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 วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาถึงหลักสารบัญญัติของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย โดย
หลักกฎหมายทั่วไปนับว่าเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญมากเรื่องหนึ่ง และเป็นหลักกฎหมายที่มิได้บัญญัติไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งศาลได้ค้นหาและน ามาใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษร ใน
การนี้ได้ศึกษาถึงค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาพิจารณาประกอบ
ในการวินิจฉัยคดีปกครอง โดยได้ศึกษาหลักกฎหมายเรื่องดังกล่าวของต่างประเทศด้วยเพ่ือเป็น
ประโยชน์ส าหรับการวางแนวทางในเรื่องหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย  
 จากการศึกษาพบว่า รากฐานแนวคิดของหลักกฎหมายทั่วไปทั้งในประเทศอังกฤษ ประเทศ
ฝรั่งเศส และประเทศไทย ต่างมีรากฐานแนวคิดหลักมาจากหลักนิติรัฐ หรือหลักนิติธรรม และมีการ
น ามาใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทยนั้นได้ถูกพัฒนา
และน ามาใช้มากข้ึนภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากหลักกฎหมายดังกล่าวหลายหลักได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบ
กับเป็นช่วงที่มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นศาลที่มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี
ปกครองโดยเฉพาะ ซึ่งศาลได้มีการค้นหาและน าหลักกฎหมายทั่วไปหลักใหม่ ๆ มาใช้ในการพิจารณา
พิพากษาคดี เช่น การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
 จากการวิเคราะห์ตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึง
ปัจจุบัน พบว่า การใช้หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทยนั้น แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีแรก 
ศาลปกครองได้น ามาปรับใช้กับคดีในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” กล่าวคือ เป็นกรณีที่ 
หลักกฎหมายทั่วไปนั้นได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว และกรณีที่สอง ศาลปกครองได้
น ามาปรับใช้กับคดีในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” กล่าวคือ เป็นกรณีที่หลักกฎหมายทั่วไป
นั้นยังมิได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าหลักกฎหมายทั่วไป      
แต่ละหลักมาปรับใช้กับคดีของศาลนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลักกฎหมายดังกล่าว    
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับข้อเท็จจริงในคดี ทั้งนี้ เพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
และที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ เพ่ือผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การที่ศาลจะน าหลัก
กฎหมายทั่วไป ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” มาปรับใช้กับคดีได้จะต้องเป็นกรณีที่ไม่มี
กฎหมายลายลักษณ์อักษรในเรื่องนั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องไม่ขัดกับกฎหมายลายลักษณ์
อักษร 
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This thesis intends to study substantive jurisprudence under general principles 
of law in Thai administrative law. The principles are normally unwritten thus 
interesting for legal academics. The courts have adopted the principles to fill the 
gaps in the written legislation. This study analyzed judgments of the Supreme 
Administrative Court comparing with foreign laws in order to designate way of 
studying general principles of law in Thai administrative law. 
  According to the research, fundamental concepts of the general principles of 
law in England, France and Thailand rooted from Legal State concept in civil law 
system or the Rule of Law concept in common law system. And the courts have 
filled the gaps in the written legislation by adopting the principles in making judicial 
decisions. The general principles of law in Thai administrative law have been much 
developed and more applied after the application of the Administrative Procedure 
Act, B.E. 2539. In this regard, many legal principles have been legislated in written 
law and the Administrative Court was established in this period. The Administrative 
Court is the key organizations in the administrative proceeding. The new general 
principles of law have been searched and applied by the Court such as human 
dignity and impartiality of the officials.    
  With analyzing the judgments of the Supreme Administrative Court between 
2001 to present, this thesis found that the application of the principles in Thai 
administrative proceeding can be divided into two categories which are the general 
principles of law that is applied by The Administrative Court as “the Legislature” and 
the general principles of law that is applied by the Court as “the General Principle of 
Law” Especially, the court, systematically and perfectly applies the general principles 
of law to the adjudication of the cases. Besides filling the gaps in the written 
legislation, fairness is the other crucial reason the court applies the principles. 
Anyhow, The application of the general principles of law by The Administrative Court 
must be only in the case of the absence of the legislature and the principles must 
not be contrary to the legislature.  
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างยิ่งของท่านคณาจารย์ผู้มี   
พระคุณท่ีให้ความช่วยเหลือแนะน า ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  
ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าและให้เกียรติรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร.ฤทัย หงส์สิริ ที่ได้
กรุณาสละเวลาอันมีค่า และให้เกียรติรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ทั้งสองท่าน
ได้ให้ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอและชี้แนวทางในการเขียนวิทยานิพนธ์  ตรวจสอบเนื้อหาและความ
ถูกต้องอย่างละเอียด ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขข้อบกพร่อง จนท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้    
       กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน
กรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์  และได้กรุณาตรวจสอบเนื้อหาโดยละเอียดตลอดจนให้ค าชี้แนะอัน
เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขข้อบกพร่องในวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งขอขอบคุณ
อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้ค าแนะน า
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง     
         ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ รองศาสตราจารย์       
ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต และอาจารย์ ดร.กฤษณ์ วสีนนท์ ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นประกอบกับให้
ค าแนะน าต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณอาจารย์สมารัฐ  มหาปิยศิลป์ 
ที่ได้ให้ค าแนะน าในด้านภาษาต่างประเทศ รวมตลอดถึงเพ่ือน ๆ ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการท าวิทยานิพนธ์นี้ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความเอ้ือเฟ้ือด้วยดีมาโดยตลอด      
       ท้ายที่สุดนี้  ผู้ เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และขอขอบคุณสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวที่ได้ให้ก าลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดีตลอดมา 
       ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้สนใจเพ่ือศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาความรู้ต่อไป ผู้เขียนขอมอบความดีนี้เป็นกตเวทิตาคุณแด่บิดา มารดา และอาจารย์ 
ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่
เพียงผู้เดียวและขออภัยไว้ ณ ที่นี้         
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 6.1  ตัวอย่างการปรับใช้หลักกฎหมายทั่วไป 256 
 



 

 
บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 หลักกฎหมายทั่วไป (General Principles of Law) นับได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก
เรื่องหนึ่ง เพราะเป็นปัญหาทางทฤษฎีและยากที่จะก าหนดขอบเขตให้แน่นอนตายตัวไปได้  และอาจ
กล่าวได้ว่า ส่วนที่เป็นหัวใจนั้นเป็นผลโดยตรงของความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของนักนิติศาสตร์ใน
อันที่จะหาทางพิทักษ์รักษาสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคม ซึ่งการสร้างหลักกฎหมายทั่วไปถือว่าเป็น
การก้าวออกนอกกรอบของความแจ้งชัดของกฎหมายลายลักษณ์อักษร1 อีกทั้งมิอาจอาศัยความ
สม่ าเสมอในการปฏิบัติ เหมือนกับการสร้างกฎหมายจารีตประเพณีอันเป็นกฎหมายที่ไม่เป็น         
ลายลักษณ์อักษรอีกประเภทหนึ่งนั้นได้ ดังนั้น จึงต้องกระท าด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ  
อย่างยิ่ง 
 หลักกฎหมายทั่วไปจัดเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายอย่างหนึ่งของกฎหมายฝรั่งเศส 2 ที่ถูก
พัฒนาโดยสภาแห่งรัฐ (Conseil d, Etat) ในฐานะที่เป็นศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศส ซึ่งมีความส าคัญใน
การอุดช่องว่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ศาลน ามาใช้ในการตัดสินคดีและเป็นที่มาของกฎหมาย
ปกครองด้วย3

 หลักกฎหมายทั่วไปเป็นหลักกฎหมายที่มิได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถ
น ามาใช้ปรับแก่คดีได้ ซึ่งนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฐานความคิดในการที่สภาแห่งรัฐจะเข้ามาสร้างหลัก
กฎหมายทั่วไปเพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้น  เพราะตัวบทกฎหมายขาดความ
สมบูรณ์หรือเพราะไม่มีตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จะน ามาใช้ส าหรับพิจารณาพิพากษาคดี4 
ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากบทกฎหมายที่พัฒนาไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้บท
กฎหมายย่อมต้องมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีต หรืออาจกล่าวได้ว่าความซับซ้อนของกฎหมาย
นั้นเองเป็นช่องว่างของกฎหมาย ส าหรับยุคปัจจุบันซึ่งไม่ใช่เพราะขาดตกบกพร่องแต่เพราะมีเนื้อหา
                                                           

