่งผลให้การกระท าเหล่านี้ไม่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอนได้ เพราะโดยหลักแล้วไม่
ส่งผลทางกฎหมายใดทั้งสิ้น 
 
 5.2.5 วิเคราะห์ปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ที่มีความเกี่ยวพันกับ “มาตรการ 
  ภายในของฝ่ายปกครอง”  
 ผู้เขียนมีความเห็นว่ากฎที่สามารถน ามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(1) หรือมาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
นั้น มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ระบุเหตุแห่งการฟ้องคดีไว้ในตอนท้ายว่า “(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออก
กฎ … เนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจ … หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็น
สาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น …” ย่อมแสดงให้เห็นว่า “กฎ” ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(1) ย่อมเป็นกฎที่ตราโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นไป และจะต้องเป็นการใช้
อ านาจรัฐตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะเป็นนิติกรรมทาง
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ปกครอง ซึ่งมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิดสิทธิหรือหน้าที่ของ
บุคคล หรือมีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลในลักษณะเดียวกันกับค าสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพียงแต่มีข้อ
แตกต่างกันในส่วนของผลบังคับ คือ การบัญญัติก าหนดสิทธิและหน้าที่ให้แก่ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎในส่วนท้ายที่กล่าวว่า “โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด” แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เป็น
นามธรรมของกฎ และส่วนที่กล่าวว่า “ไม่ใช้บังคับแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ” แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะที่เป็นการบังคับทั่วไปของกฎ ทั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบและแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง 
“กฎ” และ “ค าสั่งทางปกครอง” เท่านั้น กล่าวคือ กฎมีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้
บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ส่วนค าสั่งทางปกครองมีผลบังคับแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
และหรือกรณีหนึ่งกรณีใดเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ฐานอ านาจในการตรา “กฎ” และการออก 
“ค าสั่งทางปกครอง” ย่อมจะต้องมีฐานเดียวกัน คือ อ านาจตามกฎหมาย 
 เมื่อพิจารณานิยามของค าว่า “กฎ” ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรค 8 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 วรรค 3 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งจะเห็นได้ว่าค านิยามดังกล่าวได้
เรียงล าดับของกฎตามล าดับความส าคัญหรือตามล าดับชั้นของกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการตรา
กฎ โดยเริ่มต้นตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการตราโดย
อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีเป็นผู้ออกโดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีศักดิ์เท่าพระราชบัญญัติและมีระเบียบ
ปฏิบัติของทางราชการก าหนดเพ่ิมเติมว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะออก
กฎกระทรวงได้ ประกาศกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีเป็นผู้ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีศักดิ์เท่าพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งสภาท้องถิ่นเป็นผู้ออก
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ ส่วนระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนในค านิยามดังกล่าว
ย่อมจะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับกฎสี่ประเภทแรก กล่าวคือ มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายในระดับ
รัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครอง 
 ศาลปกครองจะอาศัยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองมี
ลักษณะเป็นกฎหรือไม่ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามค านิยามของ “กฎ” ตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่ว่า “…หรือบทบัญญัติอ่ืน
ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ” อย่าง
เดียวก็มีลักษณะเป็นกฎแล้ว โดยไม่ได้พิจารณาว่ากฎนั้นได้ตราโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายหรือไม่
ซึ่งไม่เพียงพอ กล่าวคือ ศาลปกครองไม่ได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์หรือทฤษฎีของการเป็นกฎ
ประกอบด้วย เนื่องจากจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า “กฎ” ย่อมหมายถึง กฎและมาตรการภายในของ
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ฝ่ายปกครองที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการ
เฉพาะ และถ้ายึดถือตามความหมายดังกล่าวมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่มีผลบังคับเป็นการ
ทั่วไปย่อมมีสถานะเช่นเดียวกับกฎ เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ โดยที่ไม่ต้องได้รับมอบอ านาจจากกฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้น ไป 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองมีสถานะเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายใน
ล าดับเดียวกับกฎ ซึ่งถือว่าเป็นการขยายความความหมายของค าว่า “กฎ” โดยศาลปกครอง และตาม
หลักการตีความกฎหมายความในตอนท้ายของค านิยามของ “กฎ” ที่ว่า “…หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผล
บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ” จะต้องตีความ
ให้สอดคล้องกับความในตอนต้นของนิยามที่ว่า “พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ…” ซึ่งเป็นกฎที่ตราโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ โดยจะ
ตีความตอนท้ายของค านิยามของ “กฎ” เป็นเอกเทศหรือขัดแย้งกับความในตอนต้นของค านิยาม
เดียวกันจึงไม่ถูกต้อง เนื่องจากมาตรการภายในของฝ่ายปกครองเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปที่มีผลใช้บังคับ
ภายในฝ่ายปกครอง ยังไม่มีผลใช้บังคับออกไปภายนอกฝ่ายปกครองหรือยังไม่กระทบสิทธิประชาชน 
และมิได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
 ศาลซึ่งเป็นองค์กรตุลาการมีอ านาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท และลักษณะของคดีที่
อยู่ภายใต้อ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนั้น ต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริงนั้นได้ปรากฏ
ว่าการกระท าทางปกครองออกมามีผลบังคับใช้หรือมีผลกระทบต่อประชาชนแล้ว กล่าวคือ กฎจะต้อง
เป็นสิ่งที่มีผลบังคับใช้หรือมีผลกระทบต่อประชาชนแล้ว การที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่ามาตรการภายใน
ของฝ่ายปกครองที่เป็นหนังสือเวียนหรือแนวทางปฏิบัติมีลักษณะเป็นกฎที่ศาลปกครองสามารถเข้าไป
ควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้นั้น เป็นการวินิจฉัยที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะของศาล
ปกครองซึ่งเป็นองค์กรควบคุมตรวจสอบภายนอกฝ่ายปกครอง และเป็นการควบคุมแบบแก้ไข ซึ่ง
กรณีดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้จากกระบวนการในการท าค าสั่งทางปกครองในส่วนของการ
พิจารณาทางปกครอง ซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมการก่อนที่จะมีการออกค าสั่งทางปกครอง 
 นอกจากนี้จากการศึกษาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎนั้น จะเห็นได้ว่าศาลปกครองได้ก าหนดประเด็นในเนื้อหาของคดี
ดังกล่าวไว้หลายประเด็น ซึ่งประเด็นส าคัญที่ศาลปกครองมักจะยกขึ้นมาพิจารณาเสมอ คือ “กฎตรา
ขึ้นโดยมีอ านาจตามกฎหมายหรือไม่” ซึ่งในค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลปกครองนั้น ศาลจะ
พิจารณาว่ากฎที่ตราโดยฝ่ายปกครองเป็นกฎที่ตราโดยได้รับมอบอ านาจตามกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติหรือไม่  ดังนั้น กรณีของค าสั่งหรือค าพิพากษาดังกล่าวข้างต้นอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ 
เมื่อมีคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองว่ากฎนั้นตราโดยได้รับมอบอ านาจตามกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติหรือไม่ และศาลปกครองจะอาศัยเหตุผลใดมาอ้างเป็นฐานในการตรวจสอบการ
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ใช้อ านาจในการตรากฎของฝ่ายปกครอง กรณีจะอ้างเหตุผลว่าฝ่ายปกครองมีอ านาจในการตรากฎโดย
ไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติมอบอ านาจให้ก็จะเป็นการไม่สอดคล้องกับหลักการ
แบ่งแยกอ านาจ เนื่องจากการที่ฝ่ายปกครองโดยผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจบังคับบัญชาของตนก าหนด
แนวปฏิบัติทางราชการหรือมาตรการภายในของฝ่ายปกครองเพ่ือใช้บังคับกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของ
ตนนั้น เป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชาโดยแท้ และการที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่ามาตรการภายในของ
ฝ่ายปกครองที่เป็นหนังสือเวียนหรือแนวทางปฏิบัติเป็นกฎที่อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของศาลปกครอง ย่อมเป็นการเข้าไปตรวจสอบการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชา ที่ผู้บังคับบัญชามีดุลพินิจในการก าหนดแนวปฏิบัติทางราชการ กล่าวคือ ศาลปกครอง
เข้าไปเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานภายในฝ่ายปกครองเสียเองโดยทางอ้อม  
 กรณีมีประเด็นที่ควรพิจารณาต่อมาว่ากฎบางประเภทที่ฝ่ายปกครองตราโดยอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติ แต่เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจในการรักษาการทั่วไปให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินั้น ๆ หรือเป็นการก าหนดแต่เพียงหลักการไว้โดยไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการอย่างไร และมิได้มีการมอบอ านาจให้องค์กร
บริหารไปตรากฎเพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว มาอ้างเป็นฐานทางกฎหมาย
ในการตรากฎมาบังคับใช้กับประชาชน และศาลปกครองยอมรับว่าบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
เป็นบทบัญญัติที่ให้อ านาจในการตรากฎเช่นกัน เช่น เมื่อพิจารณาตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับ
ความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายมีอ านาจและหน้าที่ก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการท่องเที่ยวฯ และความในมาตรา 5 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติให้นายกรัฐมนตรี
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัติ การยกเว้นค่าธรรมเนียมและการก าหนดกิจการอ่ืน เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ เห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับรวมทั้งมี
อ านาจหน้าที่ก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการท่องเที่ยวฯ จึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการ
ด าเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยร่วมมือด าเนินการใน
การฝึกอบรมและให้การศึกษาในวิชาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย ผู้
ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงมีอ านาจตามกฎหมายในการออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ดังกล่าว และเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 15/2545) 
ในกรณีดังกล่าวผู้เขียนมีความเห็นว่าการที่ฝ่ายปกครองจะมีอ านาจกระท าการใด ซึ่งมีผลกระทบต่อ
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนได้นั้น นอกจากจะต้องมีกฎหมายให้อ านาจแล้ว กฎหมายที่ให้อ านาจนั้น
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จะต้องก าหนดเอาไว้โดยชัดแจ้งว่าให้ฝ่ายปกครองกระท าการในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่
ของประชาชนในเรื่องใด และผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นจะต้องตรากฎเพ่ือที่จะด าเนินการให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น ฝ่ายปกครองจึงไม่อาจตรากฎที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของ
ประชาชนโดยอาศัยบทบัญญัติที่ก าหนดอ านาจในการรักษาการเป็นการทั่วไปได้ ดังนั้น การพิจารณา
ว่ากฎเกณฑ์ใดในทางกฎหมายมีลักษณะเป็นกฎ ไม่ได้พิจารณาเฉพาะว่ากฎนั้นตราโดยอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายแม่บทเท่านั้น จะต้องพิจารณาว่าการมอบอ านาจในกฎหมายแม่บทดังกล่าวต้องเป็นการ
มอบอ านาจที่ก าหนดไว้อย่างชัดแจ้ง และบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นมีเจตนารมณ์ให้ฝ่ายปกครอง
ก าหนดกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายขึ้นมาเพ่ือให้อ านาจรักษาการเป็นการทั่วไปของผู้รักษาการตาม
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และใช้บังคับภายในฝ่ายปกครองเท่านั้นหรือไม่ กรณีเช่นนี้กฎเกณฑ์
ที่ออกโดยอาศัยบทบัญญัติดังกล่าวย่อมไม่มีลักษณะทางกฎหมายเป็นกฎ  และไม่อาจเป็นที่มาของ
กฎหมายที่ฝ่ายปกครองจะใช้อ้างอิงได้ 
 มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง หากพิจารณาในแง่ขององค์กรผู้ใช้อ านาจ คือ ฝ่ายปกครอง
ออกมาตรการภายในของฝ่ายปกครองโดยอาศัยอ านาจในทางบริหารหรืออ านาจทั่วไปของ
ผู้บังคับบัญชา มิได้อาศัยอ านาจในทางนิติบัญญัติ และจากเนื้อหาสาระของมาตรการภายในของฝ่าย
ปกครองนั้น จะเห็นได้ว่ามิได้เป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปดังเช่นกฎ หากแต่ใช้บังคับกับ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น แต่ผลผูกพันภายนอกฝ่ายปกครองนั้นมาตรการภายในของฝ่ายปกครองอาจมีผลต่อ
บุคคลภายนอก เนื่องจากมาตรการภายในของฝ่ายปกครองจ านวนมากได้ก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อบุคคลภายนอก ซึ่งในทางข้อเท็จจริงแล้วมาตรการภายในของฝ่าย
ปกครองย่อมมีผลโดยอ้อมต่อบุคคลภายนอก แต่ก็เป็นการมีผลผูกพันโดยอ้อมเท่านั้น   
 เมื่อมาตรการภายในของฝ่ายปกครองมีสถานะเป็นกฎ และเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายแล้ว 
จะเป็นการมอบอ านาจอย่างกว้างขวางเหมือน “เช็คเปล่า” กล่าวคือ การตรากฎของฝ่ายปกครองเมื่อ
ไม่ต้องอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ผลก็จะเป็นว่าฝ่ายปกครองสามารถตรากฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ขึ้นบังคับใช้ได้เอง ในเรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้บัญญัติกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมอบ
อ านาจหรือก าหนดกฎเกณฑ์เป็นกรอบไว้ และหากอ านาจรัฐเป็นไปโดยไม่มีข้อจ ากัดรัฐก็จะท าอะไรก็
ได้ตามอ าเภอใจสิทธิและเสรีภาพของประชาชนก็จะถูกก้าวก่ายลิดรอนโดยอ านาจรัฐ เพ่ือไม่ให้ฝ่าย
ปกครองเลี่ยงไปออกมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่ไม่เป็นทางการแทนการตรากฎ เช่น กรณี
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 ที่ให้ออกกฎทบวงได้ทุกเรื่อง
โดยไม่มีขอบเขต ลักษณะการมอบอ านาจแบบให้ก าหนดหลักการเองได้นี้ ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องการ
ควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ให้ขัดกับกฎหมายแม่บทเป็นอย่างมาก และถ้ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองมี
ลักษณะเป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายประเภทที่ไม่ต้องได้รับมอบอ านาจจากกฎหมายแม่บทก็มีผลใช้
บังคับได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดับกลาง จึงมีปัญหาว่าสมควรจะเป็น
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เรื่องรายละเอียดที่เป็นงานประจ าหรือไม่ เพราะถ้าเป็นเรื่องนโยบายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ระดับกลางไม่น่าจะมีอ านาจก าหนด แต่ในทางปฏิบัติกฎหมายบางฉบับ เช่น พระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. 2469 กฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือป่าสงวนแห่งชาติ มักให้ออกเป็นระเบียบที่อธิบดีก าหนดทั้งที่
เป็นเรื่องนโยบาย การมอบอ านาจเช่นนี้จะก่อให้เกิดปัญหาในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ
มาตรการภายในของฝ่ายปกครองเหล่านี้ และไม่ต้องตามหลักการปกครองระบบรัฐสภาเท่าใด ซึ่งผู้
ออกมาตรการภายในของฝ่ายปกครองดังกล่าวไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะท าเช่นนั้น 
 การแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง “กฎ” และ “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” 
นอกจากการที่กฎจะต้องเป็นกรณีที่ตราโดยมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ขึ้นไป
มอบอ านาจ แต่มาตรการภายในของฝ่ายปกครองเป็นกรณีที่ออกโดยอาศัยอ านาจทางบริหารหรือ
อ านาจทั่วไปของผู้บังคับบัญชา และความแตกต่างที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ กฎจะต้องมีผลต่อ
บุคคลภายนอกฝ่ายปกครอง ในขณะที่มาตรการภายในของฝ่ายปกครองไม่มีผลต่อบุคคลภายนอกฝ่าย
ปกครอง ซึ่งการมีผลต่อบุคคลภายนอกฝ่ายปกครองนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ 
 กรณีท่ีหนึ่ง การมีผลต่อบุคคลภายนอกฝ่ายปกครอง บุคคลภายนอกหมายความถึงเฉพาะแต่
ประชาชน ไม่หมายความรวมถึงข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรการภายในของฝ่ายปกครองจึง
ไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพ สิทธิ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงาน ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานของรัฐ 
 กรณีที่สอง การมีผลต่อบุคคลภายนอกฝ่ายปกครอง บุคคลภายนอกฝ่ายปกครองนอกจาก
หมายถึงประชาชนแล้วยังหมายความรวมถึงข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย กรณีที่เป็นสถานะ
ส่วนบุคคลของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งความแตกต่างระหว่างการสั่งการที่มีผลกระทบต่อ
สถานะส่วนบุคคลของข้าราชการและการสั่งการภายในฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการนั้น คือ การสั่ งการที่มีผลกระทบต่อสถานะส่วนบุคคลของข้าราชการเป็น 
“ความสัมพันธ์พ้ืนฐาน” มีผลทางกฎหมายโดยตรงไปสู่ภายนอก กระทบถึงสิทธิของข้าราชการใน
ฐานะส่วนตัว มีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครอง เช่น การสั่งเลื่อนระดับ การสั่งลงโทษทางวินัยของ
ข้าราชการ ในขณะที่การสั่งการภายในฝ่ายปกครองที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่นั้นเป็น 
“ความสัมพันธ์ในทางการงาน” ไม่มีผลทางกฎหมายโดยตรงไปสู่ภายนอก ไม่กระทบสิทธิข้าราชการ
ในฐานะส่วนตัว และไม่มีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครอง เช่น ระเบียบค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ท างานซึ่งข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม มาตรการภายในของฝ่ ายปกครองจึงไม่ได้มี
ผลกระทบต่อบุคคลภายนอกหรือสถานะส่วนบุคคลของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 การมีผลโดยตรงไปสู่ภายนอกของกฎสามารถเปรียบเทียบได้กับกรณีนิติกรรมทางปกครอง
ของเยอรมัน ที่ค าสั่งทางปกครองจะต้องมีผลโดยตรงไปสู่ภายนอก อันเป็นการก าหนดขอบเขต
ระหว่างเสรีภาพประชาชนและฝ่ายปกครองว่ากรณีใดเป็นการก้าวไปสู่ขอบเขตสิทธิและเสรีภาพของ



200 
 

ประชาชน กรณีความสัมพันธ์ในทางการงาน เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ท างานซึ่งข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม ไม่ใช่ในฐานะส่วนตัว สถานภาพทางกฎหมาย
ในฐานส่วนตัวของข้าราชการผู้นั้นจึงยังไม่ถูกกระทบกระเทือน ระเบียบค าสั่งในทางการงานจึงไม่มีผล
ทางกฎหมายโดยตรงไปสู่ภายนอก มาตรการภายในของฝ่ายปกครองดังกล่าวจึงไม่เป็นนิติกรรมทาง
ปกครอง ข้าราชการผู้ได้รับค าสั่งจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้น และจะฟ้องโต้แย้งค าสั่งนั้นไม่ได้  
เนื่องจากเป็นเรื่องการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ราชการ ส่วนกรณีความสัมพันธ์พ้ืนฐาน เป็นนิติ
กรรมในการก่อ เปลี่ยนแปลง หรือระงับซึ่งความสัมพันธ์พิเศษกับรัฐ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์พ้ืนฐานนี้ ถือว่าเป็นค าสั่งที่มีผลทางกฎหมายโดยตรงไปยั งภายนอก 
กระทบสิทธิของข้าราชการในฐานะส่วนตัว ค าสั่งดังกล่าวเป็นนิติกรรมทางปกครอง ข้าราชการผู้ถูก
กระทบสิทธิอาจฟ้องโต้แย้งค าสั่งต่อศาลได้ ซึ่งความสัมพันธ์ในฐานะนี้จัดเป็นนิติกรรมทางปกครอง 
เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน ดังนั้น ความมีผลโดยตรงไปสู่ภายนอกของกฎจึง
หมายความว่ามีผลโดยตรงไปสู่ประชาชน และรวมถึงมีผลโดยตรงไปสู่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่เป็น
ความสัมพันธ์พื้นฐานด้วย 
 ส่วนการฟ้องคดีเกี่ยวกับมาตรการภายในของฝ่ายปกครองนั้น จะเห็นได้ว่าศาลปกครอง
สามารถตรวจสอบมาตรการภายในของฝ่ายปกครองในทางอ้อมได้อยู่ แล้ว ตามมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติว่า “เมื่อผู้ใด
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อัน
เนื่องมาจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
กรณีอ่ืนใดที่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อน
หรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้นต้องมีค าบังคับตามที่ก าหนดในมาตรา 72 ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง” โดยการตรวจสอบในฐานะที่เป็นการกระท าอ่ืนตามมาตรา 9 (1) ในกรณีที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว เช่น โดยการตรวจสอบค าสั่งหรือการกระท า
ทางปกครอง ในกรณีที่มีการออกมาตรการภายในของฝ่ายปกครองและต่อมามีการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในของฝ่ายปกครองดังกล่าว โดยการออกค าสั่งทางปกครองซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคล ในกรณีนี้จะต้องถือว่าค าสั่งทางปกครองดังกล่าวเป็นวัตถุแห่งคดีเสมอ เพราะ
หากถือว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองเป็นวัตถุแห่งคดีแล้ว การฟ้องคดีย่อมไม่น าไปสู่การแก้ไข
เยียวยาผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด หากก าหนดวัตถุแห่งคดี คือ มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง เมื่อ
พิจารณามาตรการภายในของฝ่ายปกครองดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายคดีก็เป็นอันยุติ เพราะแม้ศาล
ปกครองจะสั่งเพิกถอนมาตรการภายในของฝ่ายปกครองดังกล่าวก็ไม่มีผลถึงค าสั่งทางปกครอง ซึ่ง
หมายถึงค าสั่งทางปกครองนั้นยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ต่อไป ในทางกลับกันถ้าถือว่าวัตถุแห่งคดี คือ 
ค าสั่งทางปกครอง แม้ค าสั่งทางปกครองจะสั่งโดยอาศัยมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่ชอบด้วย
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กฎหมาย แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่าค าสั่งทางปกครองดังกล่าวขัดกับหลักการพ้ืนฐานของการกระท า
ทางปกครองศาลก็สามารถพิพากษาเพิกถอนได้ และหากศาลพิพากษาว่าค าสั่งหรือการกระท าทาง
ปกครองนั้นได้สั่งโดยอาศัยมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่ไม่สอดคล้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มาเป็นฐานในการออกค าสั่งหรือการกระท าทางปกครองนั้น และจะส่งผลให้ค าสั่งหรือการกระท าทาง
ปกครองดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ซึ่งเท่ากับว่าการที่ฝ่ายปกครองจะอาศัยมาตรการ
ภายในของฝ่ายปกครองที่ศาลเคยวินิจฉัยแล้วว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายมาประกอบการวินิจฉัยหรือสั่ง
การเพ่ืออกค าสั่งทางปกครองหรือการกระท าทางปกครองในกรณีที่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างเดียวกันอีก
ไม่ได้ เนื่องจากจะส่งผลให้ค าสั่งหรือการกระท าทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน 
 จากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองดังกล่าวเป็นปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ที่มี
ความเกี่ยวพันกับ “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” ซึ่งส่งผลกระทบอย่างน้อย 5 ประการ คือ 
 1 ) ท าให้ข้อความคิดในเรื่องของความแตกต่างทางกฎหมายระหว่าง “กฎ” และ 
“มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” ไม่แตกต่างกันในระบบกฎหมายไทย กล่าวคือ จะส่งผลให้เกิด
ความไม่แน่นอนชัดเจนในการพิจารณาว่าการกระท าหรือการใช้อ านาจในลักษณะใดเป็นกฎที่อยู่เขต
อ านาจการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยศาลปกครอง หรือการกระท าในลักษณะใด
เป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง  
 2 ) ท าให้ปริมาณคดีในศาลปกครองเพ่ิมขึ้น กล่าวคือ หากศาลปกครองยึดถือการ
ตีความตามแนววินิจฉัยดังกล่าว ที่ว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครอง เช่น หนังสือเวียนเป็นกฎ ย่อม
ส่งผลให้ปริมาณคดีในศาลปกครองเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นฝ่าย
ปกครองได้ออกหรือก าหนดวิธีการในการปฏิบัติราชการในรูปแบบของมาตรการภายในของฝ่าย
ปกครอง เช่น หนังสือเวียน หรือแนวปฏิบัติ โดยมีปริมาณมากกว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายและกฎมาก 
 3 ) เป็นการไม่สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกอ านาจที่ศาลเข้าไปก้าวล่วงการใช้
อ านาจขององค์กรบริหารซ่ึงเท่ากับศาลเข้าไปใช้อ านาจบังคับบัญชาเสียเอง กล่าวคือ ศาลปกครองเข้า
ไปเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานภายในฝ่ายปกครองโดยทางอ้อม 
 4 ) เป็นการไม่สอดคล้องกับหลักการควบคุมตรวจสอบ ซึ่ งศาลเป็นองค์กร
ตรวจสอบภายนอกฝ่ายปกครอง และเป็นการควบคุมตรวจสอบแบบแก้ไข กล่าวคือ ศาลปกครองเข้า
ไปควบคุมตรวจสอบมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ซึ่งมาตรการภายในของฝ่ายปกครองนั้นยังไม่มี
ผลทางกฎหมายโดยตรงต่อประชาชน 
 5 ) การวินิจฉัยว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองมีสถานะเป็นกฎ ส่งผลให้เป็น
การยอมรับว่าฝ่ายปกครองสามารถตรากฎในรูปแบบของมาตรการภายในของฝ่ายปกครองออกมามี
ผลบังคับใช้กับประชาชนได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายรองรับ 
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 ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองกรณีที่วินิจฉัยว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองมี
ลักษณะเป็นกฎ จึงเป็นการพิจารณาที่แตกต่างไปจากข้อความคิดในทางกฎหมาย และไม่สอดคล้อง
กับระบบกฎหมายของไทยทั้งในด้านแนวความคิดและในทางทฤษฎี โดยศาลปกครองไม่อาจวินิจฉัย
ความหมายและหลักเกณฑ์ในเรื่องความแตกต่างของการเป็นกฎและมาตรการภายในของฝ่าย
ปกครองได้ และมีข้อที่ควรค านึงด้วยว่าทฤษฎีกฎหมายที่แตกต่างกันสามารถน ามาปรับใช้กับกรณีนี้
อย่างไร 
 การที่ศาลปกครองยอมรับว่าหนังสือเวียน หรือแนวปฏิบัติซึ่งเป็นมาตรการภายในของฝ่าย
ปกครอง ที่ก าหนดขึ้นเองโดยไม่มีกฎหมายแม่บทให้อ านาจมีสภาพเป็นกฎที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจการ
ควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของศาลปกครอง อาจเป็นกรณีที่ได้รับอิทธิพลมาจากการใช้
และการตีความกฎหมายประกอบกับอิทธิพลของแนวความคิดที่เกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองตาม
แนวทางของระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส โดยเฉพาะกรณีของการตีความเกี่ยวกับสถานะของ
หนังสือเวียนที่ฝ่ายปกครองสามารถออกมาตรการภายในที่มีลักษณะเป็นการสร้างระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ ที่มีผลเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือหน้าที่ของประชาชนบังคับใช้กับประชาชนได้ เนื่องจากอ านาจ
ในการตรากฎหมายขององค์กรบริหารเป็นอ านาจในตัวเองท่ีได้รับมาตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีข้อพิจารณา
ว่าจะสอดคล้องกับความหมายของกฎในระบบกฎหมายไทยหรือไม่ เพราะระบบกฎหมายไทยถือว่า
อ านาจทั่วไปในการบัญญัติกฎหมายเป็นของรัฐสภา ต่างจากระบบกฎหมายฝรั่งเศสที่ถือว่าอ านาจ
ทั่วไปในการตรากฎหมายอยู่ที่ฝ่ายบริหาร การที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้การตรากฎที่กระทบสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลจ าเป็นต้องอ้างอิงบทกฎหมายแม่บทที่เป็นฐานแห่งอ านาจ ยิ่งแสดงให้เห็นว่า
รัฐธรรมนูญไทยให้ความส าคัญกับกฎหมายแม่บทซึ่งเป็นฐานแห่งอ านาจในการตรากฎ และส าหรับ
ประเทศไทยอ านาจในการบัญญัติกฎหมายบังคับใช้กับประชาชนเป็นอ านาจขององค์กรนิติบัญญัติ 
ฝ่ายปกครองจะตรากฎหมายให้มีผลบังคับใช้กับประชาชนได้ในกรณีที่ได้รับมอบอ านาจจากองค์กรนิติ
บัญญัติเท่านั้น เนื่องจากค านิยามของ “กฎ” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เป็นค านิยามเดียวกันกับค านิยามของ “กฎ” ตามมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่ยกร่างขึ้นตามแนวของกฎหมาย
เยอรมัน ซึ่งได้มีการแบ่งแยกสถานะทางกฎหมายระหว่างมาตรการภายในของฝ่ายปกครองกับกฎออก
จากกันไว้อย่างชัดเจน 
 กฎจึงไม่อาจหมายความรวมถึงมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นไปตามหลักเงื่อนไข
ของรัฐสภา ที่การก าหนดกฎเกณฑ์ในปัญหาที่มีความส าคัญจะต้องก าหนดโดยองค์กรนิติบัญญัติและ
การก าหนดกฎเกณฑ์ที่มีความส าคัญดังกล่าว องค์กรนิติบัญญัติไม่อาจมอบอ านาจให้แก่องค์กรอ่ืนได้ 
เช่น กรณีของกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล มิใช่มาตรการภายในของฝ่าย
ปกครองที่ออกโดยอาศัยอ านาจบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักนิติรัฐหรือ
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หลักที่ว่าบรรดาการกระท าทางปกครองทั้งหลายของฝ่ายปกครองจะต้องชอบด้วยกฎหมายที่ตราขึ้น
โดยองค์กรนิติบัญญัติ กล่าวคือ องค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองจะกระท าการทาง
ปกครองหรือมีอ านาจสั่งการที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นไปให้อ านาจไว้อย่างชัดแจ้ง และจะต้องใช้อ านาจนั้น
ภายในกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้จะกระท าการทางปกครองเกินขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจไว้มิได้
ตามนัยของค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 619/2550 ดังนั้น โดยหลักแล้วมาตรการภายในของฝ่าย
ปกครอง จึงไม่มีสถานะเป็นกฎที่จะน ามาบังคับใช้กับประชาชนได้ หากฝ่ายปกครองต้องการที่จะตรา
กฎหรือออกระเบียบเพ่ือใช้บังคับกับประชาชนเป็นการทั่วไปแล้ว กฎหมายก็เปิดโอกาสให้ฝ่าย
ปกครองสามารถที่จะตรากฎหรือออกระเบียบดังกล่าวได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประกาศกระทรวง 
ระเบียบกระทรวง ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาในทางปฏิบัติและป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ
ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ 
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น การพิจารณาว่ากฎเกณฑ์ใดมีฐานะในทางกฎหมายเป็นกฎนั้น นิยาม
ของกฎเป็นเพียงข้อพิจารณาเบื้องต้น จะต้องพิจาณาจากลักษณะส าคัญของการเป็นกฎที่ว่า “เป็น
กฎเกณฑ์ที่อาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บทในระดับพระราชบัญญัติ” “เป็นกฎเกณฑ์ที่ออกเพ่ือ
ก าหนดรายละเอียดให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท” และ “เป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลโดยตรงไปยังภายนอก” 
ประกอบกับลักษณะส าคัญของการเป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่ว่า “เป็นมาตรการที่ไม่ต้อง
มีกฎหมายแม่บทมอบอ านาจ” และ “เป็นมาตรการที่ไม่มีผลโดยตรงไปยังภายนอก” กฎจึงไม่อาจ
หมายความรวมถึงมาตรการภายในของฝ่ายปกครองได้เลย  
 

5.3  ปัญหาการเริ่มนับอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” 
 
 ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาการเริ่มนับอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎ ซึ่งเป็นเงื่อนไขการฟ้องคดีที่มีความส าคัญ มาตรา 49 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “การฟ้องคดี
ปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่
พ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นค าชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผลแล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมี
บทกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน” และมาตรา 52 บัญญัติว่า “การฟ้องคดีปกครองที่
เกี่ยวกบัการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล จะยื่นฟ้องคดีเม่ือใดก็ได้ 
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 การยื่นฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟ้องคดีแล้วถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่
ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีค าขอศาล
ปกครองจะรับไว้พิจารณาก็ได้” จากแนวค าพิพากษาและค าสั่งของศาลปกครองได้ถือวันเริ่มต้นในการ
นับระยะเวลาการฟ้องคดีหรืออายุความการฟ้องคดีแตกต่างกันไปหลายแนวทาง และผู้ฟ้องคดีจะต้อง
ยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด อีกทั้งยังมีข้อยกเว้นในเรื่องอายุความ ท าให้เกิดความ
ไม่ชัดเจนแน่นอนในการนับระยะเวลาการฟ้องคดี ซึ่งก่อให้เกิดประเด็นทางกฎหมายที่ควรพิจารณา
เพ่ือให้เกดิความชัดเจน โดยผู้เขียนขอน าเสนอดังต่อไปนี้ 
 
 5.3.1 มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
   พ.ศ. 2542  
 เมื่อพิจารณาจากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้แต่เพียงว่าต้องยื่นฟ้องภายใน 
90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี  
 ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีการจัดประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ในประเด็นปัญหาการพิจารณาคดีปกครอง เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟ้องคดีเพ่ือขอให้เพิกถอนกฎ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมี
มิติที่ประชุมว่า “เมื่อกฎมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว หากบุคคลซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับของกฎเช่นว่านั้นประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่ากฎไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่รู้
หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา กรณีที่กฎมิได้ลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงกฎนั้นตามความเป็นจริง” 
 ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีการประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ในประเด็นปัญหาการนับระยะเวลาการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยมีมติที่ประชุมว่า “เมื่อกฎมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือมี
ประกาศโดยวิธีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและมีผลใช้บังคับแล้ว หากบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎเช่นว่านั้นประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่ากฎไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่รู้หรือควรรู้ถึง
เหตุแห่งการฟ้องคดีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่มีการประกาศ
โดยวิธีการอ่ืนและมีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่กฎมิได้พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือมิได้มีการประกาศ
โดยวิธีการอื่นตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงกฎนั้นตามความ
เป็นจริง”  
 มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองดังกล่าวก็ยังมีข้อยกเว้นที่ท าให้เกิดความไม่ชัดเจน
แน่นอนในการนับระยะเวลาการฟ้องคดีขึ้นในการน ามาพิจารณาคดีปกครองที่ฟ้องเกี่ยวกับความชอบ
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ด้วยกฎหมายของกฎ ซึ่งศาลปกครองได้ถือวันเริ่มต้นในการนับระยะเวลาฟ้องคดีหรืออายุความการ
ฟ้องคดีแตกต่างกันไปหลายแนวทาง โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง คือ  