 1พนม เอ่ียมประยูร, หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส, ใน ที่ระลึกงำน
พระรำชทำนเพลิงศพ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พนม เอี่ยมประยูร (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือน
ตุลา, 2544), หน้า 41. 
 2Walter Cairns and Robert McKeon, Introduction to French Law, 2nd ed. 
(London: Cavendish, 1998), pp. 12-13. 
 3Catherine Elliott, Catherine Vernon and Eric Jeanpierre, French Legal 
System, 2nd ed. (Dorchester: Dorset, 2006), p. 79. 
 4ชอง-ปีแอร์ เตรง, “หลักกฎหมายทั่วไป: การสร้างหลักกฎหมายทั่วไปโดยสภาแห่งรัฐ,” 
วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง 6, 1 ( มกราคม-เมษายน 2549): 59. 
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มากจนเกินไปท าให้กฎหมายไม่สมบูรณ์ และกฎหมายไม่สามารถถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
อาจไปก่อความเสียหายให้แก่สิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกด้วย จากเหตุผลนี้เองที่ได้มีการเรียกร้อง
ให้องค์กรตุลาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาแห่งรัฐที่จะเข้ามามีบทบาทในการอุดช่องว่างของกฎหมาย5 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบศาลคู่ มีการจัดตั้งศาลปกครองแยกต่ างหากจากศาล
ยุติธรรม ซึ่งแนวคิดในการจัดตั้งศาลปกครองในระบบศาลคู่นั้นได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส 6 
โดยประเทศที่มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นนั้น ศาลปกครองจะเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาหลักกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส จนอาจกล่าวได้ว่า
สภาแห่งรัฐ หรือศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศสนั้นเป็นบ่อเกิดของกฎหมายปกครองฝรั่งเศสโดยพฤตินัย 
เนื่องจาก สภาแห่งรัฐได้จัดตั้งขึ้นในสมัยที่กฎหมายมหาชนยังไม่มีการพัฒนา และกฎหมายแพ่งหรือ
กฎหมายเอกชนที่มีอยู่ ไม่อาจน ามาใช้บังคับกับคดีปกครองได้อย่างเหมาะสม แต่สภาแห่งรัฐก็ไม่อาจ
ปฏิเสธที่จะพิพากษาคดีโดยอ้างว่าไม่มีกฎหมายที่จะใช้บังคับกับคดีได้ 7 ดังนั้น สภาแห่งรัฐจึงจ าเป็น  
ต้องค้นหา หรือสร้างหลักกฎหมายปกครองขึ้นเพ่ือพิพากษาคดีปกครองโดยเฉพาะเพ่ืออ านวยความ
เป็นธรรม ทั้งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะไปพร้อมกัน 
 หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายเอกชนถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 48 โดยบัญญัติให้อ านาจศาลใช้หลักกฎหมายทั่วไปในกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น และไม่อาจอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งได้ อันแสดงให้เห็น
ว่า ระบบกฎหมายไทยถือว่าหลักกฎหมายทั่วไปเป็นที่มาของกฎหมายที่ส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งศาล
และองค์กรอ่ืนมีหน้าที่ต้องค้นหาหลักดังกล่าว ในขณะที่กฎหมายมหาชนไม่มีประมวลกฎหมายที่
บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในท านองเดียวกันกับกฎหมายเอกชน อย่างไรก็ตาม กฎหมายปกครองไทย       
ก็ยอมรับและรับรองการมีอยู่และการน ามาใช้ ดังจะเห็นได้จากการออกระเบียบของที่ประชุมใหญ่    
 

                                                           

 5เรื่องเดียวกัน, หน้า 68-69. 
 6บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมฝ่ำยปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2551), หน้า 174. 
 7ฤทัย หงส์สิริ, ศำลปกครองและกำรด ำเนินคดีในศำลปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2554), หน้า 166-167. 
 

8มาตรา 4 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 กฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร 
หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ 
 เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้า
ไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบท
กฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป 
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ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 59 ประกอบกับเมื่อ
พิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายไทยที่มีอยู่แล้วก็น่าเชื่อว่าบทบาทของศาลปกครองไทยน่าจะมีวิวัฒนาการไปในทิศทาง
เดียวกันกับศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศสด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ ปัจจุบันกฎหมายไทยยังขาด
หลักกฎหมายปกครองทั่วไป10 ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ศาลปกครองจะต้องตีความกฎหมายและวาง
หลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ กับทั้งเหตุผลที่กฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะให้ศาลเป็นผู้ค้นหา หรือ
สร้างหลักกฎหมายในบางเรื่อง 
 อย่างไรก็ตาม หลักกฎหมายทั่วไปนั้นเป็นอิสระแยกจากกฎหมายลายลักษณ์อักษร โดยอยู่ใน
รูปของนามธรรมและแยกออกจากจารีตประเพณี การน าเอาหลักกฎหมายทั่วไปมาบัญญัติเป็น     
ลายลักษณ์อักษรนั้นถือว่าหลักกฎหมายทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายลายลักษณ์อักษร หลัก
กฎหมายทั่วไปที่ศาลน ามาใช้ในการวินิจฉัยคดีนั้น แม้เป็นการสกัดออกมาจากหลักกฎหมายต่าง ๆ    
ก็ตามมีลักษณะใกล้เคียงกับการที่ศาลสร้างหลักกฎหมายขึ้นมาเมื่อวินิจฉัยคดี โดยที่ศาลอ้างอิงไปที่
บทบัญญัติลายลักษณ์อักษรเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าศาลสกัดจากบทบัญญัติดังกล่าว แต่ศาลไม่ยอมรับว่า
หลักกฎหมายทั่วไปที่ว่านั้นเป็นสิ่งเดียวกับบทบัญญัติท่ีอ้าง แต่ในขณะเดียวกันศาลกลับยืนยันว่า หลัก
กฎหมายทั่วไปนี้ใช้บังคับอยู่แม้จะไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับก็ตาม11 
 จะเห็นได้ว่า แม้จะมีการยอมรับรูปแบบทางกฎหมายในเรื่องหลักกฎหมายทั่วไปเข้ามาใน
ระบบกฎหมายปกครองไทยดังที่กล่าวมาแล้วก็ตาม แต่การยอมรับดังกล่าวมีแต่เฉพาะในส่วนหลัก 
สบัญญัติเท่านั้น ส่วนในหลักสารบัญญัติยังไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยที่หลักกฎหมายปกครองไทยเป็นกฎหมายที่เพ่ิงมีการพัฒนามาไม่นาน ท าให้หลักกฎหมาย
ปกครองที่เป็นลายลักษณ์อักษรจึงยังมีไม่เพียงพอ ประกอบกับการบัญญัติกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์
อักษรไม่สามารถบัญญัติให้ครอบคลุมได้ทุกเรื่อง และในการออกกฎหมายแต่ละฉบับใช้เวลานาน 
ดังนั้น การใช้หลักกฎหมายทั่วไปในการอุดช่องว่างของกฎหมายจึงมีความส าคัญขึ้นมา ถึงกระนั้นก็ตาม
หลักกฎหมายทั่วไปมีลักษณะเป็นนามธรรม จึงท าให้เกิดปัญหาว่าหลักกฎหมายทั่วไปคืออะไร มี
ขอบเขตในการใช้อย่างไร กรณีใดที่ศาลปกครองไทยจะน าหลักกฎหมายทั่วไปมาประกอบการ
พิจารณาพิพากษาคดีและศาลได้น าหลักกฎหมายทั่วไปนั้นมาใช้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ อย่างไร       
ในการศึกษาวิจัยนี้ผู้เขียนมุ่งเน้นที่จะศึกษาวิเคราะห์ ค าพิพากษาของศาลปกครอง โดยศึกษาเฉพาะ

                                                           

 
9ข้อ 5 ของระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ.2543 
 วิธีพิจารณาคดีปกครองเป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่งมิได้ก าหนดเรื่องใดไว้โดยเฉพาะให้ด าเนินการ
ตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
 10ฤทัย หงส์สิริ, เรื่องเดิม, หน้า 167-168. 
 11บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมำยมหำชน เล่ม 3: ที่มำและนิติวิธี (กรุงเทพมหานคร:  
นิติธรรม, 2538), หน้า 256. 
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ในส่วนหลักสารบัญญัติในทางกฎหมายปกครอง เพื่อชี้ให้เห็นถึงการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีอย่างเป็นรูปธรรมของศาลปกครองไทย ซึ่งเป็นศาลที่มีอ านาจหน้าที่หลักในการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ทั้งยังมีบทบาทที่ส าคัญในการสร้างและพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง
ให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 1.  เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองของประเทศ
อังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศไทย 
 2.  เพ่ือศึกษาความหมาย ขอบเขตการใช้หลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครอง 
 3.  ศึกษาวิเคราะห์ค าพิพากษาของศาลปกครองไทย ในการน าหลักกฎหมายทั่วไปมา
พิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง 
 