 แนวทางที่หนึ่ง เริ่มนับแต่วันที่กฎประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยศาลถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่วันที่กฎประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดี
จะต้องยื่นฟ้องคดีภายใน 90 วันนับแต่วันที่กฎนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 แนวทางที่สอง เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ว่ากฎมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี โดยศาลถือว่าผู้
ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ว่ากฎมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี 
กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่ากฎนั้นมี
ผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่หรือผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง การประกาศกฎในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นเพียงพิธีการของการประกาศใช้กฎเท่านั้น ยังไม่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของการ
นับระยะเวลาการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกฎนั้น เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้
ว่ากฎนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่หรือผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีโดยตรงในวันประกาศกฎนั้นใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป  
 การตีความดังกล่าวแม้จะเป็นการสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แต่การถือตามแนวการตีความของศาล
ปกครองอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของความแน่นอนของระยะเวลาว่าระยะเวลาใดจะถือว่าผู้ฟ้อง
คดีได้รู้หรือควรรู้ถึงวันที่กฎนั้นมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี 
  
 5.3.2 มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
   พ.ศ. 2542  
 มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 2542 ก็
ได้ก าหนดข้อยกเว้นในกรณีที่มีการฟ้องคดทีี่เก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎเกินกว่าระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด กล่าวคือ แม้จะเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง
เหตุแห่งการฟ้องคด ีศาลปกครองอาจรับค าฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาได้ถ้าเห็นว่าการฟ้องคดีนั้นจะเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน ซึ่งปัจจุบันศาลปกครองได้น าข้อยกเว้นในเรื่องของ
ประโยชน์แก่ส่วนรวมมาเป็นเหตุในการรับฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ ในกรณีที่
ฟ้องเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้พิจารณา จากแนวค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าศาลปกครองตีความหมายของค าว่า “ประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็น
อ่ืน” ในความหมายอย่างกว้าง และในบางกรณีศาลก็ไม่ได้น าข้อยกเว้นมาวินิจฉัยประกอบการพิจาณา
เป็นเงื่อนไขในเรื่องของระยะเวลาในการฟ้องคดี หรือในบางกรณีที่ศาลน าข้อยกเว้นมาวินิจฉัย
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ประกอบการพิจาณาเป็นเงื่อนไขในเรื่องของระยะเวลาในการฟ้องคดีแต่ศาลวินิจฉัยว่าไม่เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 
 5.3.3 วิเคราะห์ปัญหาการเริ่มนับอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ”  
 ประเทศอังกฤษ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ มิได้มีการก าหนดเรื่อง
อายุความหรือระยะเวลาการฟ้องคดีไว้แต่อย่างใด และตามทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความของ
อังกฤษเงื่อนไขในการฟ้องคดีและผลของคดีจะตัดสินไปพร้อมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของค าพิพากษา 
ในทางปฏิบัตินั้นศาลจะไม่เคร่งครัดในเรื่องก าหนดอายุความฟ้องคดีและไม่ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ 
เนื่องจากการรับฟ้องคดีเป็นดุลพินิจของศาลและศาลจะเปิดโอกาสให้ฟ้องคดีได้มาก โดยเฉพาะกรณีที่
เป็นประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือประโยชน์ของสังคมหรือชุมชนของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลแทบไม่ให้
ความส าคัญกับระยะเวลาการฟ้องคดีเลย 
 ประเทศฝรั่งเศส การฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ กฎหมายบัญญัติให้ต้อง
ยื่นฟ้องภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่มีการประกาศ โดยจะเริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีในวันถัดจากวัน
ประกาศ เว้นแต่กรณีจะมีกฎหมายเฉพาะก าหนดซึ่งอาจสั้นกว่า 2 เดือน แต่แม้จะพ้นระยะเวลาฟ้อง
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยตรงไปแล้วก็ตาม ประชาชนอาจยกความไม่ชอบด้วย
กฎหมายของกฎขึ้นกล่าวอ้างได้เสมอกรณีโต้แย้งค าสั่งที่มาจากการปรับใช้กฎและความชอบหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎดังกล่าว และ
ประชาชนก็ยังสามารถร้องขอไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจให้ยกเลิกกฎได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ท าให้มีการฟ้องคดี
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎได้อยู่เสมอ 
 ประเทศเยอรมัน การฟ้องคดีเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ กฎหมายบัญญัติให้ต้อง
ยื่นฟ้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีการประกาศ หลังจากระยะเวลาดังกล่าวล่วงพ้นไปแล้ว บุคคลใดจะ
ร้องขอให้ศาลปกครองแสดงความเสียเปล่าหรือเป็นโมฆะของกฎอีกไม่ได้ อย่างไรก็ตาม หากมีกา ร
ออกค าสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิประชาชนโดยอาศัยกฎเป็นฐานอ านาจในการออกค าสั่งนั้น 
ประชาชนสามารถฟ้องค าสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ ซึ่งก่อนที่จะพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของ
ค าสั่งทางปกครอง ศาลปกครองย่อมจะพิจารณาประเด็นเบื้องต้นแห่งคดีก่อนว่า กฎชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ 
 ประเทศไทย การฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ การตรากฎมีพัฒนาการ
ตามแนวทางระบบกฎหมายของตนตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่เรียกว่ากฎเสนาบดี ตราโดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติและจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยบรรดากฎหมายในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็มีผลบังคับใช้
เท่าท่ีไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น พระราชกฤษฎีกาได้พัฒนาเป็นประเภทหนึ่งของ
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กฎ ถ้าตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายหรือกฎหมายที่มีค่าบังคับใน
ระดับเดียวกัน พระบรมราชโองการที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติที่ยังมีผลบังคับใช้จน
ปัจจุบันก็อาจจัดว่ามีลักษณะเป็นกฎประเภทหนึ่งแต่ไม่เป็นค าสั่ง ส่วนพระราชบัญญัติที่บัญญัติขึ้นใหม่
มักจะมีบทบัญญัติที่มอบหมายให้ฝ่ายปกครองตรากฎ ก าหนดประเภทของกฎ รวมถึงกระบวนการ
ตรากฎนั้นไว้ แต่จะเห็นได้ว่าในอดีตไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาในการฟ้องคดีเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎไว้เป็นการเฉพาะ ปัจจุบันมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ระยะเวลาในการ
ฟ้องคดีของกฎไว้ในมาตรา 49 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซ่ึงอาจเป็นการบัญญัติตามแนวทางท่ีเคยปฏิบัติกันมา 
 กรณีตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 ด้วยเหตุว่ากฎมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็น
การเฉพาะ ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในบังคับของกฎย่อมจะมีเป็นจ านวนมาก และผลกระทบกับสิทธิของ
ประชาชนที่เกิดจากกฎไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้พร้อมกันทั้งหมดได้ กรณีจึงขึ้นอยู่กับฝ่ายปกครองว่าจะใช้
อ านาจโดยอาศัยกฎไปมีผลกระทบต่อประชาชนเมื่อใด ประกอบกับปัญหาเกี่ยวกับการประกาศใช้กฎ 
และปัญหาผู้ที่ไม่ทราบถึงการมีอยู่ของกฎ อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของกฎที่ไม่อาจแจ้งไปยัง
บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง จึงต้องมีการประกาศกฎให้ประชาชนทราบถึงการมีอยู่ของกฎ 
และปัญหาความหลากหลายของประเภทของกฎรวมทั้งรูปแบบต่าง ๆ ในการประกาศ ซึ่งมีความไม่
ชัดเจนและไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการประกาศกฎไว้ และการที่ศาลพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีว่าผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบจากกฎเมื่อใดจึงจะเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควร
รู้ถึงกฎและเป็นวันเริ่มต้นนับระยะเวลาการฟ้องคดี ซึ่งเห็นได้ว่าย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้มีการฟ้อง
คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎได้อยู่เสมอและตลอดเวลาโดยไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งเป็นการไม่
สอดคล้องกับหลักความแน่นอนของกฎหมาย 
 ส่วนกรณีตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของการใช้ข้อยกเว้นของศาล
ปกครอง ทั้งนี้ โดยความเห็นของผู้เขียนเห็นว่าการคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎเมื่อ
พิจารณาแล้วการฟ้องคดีย่อมเป็น “ประโยชน์แก่ส่วนรวม” เสมอ เนื่องจากกฎมีลักษณะที่มีผลบังคับ
เป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หากมี ผู้ฟ้องคดี
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎผลของค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองย่อมส่งผลไปถึง
บุคคลอื่นที่อยู่ภายในบังคับของกฎดังกล่าวด้วย ประกอบกับมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เป็นบทบัญญัติที่ยกเว้นเรื่องระยะเวลาในการฟ้องคดี
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 49 ดังนั้น การใช้และการตีความบทบัญญัติซึ่งเป็นบทยกเว้นต้องตีความอย่าง
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จ ากัด ประกอบกับหลักความแน่นอนทางกฎหมายของกฎที่ไม่ควรถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายได้ตลอดเวลา มิเช่นนั้นแล้วบทบัญญัติในมาตรา 49 ย่อมไม่มีผลบังคับใช้แต่ประการใด  
 จากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองดังกล่าวเป็นปัญหาอายุความในการฟ้องคดี
เกี่ยวกับ “กฎ” ซึ่งส่งผลกระทบอย่างน้อย 2 ประการ คือ 
   1 ) เกิดความไม่แน่นอนเรื่องอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายของกฎว่ามีการเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เม่ือใด 
   2 ) เป็นการเปิดโอกาสให้มีการฟ้องคดีเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎได้อยู่
เสมอและตลอดเวลาโดยไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการไม่สอดคล้องกับหลักความแน่นอนของกฎหมาย 
 การก าหนดให้เริ่มนับระยะเวลาฟ้องเพิกถอนกฎตั้งแต่วันที่มีการประกาศใช้กฎนั้น ไม่เป็นการ
ท าให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนขาดความสมบูรณ์ เนื่องจากแม้ผู้ฟ้องคดีจะฟ้องคดี
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นการฟ้องที่เกินก าหนดระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดนับแต่วันที่มีการประกาศบังคับใช้กฎ แต่ประชาชนหรือผู้ฟ้องคดีก็สามารถที่จะฟ้อง
คดีโดยอาศัยเหตุข้อพิพาทอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดได้ เช่น การฟ้องกรณีที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่ง
ทางปกครองโดยอาศัยกฎนั้นเป็นฐานอ านาจในการออกค าสั่งและค าสั่งทางปกครองนั้นกระทบสิทธิ
ของผู้ฟ้องคดี กรณีดังกล่าวจึงเป็นการชั่งน้ าหนักระหว่างหลักความแน่นอนในทางกฎหมายกับ
หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 ประกอบกับเมื่อกฎมีการประกาศบังคับใช้ผลทางกฎหมายของกฎที่จะกระทบต่อสิทธิหรือ
หน้าที่ของประชาชนในบางกรณีอาจยังไม่เกิดขึ้นในทันที จึงยังไม่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีเนื่องจากยังไม่
เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งจะแตกต่างจากค าสั่งทางปกครองที่จะเกิดผลกระทบในทันทีที่
ได้รับแจ้งค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ดังนั้น ระยะเวลาที่ให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วย่อมเป็นไปได้ยากที่
ประชาชนจะรู้หรือควรรู้ถึงการประกาศของกฎดังกล่าวและน ามายื่นฟ้องคดีต่อศาลภายใน 90 วัน อีก
ทั้งกฎอาจยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากในอดีตไม่มี
การก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาในการฟ้องคดีเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎไว้เป็นการ
เฉพาะ และเพ่ือเป็นการสร้างหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักความแน่นอนของกฎหมาย โดยพิจารณา
เปรียบเทียบทั้งข้อดีและข้อเสียของต่างประเทศ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บทบัญญัติในกรณีของการฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎนั้นควรก าหนดการ
เริ่มต้นนับระยะเวลาในการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎนับตั้งแต่วันที่กฎมีการ
ประกาศใช้ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือประกาศในสถานที่ที่กฎหมายก าหนด 
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เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและมีความสอดคล้องกับลักษณะในทางกฎหมายของกฎ  และควรขยาย
ระยะเวลาในการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎให้มากกว่าระยะเวลา 90 วันตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
 ปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ต่อศาลปกครองนั้น อ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลปกครองในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตรากฎโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรือละเมิดที่เกิดจากกฎแล้ว มีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ปัญหา ดังนี้ 
    1 ) ปัญหาเขตอ านาจศาลในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ “กฎ” ที่
ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีปัญหา คือ ศาลใดเป็นศาลที่มีอ านาจในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรณีการตรากฎขององค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นการใช้อ านาจทางปกครองขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎดังกล่าวสามารถถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองหรือไม่ 
   2 ) ปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ที่มีความเกี่ยวพันกับ “มาตรการภายในของ
ฝ่ายปกครอง” มีปัญหา คือ กฎที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองมีความหมาย
อย่างไร และกฎที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหมายความรวมถึงมาตรการภายใน
ของฝ่ายปกครองด้วยหรือไม่  
   3 ) ปัญหาการเริ่มนับอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” มีปัญหา คือ การเริ่ม
นับอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ ควรก าหนดการเริ่มต้นนับ
ระยะเวลาในการฟ้องคดีตั้งแต่วันใดที่จะถือว่า เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงวันที่กฎนั้นมี
ผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี และควรมีข้อยกเว้นในกรณีที่มีการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย
ของกฎเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ 
 ซ่ึงปัญหาส าคัญดังกล่าวทั้ง 3 ปัญหา ผู้เขียนจะได้มีบทสรุปและข้อเสนอแนะในบทต่อไป 
 



บทท่ี 6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 การฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ เป็นคดีปกครองที่มีลักษณะพิเศษและมี
ความส าคัญประเภทหนึ่งในบรรดาคดีปกครอง เนื่องจากเมื่อศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้
เพิกถอนกฎแล้ว กฎนั้นจะสิ้นผลการบังคับใช้และการสิ้นผลการบังคับใช้ของกฎดังกล่าว ย่อมส่งผล
กระทบต่อการจัดท าบริการสาธารณะอาจท าให้การจัดท าบริการสาธารณะหยุดชะงักลงได้ ซึ่งฝ่าย
ปกครองใช้กฎเป็นเครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดท าบริการสาธารณะดังกล่าว แต่ด้วยบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 2542 ที่เกี่ยวข้องกับกฎ 
ประกอบกับการใช้และการตีความบทบัญญัติดังกล่าวของศาลปกครอง ก่อให้เกิดประเด็นทาง
กฎหมายที่น่าพิจารณาหลายประการ 
 จากการศึกษาปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ต่อศาลปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบ
แนวความคิดภายในประเทศไทย และแนวความคิดในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเทศอังกฤษ 
ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมันแล้ว ผู้เขียนขอน าเสนอถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวตามล าดับ ดังนี้ 
 

6.1  บทสรุป 
 
 6.1.1 ปัญหาเขตอ านาจศาลในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ “กฎ” ที่ตรา 
   โดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ปัญหาเขตอ านาจศาลในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ตราโดยองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาดังกล่าวมีที่มาจากสถานะความเป็นอิสระขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้เขียนยอมรับว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน เป็นองค์กรของรัฐที่ส าคัญอย่างยิ่งในการท าหน้าที่ตรวจสอบและส่งเสริมกลไกของภาครัฐ
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และท าให้การปฏิรูปการเมืองและระบบราชการบรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็
ตามองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็ต้องผูกพันต่อหลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตย อันเป็นหลักการ
พ้ืนฐานที่สร้างความชอบธรรมในการใช้อ านาจหน้าที่ขององค์กรของรัฐทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตรากฎขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการการใช้
อ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 บัญญัติที่ เกี่ยวกับอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ นั้นได้บัญญัติไว้ไม่ชัดเจน ดังนั้น การพิจารณาถึงอ านาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลปกครอง จะพิจารณาจากรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการวางหลักเกณฑ์ไว้แต่เพียงกว้าง ๆ 
อย่างเดียวไม่ได้ จะต้องพิจารณาควบคู่กับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะด้วย  
 ประกอบกับการตรากฎององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้น มีสาระส าคัญโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับการตรากฎของฝ่ายปกครอง กล่าวคือ การตรากฎขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่
อ านาจทางนิติบัญญัติดังเช่นการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ
องค์กรนิติบัญญัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญก าหนดให้เป็นอ านาจอธิปไตยขององค์กรนิติบัญญัติเท่านั้น แต่เป็น
การอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายแม่บทตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
เช่นเดียวกับการตรากฎของฝ่ายปกครองเท่านั้น การตรากฎขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจึงเป็น
การกระท าทางปกครองอย่างหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญที่การกระท าในฐานะ
ที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเขตอ านาจศาลในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้น จึงต้องน ามาใช้
กับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน เมื่อการตรากฎขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นการ
ใช้อ านาจในการกระท าทางปกครอง การพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ตราโดยองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญจึงต้องอยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง ตามนัยของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 
 6.1.2 ปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ที่มีความเกี่ยวพันกับ “มาตรการภายในของ 
    ฝ่ายปกครอง” 
 ปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎที่มีความเกี่ยวพันกับมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง อาจ
กล่าวได้ว่าปัญหาดังกล่าวมีที่มาจากการไม่แบ่งแยกระหว่างกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่มีที่มาจากฐาน
อ านาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นไป และกฎเกณฑ์ภายในของฝ่ายปกครองที่มีที่มาจาก
อ านาจบังคับบัญชา ซึ่งมาตรการภายในของฝ่ายปกครองเป็นเครื่องมือของฝ่ายปกครองที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งในการสร้างความเป็นเอกภาพในการกระท าทางปกครอง และเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและความ
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เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายปกครองก็ต้องผูกพันต่อหลักนิติรัฐ
และหลักประชาธิปไตย อันเป็นหลักการพ้ืนฐานที่สร้างความชอบธรรมในการใช้อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรของรัฐทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นเรื่องที่มี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการการใช้อ านาจทางปกครองของฝ่ายปกครองที่กรณีอาจมีผลทางกฎหมาย
ต่อประชาชนภายนอกฝ่ายปกครองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 หากมาตรการภายในของฝ่ายปกครองมีลักษณะเป็นกฎย่อมแสดงให้เห็นว่าศาลปกครองถือ
ว่ามาตรการภายในของฝ่ายปกครองมีผลผูกพันต่อบุคคลภายนอกโดยตรง ซึ่งตามหลักความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าทางปกครองที่ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดที่มีผลเป็นการกระทบสิทธิหรือ
หน้าของประชาชนได้จะต้องมีกฎหมายให้อ านาจไว้ และจะกระท าเกินขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจไว้
มิได้ หากกระท าไปโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมายการกระท าของฝ่ายปกครองนั้นย่อมไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ประกอบกับการที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การตรากฎที่มีผลกระทบสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลจ าเป็นที่จะต้องอ้างอิงกฎหมายแม่บทที่เป็นฐานแห่งอ านาจ ย่อมแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญให้
ความส าคัญกับกฎหมายแม่บทซึ่งเป็นฐานแห่งอ านาจในการตรากฎ ดังนั้น โดยตัวของมาตรการ
ภายในของฝ่ายปกครองเองจึงยังไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือหน้าที่หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าที่ของประชาชน 
 มาตรการภายในของฝ่ายปกครองนั้น มีความแตกต่างจากกฎ กล่าวคือ หลักเกณฑ์ในการ
แบ่งแยก “กฎ” และ “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” นั้น จะต้องพิจารณาลักษณะส าคัญของ
การเป็นกฎ และลักษณะส าคัญของการเป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครองด้วย มิใช่พิจารณาเพียง
ค านิยามตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ลักษณะส าคัญที่ท าให้กฎมีความแตกต่างจากมาตรการภายใน
ของฝ่ายปกครอง ดังนี้ 
 กฎจะต้องเป็นกฎเกณฑ์ท่ีตราโดยฝ่ายปกครองหรือองค์กรที่ใช้อ านาจทางปกครอง โดยอาศัย
ฐานแห่งอ านาจที่เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นไป และการตรากฎจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และประเภทที่ตามที่กฎหมายระดับพระราชบัญญัติก าหนดไว้ เพ่ือบังคับ
ใช้ในรายละเอียดของการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และลักษณะส าคัญของการ
เป็น “กฎ” จะต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้ 
 1) เป็นกฎเกณฑ์ที่ตราโดย “ฝ่ายปกครอง” 
 2) เป็นกฎเกณฑ์ที่อาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บทในระดับพระราชบัญญัติ 
 3) เป็นกฎเกณฑ์ที่ออกเพ่ือก าหนดรายละเอียดให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท 
 4) เป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้กับกรณีใดหรือบุคคลใด
เป็นการเฉพาะ 
 5) เป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลโดยตรงไปยังภายนอก 
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 โดยการมีผลโดยตรงไปสู่ภายนอกนั้น หมายความว่ามีผลโดยตรงไปสู่ประชาชน และ
หมายความรวมถึงมีผลโดยตรงไปสู่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่เป็นความสัมพันธ์พ้ืนฐานด้วย 
 ส่วนมาตรการภายในของฝ่ายปกครองมิใช่นิติกรรมทางปกครอง แต่เป็นการตรากฎเกณฑ์
ภายในของฝ่ายปกครองที่อาศัยอ านาจบังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางการตีความกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
หรือมีขึ้นเพ่ือจัดระบบการท างานภายในฝ่ายปกครอง และมีผลใช้บังคับเฉพาะภายในหน่วยงานฝ่าย
ปกครองเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก หรือผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
ส่วนบุคคลของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และลักษณะส าคัญของการเป็น “มาตรการภายในของ
ฝ่ายปกครอง” จะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
 1 ) เป็นเครื่องมือของฝ่ายปกครอง 
 2 ) เป็นมาตรการที่ไม่ต้องมีกฎหมายแม่บทมอบอ านาจ 
 3 ) เป็นมาตรการที่ไม่มีผลโดยตรงไปยังภายนอก 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่า “กฎ” และ “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” มีความแตกต่างกันอยู่หลาย
ประการ กล่าวคือ กฎเป็นกฎเกณฑ์ที่อาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บทในระดับพระราชบัญญัติ เป็น
กฎเกณฑ์ท่ีออกเพ่ือก าหนดรายละเอียดให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท และเป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลโดยตรง
ไปยังภายนอก ซึ่งมาตรการภายในของฝ่ายปกครองไม่มีลักษณะดังกล่าว ดังนั้น หาการกระท าของ
ฝ่ายปกครองใดไม่มีลักษณะในทางกฎหมายของกฎอย่างครบถ้วนแล้ว ก็ไม่อาจถือได้ว่าการกระท านั้น
มีสถานะเป็นกฎ 
 
 6.1.3 ปัญหาการเริ่มนับอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” 
 ปัญหาการเริ่มนับอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาดังกล่าวมีที่มา
จากวันเริ่มต้นการนับระยะเวลาในการฟ้องคดีเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ เนื่องจากผู้ฟ้อง
คดีจะต้องยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และมาตรา 52 ได้ก าหนดข้อยกเว้นในเรื่องอายุ
ความ ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนแน่นอนในการเริ่มต้นนับระยะเวลาในการฟ้องคดี 