1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
 1.  ศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองของประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งถือว่าเป็นประเทศต้นแบบในระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ (Civil Law) ประเทศอังกฤษที่เป็น
ประเทศต้นแบบในระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law) และประเทศไทย ว่ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 2.  ศึกษาถึงความหมาย และขอบเขตการใช้หลักกฎหมายทั่วไป โดยการรวบรวมหลัก
กฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองทั้งที่ได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว และที่ยัง
ไม่ได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ทราบว่าจะต้องใช้หลักกฎหมายทั่วไปในกรณีใด 
และจะน าหลักกฎหมายทั่วไปนั้นมาใช้อย่างไร 
 3.  ศึกษาวิเคราะห์ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน ที่
น าหลักกฎหมายทั่วไปมาพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง โดยศึกษาเฉพาะในส่วนหลักสารบัญญัติในทาง
กฎหมายปกครอง เพ่ือให้ทราบว่าศาลได้ค้นหาและน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการอุดช่องว่างของ
กฎหมายลายลักษณ์อักษรในขอบเขตอย่างไร เหมาะสมหรือสอดคล้องกับหลักกฎหมายหรือไม่ 
 
1.4  สมมุติฐำนในกำรศึกษำ 
 
 ศาลปกครองไทยได้มีการค้นหาและน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการอุดช่องว่างของ
กฎหมายลายลักษณ์อักษรในระบบกฎหมายปกครอง เพ่ือผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม 
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1.5  วิธีที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 
 เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก
รัฐธรรมนูญ ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ต าราที่เกี่ยวข้อง บทความทางวิชาการ ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซด์ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1.  ท าให้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองของประเทศ
อังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศไทย 
 2.  ท าให้ทราบถึงความหมาย และขอบเขตการใช้หลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมาย
ปกครอง 
 3.  ท าให้ทราบถึงขอบเขต และการใช้หลักกฎหมายทั่วไปเพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมาย    
ลายลักษณ์อักษรของศาลปกครองไทย 
 4.  เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ที่สนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทท่ี 2 

 
แนวคิดเกี่ยวกับกำรน ำหลักกฎหมำยทั่วไปมำใช้ในกฎหมำยปกครอง 

 
 ในบทนี้จะได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ เกี่ยวกับการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ใน
กฎหมายปกครอง โดยได้แบ่งหัวข้อเป็นดังนี้ 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมาย
ปกครอง และ 2.2 การน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในกฎหมายปกครอง 
 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครอง 
 
 แนวคิดเก่ียวกับหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครอง ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 2.1.1 
แนวคิดท่ีเป็นรากฐานของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครอง 2.1.2 ความหมายและลักษณะของ
หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครอง 2.1.3 ที่มาของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครอง และ
2.1.4 ประเภทของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครอง 
 
 2.1.1  แนวคิดที่เป็นรำกฐำนของหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครอง 
 หลักกฎหมายทั่วไป มีพ้ืนฐานทางความคิดดั้งเดิมมาจากรากฐานทางความคิดจากแนวคิดของ
กฎหมายธรรมชาติ และแนวความคิดของหลักนิติรัฐ ดังจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป 
 2.1.1.1  แนวคิดของกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) 
 ส านักกฎหมายธรรมชาติ มีความคิดว่ากฎหมายเป็นเรื่องของเหตุผล ดังค ากล่าวของ 
Cicero ที่เห็นว่า กฎหมายธรรมชาติเป็นเรื่องของเหตุผลที่เป็นไปตามธรรมชาติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
หรือหลักเกณฑ์หรือหลักการของจักรวาล อันเป็นธรรมชาติภายนอก และขณะเดียวกันก็เป็นธรรมชาติ
ภายในตัวมนุษย์เช่นกัน กฎหมายธรรมชาติมีผลใช้บังคับได้อย่างเป็นสากลไม่เปลี่ยนแปลงและเป็น
นิรันดร เป็นกฎหมายที่มีอยู่ตามธรรมชาติและเป็นกฎหมายที่อยู่เหนือรัฐและใช้ได้โดยไม่จ ากัดเวลา
และสถานที่ นอกจากนี้ ยังมีผลผูกพันให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อความดังกล่าว12 กฎหมายธรรมชาติ 
ยังเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายต่าง ๆ ในอุดมคติซึ่งอยู่เหนือกว่ากฎหมายที่รัฐสร้างขึ้น 13 โดยถือว่า
กฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้มีที่มาจากกฎหมายธรรมชาติของสรรพสิ่งซึ่งอาจค้นพบได้โดยการใช้เหตุผล มนุษย์
สามารถค้นพบกฎหมายธรรมชาติได้โดยอาศัยเหตุผลในตัวมนุษย์เอง เหตุผลและสติปัญญาของมนุษย์
ก็คือ ที่มาของกฎหมายธรรมชาติ 
                                                           

 12ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญำ (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2546), หน้า 125-127. 
 13เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพ้ืนฐำนกฎหมำยมหำชน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูชน, 2556), หน้า 396-397. 
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 ในศตวรรษที่ 17-18 เป็นที่ปรากฎชัดเจนว่ากฎหมายธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวพันกับ
ความคิดเรื่องธรรมชาติของจักรวาล แต่หากไปสัมพันธ์กับเหตุผลของมนุษย์ จึงท าให้ความหมายของ
กฎหมายธรรมชาติเกิดความคลุมเครือขึ้น เพราะแต่เดิมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องสัมพันธ์กับระบบ
ระเบียบของจักรวาล และโดยที่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลจึงต้องอยู่ภายใต้เหตุผลสากลด้วย ซึ่ง
ท าให้เกิดความหมายที่แตกต่างกันขึ้นของกฎหมายธรรมชาติ จนกลายมาเป็นสิ่งที่กัดเซาะความคิด
ของส านักกฎหมายธรรมชาติให้ค่อย ๆ เสื่อมไป ต่อมาในศตวรรษที่ 20 ส านักความคิดกฎหมาย
ธรรมชาติต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่แสดงออกทางความคิดกฎหมายธรรมชาติเพ่ือมาทดแทน  
ค าว่า “กฎหมายธรรมชาติ” “เหตุผล” และ“ความเป็นธรรม” จึงท าให้เกิดค าว่า “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” ขึ้น และได้กลายเป็นที่นิยมมาก ซึ่งการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ย่อมดีกว่าการอ้างแค่เพียง
เหตุผล เพราะข้อความคิดของหลักกฎหมายทั่วไปมีระบบที่ชัดเจนกว่า 14 โดยแบ่งออกได้เป็นสอง
ประการ คือ ประการแรก เป็นหลักการแห่งเหตุผลที่ออกจากกฎเกณฑ์ที่ได้ถูกบัญญัติไว้เป็น        
ลายลักษณ์อักษร หรือเป็นระบบระเบียบทางนิติบัญญัติ และประการต่อมา เป็นหลักการแห่งเหตุผลที่
อยู่เหนือกว่ากฎเกณฑ์ที่ได้ถูกบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือระบบระเบียบทางกฎหมาย โดยเป็น
ความคิดที่กว้างมาก ๆ และตรงกับสิ่งที่ถูกเรียกว่า กฎหมายที่มีค่าบังคับที่เหนือกว่า กล่าวคือ เป็น
กฎหมายที่อยู่นอกเหนือไปจากกฎหมายของบ้านเมืองที่เป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนการน ามาใช้ของ
ข้อความคิดดังกล่าวจะน าหลักในประการแรกมาใช้บังคับก่อน ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าการให้ค าตอบทาง
กฎหมายโดยการใช้เหตุผลที่ประเมินโดยศาลจ าเป็นที่จะต้องมีบางส่วนออกมาจากการคิดเอาเองของ
ศาลด้วย อันท าให้เกิดลักษณะที่เป็นอัตวิสัยที่มิได้ให้หลักประกันใด ๆ ต่อความมั่นคงแห่งสิทธิและ
เสรีภาพ ซึ่งจะต่างกับหลักในประการแรกที่มีลักษณะเป็นภาวะวิสัยมากกว่า 
 ส าหรับประเทศไทย แนวคิดในเรื่องกฎหมายธรรมชาติเป็นแนวคิดที่ปรากฎอย่าง
ชัดเจนในระบบกฎหมายไทยมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ระบบการเรียนการสอนกฎหมายในประเทศไทย
มุ่งเน้นไปในเรื่องของการศึกษาตัวบทกฎหมายในรูปแบบของตะวันตก หรือแม้จะมีการศึกษาในเรื่อง
กฎหมายธรรมชาติก็เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นไปในการศึกษากฎหมายธรรมชาติในระบบกฎหมาย
ตะวันตก โดยมิได้มีการกล่าวถึงลักษณะความเป็นกฎหมายธรรมชาติของคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ซึ่ง
เป็นกฎหมายเก่าที่ใช้กันมาก่อนการปฏิรูปกฎหมายแต่ประการใด ในส่วนนี้เป็นที่ชัดเจนว่ากฎหมาย
ปกครองฝรั่งเศสยอมรับว่ากฎหมายธรรมชาติเป็นที่มาของหลักกฎหมายทั่วไป15 ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า 
หลักกฎหมายทั่วไปเป็นแนวคิดที่ปรากฎอยู่ในระบบกฎหมายไทยมานานแล้ว แต่แนวคิดดังกล่าวมิได้
รับการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษร 

                                                           

 14ภชฤทธิ์ นิลสนิท, หลักกฎหมำยทั่วไป, ในฐำนะที่เป็นบ่อเกิดของกฎหมำยตำมมำตรำ 4 
แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์: ศึกษำในเชิงประวัติศำสตร์และกฎหมำยเปรียบเทียบ 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), หน้า 25-26. 
 15ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์, “ตุลาการศาลปกครองกับบทบาทในการสร้างและพิจารณาหลัก
กฎหมายทั่วไป,” วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง 11, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2554): 48. 
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 อีกแนวคิดหนึ่งมีที่มาจากแนวคิดของกฎหมายธรรมชาติ คือ หลักความยุติธรรม16 
(The Principle of Justice) ซี่งค าว่า “ความยุติธรรม” แปลว่า ความเที่ยงธรรม ความชอบด้วย
เหตุผล ความยุติธรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งใหญ่ในทางนิติศาสตร์ เพราะความยุติธรรมเป็นจิตวิญญาณ
ของกฎหมาย กฎหมาย ความยุติธรรม เหตุผลและความถูกต้องชอบธรรมเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจาก
กันได้ 
 ความยุติธรรม คือ ความถูกต้องตามความคิดเห็นของคนทั่วไปซึ่งมีความรู้สึกโดย
เหตุผลตามสมควร เพราะฉะนั้น มันจะตรงกับกฎหมายทุกกรณีไม่ได้ เรื่องของความยุติธรรมกับ
กฎหมายมันไม่พอดีกัน แม้กฎหมายนั้นจะมีที่มาจากความยุติธรรมตามธรรมชาติก็ตาม เพียงแต่
กฎหมายเขียนขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดให้ความยุติธรรมแน่นอน17 หลักความยุติธรรมจึงถือ
เป็นหลักกฎหมายทั่วไปอย่างหนึ่ง18  ซึ่งหากมิใช่ความยุติธรรมดังกล่าวแล้วก็ไม่เป็นหลักกฎหมาย
ทั่วไป กล่าวคือ ต้องเป็นความนึกคิดของบุคคลทั่วไปเป็นส่วนมาก ความยุติธรรมเป็นหลักเกณฑ์ที่
บุคคลธรรมดาทั่วไปเห็นว่าสมควรเป็นอย่างนั้นเรียกกันว่าเป็นความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural 
Justice) หรือกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) ที่เป็นคนละเรื่องกับความยุติธรรมตามกฎหมาย 
(Legal Justice) ซึ่งหมายความว่า ถ้าได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นไรแล้ว ก็เป็นความยุติธรรมเช่นนั้น 
แม้คนทั่วไปจะเห็นว่าไม่ยุติธรรมก็ตาม ฉะนั้น เพียงแต่เป็นสามัญส านึกของผู้พิพากษาผู้วินิจฉัยย่อมไม่
เป็นการเพียงพอ และจะไม่ถือว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไป เพราะสามัญส านึกของผู้พิพากษาผู้วินิจฉัย
คดีเองก็ย่อมไม่แน่นอน ต่างคนต่างใจต่างความรู้สึก เว้นแต่ สามัญส านึกดังกล่าวมีความถูกต้องตาม
ความคิดเห็นของคนทั่วไป ซึ่งมีความรู้สึกโดยมีเหตุผลสมควรจึงจะเป็นความยุติธรรมที่เป็นหลัก
กฎหมายทั่วไป 
 การที่ศาลปกครองต้องสร้างหลักกฎหมายทั่วไปขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พิพากษาคดี ทั้งนี้ เพราะว่าไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเพียงพอแก่การที่ศาลจะน ามาปรับใช้ได้กับ
ทุกคดี ซึ่งต้องเข้าใจว่าศาลมีหน้าที่ในการยุติข้อพิพาท ดังนั้น ศาลจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
หาและมีเครื่องมือเพ่ือให้การท างานของตนสามารถด าเนินต่อไปได้ เนื่องด้วย ศาลเป็นองค์กรพิทักษ์
ความยุติธรรม กฎเกณฑ์ที่ศาลสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในการตัดสินคดีนั้นศาลก็จะสร้างมาจากรากฐานของ
หลักความยุติธรรม (la règle equitable) เป็นส าคัญ โดยนัยนี้ จึงหมายความว่า หลักกฎหมายทั่วไป
ที่ถูกสร้างโดยศาลปกครองผ่านค าพิพากษาของตน โดยมีฐานมาจากหลักความยุติธรรมที่ถูกซ่อนอยู่ใน 
 

                                                           

 16ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, กฎหมำยแพ่งหลักท่ัวไป ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ 4-14 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2548), หน้า 46. 
 17จิตติ ติงศภัทย์, รวมค ำบรรยำย, หลักวิชำชีพนักกฎหมำย: ทั่วไป (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531), หน้า 8-9. 
 18ไพจิตร ปุญญพันธุ์, “หลักกฎหมายทั่วไป (ฉบับเพิ่มเติม),” วำรสำรนิติศำสตร์ 27 (มีนาคม 
2540): 20-21. 
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ตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั่นเอง19 ซึ่งหลักความยุติธรรมนั้น แบ่งออกเป็นสองลักษณะ20 คือ 
ความยุติธรรมในการแบ่งสันปันส่วน (Distributive Justice) เป็นความยุติธรรมที่ใช้เป็นเครื่องแบ่ง
สรรอ านาจหน้าที่ในกิจการสาธารณะ เกียรติยศ ความม่ังคั่ง และภาระของแต่ละคนในชุมชน โดยต้อง
แบ่งสรรสิ่งต่าง ๆ แก่บุคคลอย่างมีสัดส่วนเหมาะสมแก่คุณภาพของแต่ละบุคคล ส่วนความยุติธรรมใน
การแลกเปลี่ยนทดแทน (Commutative Justice) เป็นความยุติธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน
ด้วยกัน ซึ่งต่างฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนทดแทนกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ดังนั้น การที่ศาลสร้างหลัก
กฎหมายทั่วไปโดยผ่านค าพิพากษาก็เพ่ือที่จะน าหลักกฎหมายทั่วไปนั้นมาอธิบายให้มีความชัดเจนใน
รูปแบบใหม่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรับรองและคุ้มครองบรรดาสิทธิของประชาชนเป็นส าคัญ 
 2.1.1.2  แนวคิดของหลักนิติรัฐ (Legal State) 
 หลักนิติรัฐ หรือหลักนิติธรรม (The Rule of Law) เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนจากการใช้อ านาจตามอ าเภอใจขององค์กรต่าง ๆ ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด21 
ซึ่งหลักนิติธรรมเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองต้องใช้ดุลพินิจภายในขอบเขตของกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือควบคุม
มิให้ฝ่ายปกครองใช้อ านาจตามอ าเภอใจ22 แนวความคิดที่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคม
นี้ได้วิวัฒนาการขึ้นในประเทศอังกฤษ  ซึ่งต่อมากลายเป็นทฤษฎีทางกฎหมายที่ส าคัญเรียกว่า “หลัก
นิติธรรม” โดยถือว่าการปกครองที่ดีนั้นต้องเป็นการปกครองโดยกฎหมาย หลักนี้ได้ถูกท าให้เป็นที่
รู้จักแพร่หลายอย่างเป็นระบบขึ้นครั้งแรก โดยศาสตราจารย์อัลเบอร์ต เว็นน์ ไดซี (A. V. Dicey - Albert 
Venn Dicey) นักกฎหมายชาวอังกฤษได้อธิบายไว้ในหนังสือกฎหมายรัฐธรรมนูญ (The Law  of  the 
Constitution) กล่าวถึงหลักนิติธรรมว่าต้องประกอบด้วยหลัก 3 ประการ กล่าวคือ23 ประการแรก การ
ที่ฝ่ายบริหารไม่มีอ านาจลงโทษบุคคลใดได้ตามอ าเภอใจ เว้นเพียงในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายโดย
ชัดของกฎหมายต่อหน้าศาลปกติ (Ordinary Court) ของแผ่นดิน ประการที่สอง ไม่มีบุคคลใดอยู่
เหนือกฎหมาย ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งหรือเงื่อนไขประการใด ๆ ทุก ๆ คนล้วนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
และศาลเดียวกัน ประการสุดท้าย หลักทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนเป็นผลจากค าวินิจฉัยตัดสินของศาลหรือกฎหมายธรรมดาในการชี้ขาดตามกฎหมาย
บ้านเมือง จากหลักนิติธรรมได้กลายเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง  ๆ จนกระทั่ง
ปัจจุบันนี้ ซ่ึงจะเห็นได้จากบทบัญญัติอันว่าด้วยหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและ
หลักการที่ให้ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายอันเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษยชน 

                                                           

 19ชอง-ปีแอร์ เตรง, เรื่องเดิม, หน้า 56-57. 
 20ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญำ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 
2541), หน้า 114-115. 
 

21วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช 2540, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญชน, 2543), หน้า 65. 
 22William Wade and Christopher Forsyth, Administrative Law, 10th ed.  
(Oxford: Oxford University Press, 2009), p. 22.  
 23Albert V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution 
(London: MacMillan, 1959), pp. 188-203. 
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 ในประเทศเยอรมันหลักนิติรัฐ (Rechtsstaat) ถือก าเนิดขึ้น และเป็นที่รู้จักกันใน
ศตวรรษท่ี 19 อันเป็นที่นิยมและมีการใช้ครั้งแรกโดยคาร์ล โอดอร์ เวลค์เกอร์ (Carl Theodor Welcker) 
ในหนังสือของเขาเมื่อปี ค.ศ.181324 โดยสรุปว่า นิติรัฐ คือ รัฐที่ปกครองตามหลักแห่งเหตุผล เพ่ือให้
การอาศัยอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นไปด้วยความสงบสุข มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมมิให้ผู้ปกครองรัฐใช้
อ านาจไปตามอ าเภอใจอันเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
แนวความคิดว่าด้วยหลักนิติรัฐนี้ได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิดด้านเสรีนิยมภายหลังจากที่ได้เกิด
การปฏิวัติครั้งใหญ่ในประเทศฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 178925 โดยประเทศฝรั่งเศสก็เป็นประเทศหนึ่งที่มี
แนวคิดในเรื่องการควบคุมการใช้อ านาจรัฐเช่นเดียวกับประเทศเยอรมัน ซึ่งค าว่า “Etat de droit” 
ของฝรั่งเศสจะให้ความส าคัญกับตัวเนื้อหาของตัวบทกฎหมายประกอบกับการตรากฎหมายด้วยว่า 
เนื้อหามีลักษณะของการเข้าไปล่วงละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Rights) ของประชาชน
หรือไม่ โดยการปกครองที่เป็นไปตามหลักนิติรัฐโดยแท้จริง ต้องไม่มีลักษณะของการเข้าไปล่วงละเมิด
สิทธิขั้นพ้ืนฐาน26 
 ความคิดเรื่องนิติรัฐเป็นความคิดของประชาชนที่ฝักใฝ่ในลัทธิปัจเจกชนนิยม และ
รัฐธรรมนูญของรัฐที่เป็นนิติรัฐนี้จะต้องมีบทบัญญัติถึงเสรีภาพของประชาชน27 เช่น เสรีภาพใน
ร่างกายในทรัพย์สิน ในการท าสัญญา และในการประกอบอาชีพ  ในฐานะนี้รัฐจึงมีสถานภาพเป็นคน
รับใช้ของสังคมโดยถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่า การที่รัฐจะเคารพต่อเสรีภาพต่าง ๆ ของ
ประชาชนได้มีวิธีอยู่วิธีเดียวคือ ยอมตนอยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายโดยเคร่งครัดเท่านั้น  การที่รัฐจะ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ก็ด้วยความยินยอมของประชาชนเอง ฉะนั้น กรณีที่รัฐเป็น 
นิติรัฐจึงเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยความสัมพันธ์ในนิติรัฐไม่ว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
ประชาชน ก็จะต้องเป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายด้วย จึงมีผู้กล่าวว่าผู้ปกครองที่แท้จริงในนิติรัฐ คือ 

                                                           

 24Ernst-Wolfgang Böckenförde, “The Origing and Develöpment of the Concept 
of Rechtsstaat,” State, Society and Liberty: Studies in Political theory and 
Constitutional Law 48 (1991) อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, นิติรัฐ นิติธรรม 
(กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 93. 
 25กมลชัย รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมำยปกครองเยอรมัน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 106. 
 26พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, การสร้างกระบวนการเรียนรู้หลักนิติรัฐในระดับองค์กรและระดับ 
บุคคล, ใน รำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำรกระดับชำติว่ำด้วยงำนยุติธรรม ครั้งท่ี 8 และกำร
ประชุมนิติศำสตร์แห่งชำติ ครั้งที่ 7, วันที่ 2-3 กันยายน 2553, ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมือง
ทองธานี จังหวัดนนทบุรี, หน้า 435. 
  27หยุด แสงอุทัย, หลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2538), 
หน้า 123-124.  
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กฎหมายที่รัฐตราขึ้นโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือการปกครองที่ถือกฎหมายเป็นใหญ่28 หลักนิติรัฐมี
วัตถุประสงค์ขั้นสุดท้ายอยู่ที่การประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎรจากการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ  มี
สาระส าคัญ29 ดังนี้ 
 1)  หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง ตามหลักการ
นี้ การกระท าทั้งหลายขององค์กรฝ่ายบริหารจะต้องชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรฝ่าย    
นิติบัญญัติ ซึ่งหมายความว่า ในความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนนั้น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะมีอ านาจสั่งการให้ประชาชนกระท าการหรือละเว้นไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ต่อเมื่อมี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ านาจไว้อย่างชัดแจ้ง และจะต้องใช้อ านาจนั้นภายในกรอบที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ การกระท าขององค์กรของรัฐทุกองค์กรจะต้องมีกฎหมายเป็นรากฐาน ซึ่งอาจเป็นกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ ทั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท านั้น
เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชน นอกจากจะมีกฎหมายเป็นรากฐานของการ
กระท าหรือใช้อ านาจแล้ว การใช้อ านาจนั้นต้องกระท าตามวิธีการ รูปแบบ และวัตถุประสงค์ที่
กฎหมายก าหนดไว้ด้วย 
 2)  หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หมายความว่า กฎหมาย
ทั้งหลายที่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติได้ตราขึ้นจะต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่
ให้อ านาจองค์กรฝ่ายบริหารล่วงล้ าเข้าไปใน “แดน”แห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นจะต้องมี
ข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนพอสมควรว่าให้องค์กรของฝ่ายบริหารองค์กรใดมีอ านาจล่วงล้ าเข้าไปได้ใน
กรณีใด และภายในขอบเขตอย่างใด โดยกฎหมายที่จ ากัด หรือให้อ านาจฝ่ายบริหารจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนจะต้องมีเจตนารมณ์เพ่ือจัดระเบียบแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพป้องกันไม่ให้
การใช้สิทธิ หรือเสรีภาพของประชาชนคนหนึ่งกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนคน
อ่ืน ๆ หรือต่อประโยชน์สาธารณะจะต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด 
หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ต้องมีความแน่นอนชัดเจน ไม่มีผลบังคับย้อนหลังไปเป็นผลร้ายแก่บุคคล 
ไม่จ ากัด หรือให้อ านาจฝ่ายบริหารจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินขอบเขตแห่งความ
จ าเป็นแก่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมถึงประโยชน์สาธารณะ ไม่ให้อ านาจฝ่ายบริหารกระท าการ
ที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสาระส าคัญของสิทธิและเสรีภาพด้านต่าง ๆ ของประชาชน และต้อง
ระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้น กฎหมายที่ตราขึ้นโดยเคารพและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อจ ากัดดังกล่าวจะเป็นหลักประกันแก่ราษฎรว่าแต่ละคนจะมีความมั่นคงใน
นิติฐานะ กล่าวคือสามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าว่าถ้าตนตัดสินใจใช้สิทธิ หรือเสรีภาพกระท าการอย่าง
ใด ๆ ลงไปแล้ว การกระท านั้น ๆ ของตนจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร จะได้รับการปฏิบัติจากฝ่าย

                                                           