 กรณีท่ีศาลพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีว่าผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบจากกฎเมื่อใดจึง
จะเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงวันที่กฎนั้นมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี และเริ่มต้นนับระยะเวลาใน
การฟ้องคดีตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 และกรณีที่ศาลปกครองรับค าฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาเมื่อเห็นว่าการฟ้องคดีนั้นจะเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน ในคดีที่ฟ้องเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ตาม
มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นั้น ย่อม
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ส่งผลให้บทบัญญัติในมาตรา 49 ไม่มีผลบังคับใช้แต่ประการใด ซึ่งทั้งสองกรณีก่อให้เกิดปัญหาในเรื่อง
ความแน่นอนของระยะเวลาว่าระยะเวลาใดจะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นการนับระยะเวลาในการฟ้องคดี
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยกฎหมายของกฎได้อยู่เสมอและตลอดเวลาโดยไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นการไม่สอดคล้องกับหลัก
ความแน่นอนของกฎหมายของกฎที่ไม่ควรถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายได้ตลอดเวลา 
ประกอบกับในอดีตไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาในการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายของกฎไว้เป็นการเฉพาะ และเพ่ือเป็นการสร้างหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักความแน่นอน
ของกฎหมาย โดยพิจารณาเปรียบเทียบทั้งข้อดีและข้อเสียของต่างประเทศ ระยะเวลาที่ให้ผู้ฟ้องคดี
ยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 49 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป 
ซึ่งกฎอาจยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาดังกล่าว 
 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 6.2.1 ปัญหาเขตอ านาจศาลในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ “กฎ” ที่ตรา 
  โดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ประการที่หนึ่ง ผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการตีความนิยามของหน่วยงานทางปกครองใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
 การพิจารณาอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง นอกจากพิจารณาตามที่บัญญัติ
ไว้ ในรัฐธรรมนูญแล้ว จะต้องพิจารณากฎหมายเฉพาะประกอบด้วย กล่าวคือ พิจารณา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย และการ
ตีความนิยามของหน่วยงานทางปกครองในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ควรตีความหน่วยงานทางปกครองรวมถึงองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญด้วยโดยถือเป็นหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญตรากฎ เนื่องจากเป็นการใช้อ านาจทางปกครองขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ประการที่สอง ผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการสร้างหลักเกณฑ์องค์กรผู้มีอ านาจในการ
พิจารณากฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 การสร้างหลักเกณฑ์องค์กรผู้มีอ านาจในการพิจารณากฎที่ตราโดยองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในส่วนนิยามของค าว่า “หน่วยงานทางปกครอง” โดยเพ่ิมเติม “องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ” ไว้ในบทบัญญัติดังกล่าวด้วย เช่น “‘หน่วยงานทางปกครอง ’ หมายความว่า 
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กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่ เ รียกชื่ออย่าง อ่ืนและมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้
อ านาจทางปกครองหรือให้ด าเนินกิจการทางปกครอง” 
 
 6.2.2 ปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ที่มีความเกี่ยวพันกับ “มาตรการภายในของ 
  ฝ่ายปกครอง” 
 ประการที่หนึ่ง ผู้ เขียนขอเสนอแนวทางในการตีความนิยามของกฎในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
 การตีความนิยามของกฎในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไม่ควรตีความว่าเมื่อเป็น “บทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่ง
หมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ” แล้วก็จะมีลักษณะเป็นกฎทุกกรณี แต่ควร
จะต้องตีความโดยพิจารณาจากลักษณะส าคัญของกฎให้ครบถ้วน คือ 1 เป็นกฎเกณฑ์ที่ตราโดย “ฝ่าย
ปกครอง” 2 เป็นกฎเกณฑ์ที่อาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บทในระดับพระราชบัญญัติ 3 เป็น
กฎเกณฑ์ที่ออกเพ่ือก าหนดรายละเอียดให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท 4 เป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับ
เป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้กับกรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ และ 5 เป็นกฎเกณฑ์ที่มีผล
โดยตรงไปยังภายนอก ทั้งนี้ ค าว่ามีผลโดยตรงไปยังภายนอก หมายถึง มีผลโดยตรงไปสู่ประชาชน 
และหมายความรวมถึงมีผลโดยตรงไปสู่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่เป็นความสัมพันธ์พ้ืนฐานด้วย 
 ประการที่สอง ผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการสร้างหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกความแตกต่าง
ระหว่าง “กฎ” และ “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” 
 การสร้างหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง “กฎ” และ “มาตรการภายในของ
ฝ่ายปกครอง” ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในส่วนนิยามของค าว่า “กฎ” โดยเพ่ิมเติมลักษณะของกฎที่ “เป็น
กฎเกณฑ์ท่ีมีผลโดยตรงไปยังภายนอก” ไว้ในบทบัญญัติดังกล่าวด้วย เช่น “‘กฎ’ หมายความว่า พระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติ
อ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ แต่ไม่
รวมถึงกรณีที่ใช้บังคับแตเ่ฉพาะภายในฝ่ายปกครอง” 
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 6.2.3 ปัญหาการเริ่มนับอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” 
 ประการที่หนึ่ง ผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการตีความการนับระยะเวลาเริ่มต้นในการฟ้องคดี
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
 การตีความการนับระยะเวลาเริ่มต้นในการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ 
ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ควร
ตีความวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี โดยเริ่มต้นนับระยะเวลาในการฟ้องคดีนับแต่วันที่ กฎ
นั้นได้ประกาศใช้บังคับ ไม่ว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือประกาศโดยวิธีอ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนด  
 และการตีความข้อยกเว้นในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎเกิน
กว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ควรตีความโดยไม่รวมข้อยกเว้นในเรื่องของประโยชน์แก่ส่วนรวม
หรือมีเหตุจ าเป็นอื่น 
 ประการที่สอง ผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการสร้างหลักเกณฑ์ในการนับระยะเวลาเริ่มต้นใน
การฟ้องคดี เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎตามมาตรา 49 และมาตรา 52  แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
 การสร้างหลักเกณฑ์ในการนับระยะเวลาเริ่มต้นในการฟ้องคดี เกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายของกฎ ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 โดยอาจจะบัญญัติเพ่ิมเติมไว้เป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากระยะเวลาในการฟ้องคดี
ปกครองประเภทอ่ืน หรือบัญญัติเพ่ิมเติมในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เช่น “การฟ้องคดีปกครองกรณีที่เป็นกฎจะต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศใช้บังคับ กรณีอ่ืนจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจง
จากหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นค าชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มี
เหตุผลแล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน” 
 และไม่ควรมีข้อยกเว้นในเรื่องของระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของ
กฎตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
เช่น “การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล จะยื่น
ฟ้องคดีเม่ือใดก็ได ้
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 การยื่นฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟ้องคดีแล้วถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่น
ฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีค าขอศาล
ปกครองจะรับไว้พิจารณาก็ได้  
 ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงการฟ้องคดีปกครองกรณีท่ีเป็นกฎ” 
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