    
28สมยศ เชื้อไทย, ค ำอธิบำยหลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2535), หน้า 128. 
 29วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, ข้อควำมคิดและหลักกำรพื้นฐำนในกฎหมำยมหำชน 
(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2540), หน้า 5-7. 
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บริหารอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และจะไม่ถูกจ ากัดสิทธิและเสรีภาพโดยเปล่าประโยชน์ หรือ
จนกระท่ังสูญเสียศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ไป30 
 3)  หลักการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ  ตามหลักการนี้ 
หมายความว่า การควบคุมไม่ให้การกระท าขององค์กรฝ่ายบริหารขัดต่อกฎหมาย  และขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ โดยจะต้องเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรตุลาการ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากองค์กรฝ่าย
บริหารและองค์กรนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตาม องค์กรตุลาการนั้น ๆ จะต้องมีอิสระอย่างแท้จริง โดยใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนนั้นองค์กรตุลาการไม่จ าต้องฟังค าสั่งค าบัญชาจากองค์กรฝ่ายบริหาร  และ
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ 
 ดังนั้น หลักนิติรัฐจึงเป็นหลักพ้ืนฐานของการปกครองที่ว่ารัฐ องค์กรของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนของรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐนั้น  ไม่ว่าจะเป็นองค์กร         
นิติบัญญัติ องค์กรบริหาร หรือองค์กรตุลาการต่างก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวทั้งสิ้น การกระท า
ขององค์กรเหล่านี้จึงต้องอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายของรัฐที่ให้อ านาจในการกระท าขององค์กร
เหล่านี้ซึ่งหมายความว่า องค์กรเหล่านี้จะกระท าการใดเป็นการลิดรอน ละเมิด จ ากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจไว้ ฉะนั้น เพ่ือให้การก าหนดวิถีชีวิตของปัจเจกชนด าเนินไป
ได้ด้วยดี รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐ จึงต้องมีบทบัญญัติที่รับรองและคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลไว้เสมอ 
 
 2.1.2  ควำมหมำยและลักษณะของหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครอง 
 หลักกฎหมายทั่วไป (General Principles of Law) เป็นคนละเรื่องกับหลักกฎหมาย (Principles 
of Law) หรือบทบัญญัติหรือบทกฎหมาย (Provisions, Provisions of Law) อันเป็นหลักเกณฑ์
ทั่วไปของกฎหมาย หรือที่ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ ใช้ค าว่า  “หลักทั่วไปของ
กฎหมาย”31 โดยในที่นี้จะได้กล่าวถึง 2.1.2.1 ความหมายของหลักกฎหมายทั่วไป และ 2.1.2.2 
ลักษณะของหลักกฎหมายทั่วไป ดังนี้ 
 2.1.2.1  ความหมายของหลักกฎหมายทั่วไป 
 ค าจ ากัดความของหลักกฎหมายทั่วไปนั้น มีนักวิชาการด้านกฎหมายได้ให้
ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 หลักกฎหมายทั่วไป32 หมายถึง หลักกฎหมายที่มีอยู่ในระบบกฎหมายของประเทศ
นั้น โดยค้นหาได้จากกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศนั้นเอง บทบัญญัติที่มีอยู่มากมาย
โดยปกติเกิดจากหลักทั่วไปเพียงไม่กี่หลัก หากได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของหลักกฎหมาย และ

                                                           

 30วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2540, หน้า 143-144. 
 31เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรือ่งเดิม, หน้า 431. 
 32ปรีดี เกษมทรัพย์, กฎหมำยแพ่ง: หลักทั่วไป (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), หน้า 26-27. 
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การศึกษาพิเคราะห์ตัวบทหลาย ๆ มาตราให้ดีจริง ๆ ก็จะพบหลักใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังบทบัญญัติ
เหล่านั้น หลักใหญ่นี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่น ามาปรับแก่คดีได้ 
 หลักกฎหมายทั่วไป ปรากฏอยู่ในรูปของสุภาษิตกฎหมาย หลักกฎหมายต่างประเทศ 
และสามัญส านึกของผู้พิพากษาผู้วินิจฉัยคดีเอง33 ในกรณีที่หาหลักกฎหมายทั่วไปมาอุดช่องว่างของ
กฎหมายไม่ได้ ศาลจะต้องใช้สามัญส านึกวินิจฉัยคดีนั้น โดยเหตุที่สามัญส านึกเป็นหลักกฎหมายทั่วไป
อันหนึ่ง และสามัญส านึกในการใช้กฎหมายก็มีทั้งสามัญส านึกในเรื่องของกฎหมายและสามัญส านึกใน
เรื่องของสามัญชนทั่วไป ซึ่งอาจจะขัดแย้งกันได้ จึงใช้หลักธรรมวินิจฉัยแทน คือ การวินิจฉัยคดีโดย
อาศัยหลักความเป็นธรรมที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนทั่วไป 
 หลักกฎหมายทั่วไป (General Principles of Law) ได้แก่34 บรรดาหลักการที่เป็น
รากฐานของระบบกฎหมายของประเทศทั้งระบบ บางหลักสืบสมุฎฐานว่ามาจากมูลบทเบื้องต้นของ
การปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย หรืออีกนัยหนึ่งระบอบรัฐธรรมนูญนิยม บางหลักสืบสมุฎฐาน
ว่ามาจากตรรกทางนิติศาสตร์ซึ่งหากไม่มีอยู่แล้วจะเป็นช่องทางให้มีการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ หรือ
เกิดสภาวะไร้ขื่อแปขึ้นในบ้านเมือง  
 หลักกฎหมายทั่วไป (Principes généraux du droit) เป็นหลักกฎหมายที่ศาล
ปกครองสร้างขึ้นโดยวางหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวไว้ในค าพิพากษา นับเป็นบ่อเกิดของกฎหมาย
ปกครองที่ส าคัญประการหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่นับถือแนวค าพิพากษาของศาลปกครอง
เป็นการวางหลักกฎหมาย (Droit Jurisprudentiel) เช่น ประเทศฝรั่งเศส35 
 หลักกฎหมายทั่วไป เป็นหลักที่มิได้มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร36 เกิดขึ้น
จากการพิจารณาวินิจฉัยคดีของตุลาการโดยใช้ตรรกะทางด้านกฎหมาย และแนวความคิดเกี่ยวกับ 
นิติรัฐเป็นพื้นฐาน 
 
 
 

                                                           

 33ธานินทร์ กรัยวิเชียร และวิชา มหาคุณ, กำรตีควำมกฎหมำย, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2523), หน้า 168. 
 34André DEMICHEL, Le droit administrative: Essal de réflexion théorique 
(Paris: L.G.D.J., 1978), p. 88 อ้างถึงใน วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540, หน้า 101. 
 35André de Laubadère, Traité de droit administrative, 4th ed. (Paris: L.G.D.J., 
1967), p. 259 อ้างถึงใน วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, ต ำรำ
กฎหมำยปกครองว่ำด้วยกฎหมำยปกครองทั่วไป (กรุงเทพมหานคร: โครงการพัฒนาต ารานิติศาสตร์
ด้านกฎหมายมหาชน ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551), หน้า 13. 
 36นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักพ้ืนฐำนกฎหมำยปกครองฝรั่งเศส, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2551), หน้า 86. 
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 หลักทั่วไปของกฎหมาย เป็นหลักกฎหมายที่ไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร        
ไม่ปรากฏชัดแจ้งในตัวบทกฎหมาย แต่ศาลจะเป็นผู้สกัดหลักดั งกล่าวออกมา และใช้บังคับกับฝ่าย
ปกครองในกิจกรรมหลากหลายของฝ่ายปกครอง37 
 จากบรรดาค าจ ากัดความของหลักกฎหมายทั่วไปข้างต้น จึงสรุปได้ว่า หลักกฎหมาย
ทั่วไป ได้แก่ บรรดาหลักการที่เป็นรากฐานของระบบกฎหมายของประเทศทั้งระบบ เป็นหลัก
กฎหมายที่ไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของสุภาษิตกฎหมาย หลักกฎหมาย
ต่างประเทศ และสามัญส านึกของผู้พิพากษาผู้วินิจฉัยคดีเอง โดยวางหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวไว้ใน
ค าพิพากษา 
 2.1.2.2  ลักษณะของหลักกฎหมายทั่วไป 
 ลักษณะส าคัญของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายมหาชน มีสาระที่เป็นแก่นของ
หลักกฎหมายทั่วไป คือ หลักกฎหมายทั่วไปเป็นกฎเกณฑ์ (régle) ที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร หลัก
กฎหมายทั่วไปมีค่าบังคับทางกฎหมาย (valeur juridique) ที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะมีผลต่อประเภท
ของบุคคลที่อยู่ภายใต้สภาพบังคับของหลักกฎหมายทั่วไปนี้ด้วย และหลักกฎหมายทั่วไป  “สกัด” 
(dégager) มาจากตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ (texte du droit)38 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) หลักกฎหมายทั่วไปเป็นกฎเกณฑ์ที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 หลักกฎหมายทั่วไปเป็นกฎเกณฑ์ที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นกฎเกณฑ์
ซึ่งผู้พิพากษาใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมาย ในกรณีที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมิได้มีกฎหมายลายลักษณ์
อักษรระบุไว้ชัดแจ้ง โดยสภาพของหลักกฎหมายทั่วไปนั้นเป็นหลักการที่ศาลสร้างขึ้น หรือเป็นเพียงผู้
ค้นพบแล้วน ามาใช้เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมาย 

2) หลักกฎหมายทั่วไปมีค่าบังคับทางกฎหมาย 
 เป็นที่เห็นพ้องต้องกันว่าหลักกฎหมายทั่วไปมีค่าบังคับเป็นกฎหมาย เป็น
ส่วนหนึ่งของกฎหมายแท้ ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ (règles de droit positif) 

3) หลักกฎหมายทั่วไป “สกัด” มาจากตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ 
 กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงการได้มาของหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งเป็นบทบาทของ
ศาลในการท าหน้าที่ดังกล่าว โดยค าว่า “สกัด”39 หมายถึง ในการที่ศาลจะอ้างว่า “หลักทั่วไปของ
กฎหมาย” เป็นผลสะท้อนออกมาจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยพยายามอธิบายว่า หลักทั่วไป
ของกฎหมายด ารงอยู่ในตัวกฎหมายลายลักษณ์อักษร เพียงแต่ศาลท าหน้าที่น าหลักทั่วไปของ
กฎหมายออกมาใช้เท่านั้น ศาลไม่ได้เป็นผู้สร้างหลักท่ัวไปของกฎหมายแต่อย่างใด เพราะหน้าที่ในการ
สร้างกฎหมายเป็นของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งหากศาลกล่าวว่า ศาลเป็นผู้สร้างหลักทั่วไปของกฎหมาย
เท่ากับว่าศาลได้กระท าการขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจ จะเห็นได้ว่า ศาลยังคงยึดติดกับกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรอยู่ ดังนั้น จึงพยายามอ้างหลักทั่วไปของกฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมาย       

                                                           

 37Jacqueline Morand-Deviller, Cours de droit Administratif (Paris: 
Montchrestien, 1991), p. 211 อ้างถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 431. 
 38พนม เอ่ียมประยูร, เรื่องเดิม, หน้า 52-55. 
 39เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรือ่งเดิม, หน้า 432. 
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ลายลักษณ์อักษร ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงศาลเป็นผู้สร้างกฎหมายจากหลักทั่วไปของกฎหมาย ซึ่งอีก
ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า แม้จะยอมรับว่าหลักท่ัวไปของกฎหมายเป็นผลสะท้อนจากกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีหลักทั่วไปของกฎหมายที่เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของศาลสร้างขึ้นเพ่ือผดุงไว้ซึ่ง
ความยุติธรรม ซึ่งในกรณีนี้จะเห็นบทบาทของศาลเป็นผู้สร้างกฎหมาย 
 
 2.1.3  ที่มำของกฎหมำยปกครอง 
 ที่มาของกฎหมายก็คือปัจจัยต่าง ๆ อันเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างหลักกฎหมายสาขาต่าง ๆ ขึ้น โดย
ที่มาของกฎหมายปกครองนั้นประกอบด้วย บทบัญญัติแห่งกฎหมาย จารีตประเพณี ค าพิพากษาของ
ศาล รวมถึงหลักกฎหมายทั่วไปและทฤษฎีกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นหลักที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือหลักปฏิบัติที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ โดยความส าคัญของที่มาแต่ละอย่างนั้นไม่เหมือนกัน 
กล่าวคือ ที่มาของกฎหมายปกครองนั้นบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีความส าคัญมากกว่าจารีตประเพณี 
ซึ่งจะแตกต่างจากกฎหมายแพ่งที่จารีตประเพณีเป็นที่มาที่มีความส าคัญมาก ทั้งนี้เพราะกฎหมาย
ปกครองมิได้ก าหนดขึ้นจากจารีตประเพณี โดยเฉพาะหลักกฎหมายปกครองของไทยนั้นเกิดขึ้นจาก
บทบัญญัติแห่งกฎหมายมากกว่าจากที่มาอย่างอ่ืน ๆ ในที่นี้ได้กล่าวถึงที่มาของกฎหมายปกครองโดย
แบ่งออกเป็น 2.1.3.1 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 2.1.3.2 จารีตประเพณี  2.1.3.3 ค าพิพากษาของศาล 
และ 2.1.3.4 หลักกฎหมายทั่วไปและทฤษฎีกฎหมาย ดังต่อไปนี้40 
 2.1.3.1  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือตัวบทกฎหมายอันเป็นกฎหมายที่ตราเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นที่มาที่ส าคัญที่สุดของกฎหมายปกครอง41 กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้น
โดยกระบวนการนิติบัญญัติ โดยผู้บัญญัติจะต้องมีอ านาจหรือความชอบธรรมที่จะบัญญัติขึ้นมา 42 ซึ่ง
หากพิจารณาล าดับชั้นของกฎหมายประกอบกับองค์กรที่ตรากฎหมายแล้ว อาจจ าแนกบ่อเกิดของ
กฎหมายลายลักษณ์อักษรได้ออกเป็น 4 ประเภท43 คือ รัฐธรรมนูญ กฎหมายนิติบัญญัติ กฎหมาย
บริหารบัญญัติ และกฎหมายองค์กรบัญญัติ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 

                                                           

 40ประยูร กาญจนดุล, ค ำบรรยำยกฎหมำยปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), หน้า 71. 
 41เรื่องเดียวกัน, หน้า 72.  
 42สมยศ เชื้อไทย, ควำมรู้กฎหมำยทั่วไป ค ำอธิบำยวิชำกฎหมำยแพ่ง: หลักทั่วไป, พิมพ์
ครั้งที่ 14 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2550), หน้า 78-79. 
 43วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ค ำสอนว่ำด้วยรัฐและหลักกฎหมำยมหำชน (กรุงเทพมหานคร: 
โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 
121-126. 
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 1)  รัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ถูกตราขึ้นโดย “ผู้มีอ านาจให้รัฐธรรมนูญ”
รัฐธรรมนูญ จึงเป็นบ่อเกิดของกฎหมายที่มีล าดับชั้นที่สูงที่สุด44 และเป็นที่มาของอ านาจทั้งหลาย    
ทั้งปวงในรัฐ โดยที่รัฐธรรมนูญเป็นบ่อเกิดสูงสุดของกฎหมายจึงส่งผลสืบเนื่อง 2 ประการ กล่าวคือ 
บทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนใดในรัฐจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ และการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญย่อมท าได้ยากกว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ ที่มีผลใช้บังคับภายใน
รัฐ โดยรัฐธรรมนูญนั้นอาจออกโดยอ านาจนิติบัญญัติ หรือออกโดยอ านาจพิเศษ45 เช่น อ านาจปฏิวัติ 
ซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นอาจจะร่างในสภานิติบัญญัติ หรือจะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นโดยเฉพาะก็ได้ 
 รัฐธรรมนูญได้รับการสถาปนาขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์ 3 ประการด้วยกัน46 
กล่าวคือ ก าหนดองค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐ อันได้แก่ องค์กรผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติ บริหาร 
และตุลาการ จัดตั้งรูปแบบการปกครองโดยแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐทั้งสามออกจากกันใน
ลักษณะที่ให้เกิดการถ่วงดุลและคานกัน และรับรองคุ้มครองการใช้สิทธิ และการแสดงออกซึ่งเสรีภาพ
ของประชาชนของรัฐ ซึ่งในระบบรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร (Constitutionnalisme) ต้องถือว่า
รัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุด เพราะรัฐธรรมนูญได้รับการสถาปนาโดยอ านาจพิเศษที่เรียก
กันว่า “อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” อันท าให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีมาก่อนองค์กรอ่ืน ๆ ของ
รัฐทุกองค์กร โดยองค์กรอื่นของรัฐทุกองค์กรมีขึ้นมาก็เพราะได้รับการสถาปนาโดยรัฐธรรมนูญอีกทอด
หนึ่ง ดังนั้น องค์กรทั้งหลายภายในรัฐจึงกระท าการใด ๆ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ 
 2)  กฎหมายนิติบัญญัติ 
 กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่อยู่ในล าดับชั้นรองลงมาจากรัฐธรรมนูญและ
เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ พระราชบัญญัติ ซึ่งถือว่าเป็น “กฎหมายโดยแท้” 
เพราะเป็นกฎหมายที่ออกมาโดยองค์กรที่ท าหน้าที่นิติบัญญัติตามบทบัญญัติโดยตรง อันเป็นบท
กฎหมายที่ตราขึ้นใช้มากที่สุดยิ่งกว่าบทกฎหมายใด ๆ เพราะพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่เป็นประจ าตามปกติ เพื่อวางระเบียบบังคับความประพฤติของบุคคลรวมทั้งองค์การและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หากพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองจึงเป็นที่มาอันส าคัญของกฎหมาย
ปกครอง ซึ่งในการตราพระราชบัญญัติจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา เมื่อรัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้วจะต้องน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

                                                           

 44มาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 
 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับใดที่ขัด หรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ 
 45ประยูร กาญจนดุล, เรื่องเดิม, หน้า 73. 
 46วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, ต ำรำกฎหมำยปกครองว่ำ
ด้วยกฎหมำยปกครองทั่วไป (กรุงเทพมหานคร: โครงการพัฒนาต ารานิติศาสตร์ด้านกฎหมายมหาชน  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551), หน้า 10-11. 
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 พระราชบัญญัตินี้หมายความรวมถึงประมวลกฎหมายด้วย ทั้งนี้เพราะการ
ประกาศใช้ประมวลกฎหมายมีพระราชบัญญัติก าหนดให้ประมวลกฎหมายมีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังมีบทกฎหมายที่มีฐานะเท่าพระราชบัญญัติขึ้น ซึ่งออกโดยอ านาจของผู้ท าการปฏิวัติ47 
ได้แก่ การออกประกาศคณะปฏิวัติ ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน หรือประกาศคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ โดยอาจจะให้เป็นไปในรูปใดก็ได้ 
 ตามหลักกฎหมายทั่วไป บทกฎหมายที่ต้องตราเป็นพระราชบัญญัตินั้น 
ได้แก่48 บทกฎหมายที่วางระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งต้องเป็น
อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะ เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรที่แสดงเจตนาของประชาชน 
ที่ประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนที่จะให้ความยินยอมเห็นชอบในการที่จะออกกฎหมายจ ากัดตัด
ทอนสิทธิ เสรีภาพ หรือก าหนดหน้าที่ของพลเมือง เพราะในระบอบประชาธิปไตย ถือว่าประชาชน
ปกครองตนเอง การที่จะออกกฎหมายจ ากัดสิทธิ เสรีภาพ หรือก าหนดหน้าที่ของพลเมืองอย่างไรนั้น
จึงต้องได้รับความยินยอมจากประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย โดยทางผู้แทนของประชาชน
ซึ่งเป็นสมาชิกของสภานิติบัญญัติ ดังนั้น พระราชบัญญัติ จึงเป็นผลผลิตของการแสดงออกซึ่งเจตนา
ทางการเมืองการปกครองของประชาชนในรัฐผ่านทางผู้แทนของตนที่ได้รับเลือกตั้งมา ซึ่งตามนัยนี้ 
พระราชบัญญัติจึงเป็นที่มาของอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร และบรรดาองค์กรฝ่าย
ปกครองต่าง ๆ ที่ปรากฏออกมาในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกฎ ค าสั่ง รวมตลอดไปถึง
ปฏิบัติการทางปกครองด้วยเช่นกัน 
 3)  กฎหมายบริหารบัญญัติ 
 กฎหมายบริหารบัญญัติหรือกฎหมายล าดับรอง คือ กฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
ซึ่งองค์กรของรัฐใช้อ านาจในทางบริหารอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนที่มีค่าบังคับ
เสมอด้วยพระราชบัญญัติตราขึ้นใช้บังคับ จึงถือว่าเป็น “กฎหมายยกเว้น” เพราะโดยปกติฝ่ายบริหาร
ไม่มีหน้าที่ออกกฎหมายโดยตรง การที่ฝ่ายบริหารออกกฎหมายได้ต้องนับว่าเป็นกรณียกเว้น ซึ่งเกิด
จากความจ าเป็นบางประการ โดยกฎหมายบริหารบัญญัติในระบบกฎหมายไทยแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท49 คือ (1) พระราชก าหนด ซึ่งมีค่าบังคับเท่ากับพระราชบัญญัติ และ (2) กฎหมายล าดับรอง 
ซึ่งมคี่าบังคับต่ ากว่าพระราชบัญญัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1)  พระราชก าหนด 
 พระราชก าหนด เป็นกฎหมายบริหารบัญญัติซึ่งฝ่ายบริหาร คือ 
คณะรัฐมนตรีได้รับอ านาจจากรัฐธรรมนูญให้ตรากฎหมายแทนฝ่ายนิติบัญญัติ เนื่องจากมีเหตุจ าเป็น
บางประการเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของรัฐและฝ่ายบริหารจะตราพระราชก าหนดได้แต่เฉพาะ 
 
 

                                                           

 47ประยูร กาญจนดุล, เรื่องเดิม, หน้า 75. 
 48เรื่องเดียวกัน, หน้า 74-75. 
 49สมยศ เชื้อไทย, ควำมรู้กฎหมำยทั่วไป ค ำอธิบำยวิชำกฎหมำยแพ่ง: หลักทั่วไป, หน้า 
81-87. 
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กรณีพิเศษตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดเงื่อนไขไว้เท่านั้น50 อันท าให้พระราชก าหนดจึงมีค่าบังคับเท่ากับ
พระราชบัญญัติและอาจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกพระราชบัญญัติได้  ดังนั้น การให้อ านาจแก่ฝ่าย
บริหารที่จะออกพระราชก าหนดซึ่งมีผลบังคับเท่ากับพระราชบัญญัตินั้นเป็นการมอบหมายให้ฝ่าย
บริหารใช้อ านาจนิติบัญญัติได้ในกรณีจ าเป็น ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจท าหน้าที่ออก
กฎหมายให้ทันเหตุการณ์ได้เสมอไป เช่น เมื่อสภานิติบัญญัติไม่อยู่ในสมัยประชุมหรือถูกยุบ เป็นต้น 
 (2)  กฎหมายล าดับรอง 
 กฎหมายล าดับรอง เป็นกฎหมายล าดับรองที่ฝ่ายบริหารได้รับมอบ
อ านาจจากฝ่ายนิติบัญญัติให้ตราบทบัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในรายละเอียดที่
จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภายใต้หลักการที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้ โดยกฎหมายล าดับรอง
มีลักษณะที่แตกต่างจากพระราชบัญญัติคือ กฎหมายล าดับรองเป็นทั้งบ่อเกิดของกฎหมายมหาชน 
และขณะเดียวกันกฎหมายล าดับรองก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการกระท าทางปกครองด้วย ซึ่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เรียกกฎหมายล าดับรองว่า “กฎ” กฎเป็นการแสดงเจตนาฝ่าย
เดียวของฝ่ายปกครองที่มุ่งบังคับเป็นการทั่วไป และเป็นเครื่องมืออันขาดมิได้ส าหรับการบริหาร
จัดการสังคมให้สงบเรียบร้อย รวมถึงเป็นการสร้างความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนในฐานะสมาชิกของสังคมเป็นส าคัญ แม้ในทางรูปแบบ กฎหมายล าดับรองจะไม่ได้เกิดขึ้น
ตามกระบวนการนิติบัญญัติ แต่หากได้รับมอบอ านาจให้ตรากฎหมายล าดับรองได้จากกฎหมายแม่บท 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายล าดับรองเป็นกฎเกณฑ์ที่ได้รับการก าหนดขึ้นในลักษณะนามธรรมและใช้
บังคับกับบุคคลทั่วไปโดยไม่ระบุตัวบุคคล ท าให้กฎหมายล าดับรองหรือกฎจึงเป็น “กฎหมายตาม
เนื้อความ”51 
 การตรากฎหมายล าดับรองประเภทต่าง ๆ จะต้องอ้างถึงอ านาจของ
กฎหมายแม่บทที่มอบอ านาจฉบับนั้นเสมอ ซึ่งอาจเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดแล้วแต่
กรณี โดยการตรากฎหมายล าดับรองมีรูปแบบต่าง ๆ คือ พระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้น
โดยฝ่ายบริหารเพ่ือใช้ในการจัดระเบียบบริหารราชการ หรือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขใน
การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติวางหลักการให้พระมหากษัตริย์มีอ านาจตราพระราชกฤษฎีกาได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 187 ประกอบกับบทบัญญัติหรือ
กฎหมายอ่ืนที่มีค่าบังคับเสมอด้วยพระราชบัญญัติ ตราขึ้นใช้บังคับโดยค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี 
และจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลบังคับเป็นกฎหมาย 

                                                           

 50มาตรา 184 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 
 ในกรณีเพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตรา
พระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 
 51วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 125. 
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 การตรากฎหมายล าดับรองในรูปแบบของกฎกระทรวง ซึ่งเป็น
กฎหมายล าดับรองท่ีตราขึ้นโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนที่มีค่าบังคับ
เสมอด้วยพระราชบัญญัติอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนที่มีค่าบังคับเสมอด้วย
พระราชบัญญัติตราขึ้นใช้บังคับเพ่ือก าหนดกิจการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ซึ่งเป็นรายละเอียดเพ่ือ
บังคับการหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวงนี้
ออกโดยอาศัยอ านาจบริหารเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกา แต่ต่างกันในข้อที่ว่า พระราชกฤษฎีกาตรา
โดยพระมหากษัตริย์ ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของฝ่ายบริหาร ส่วนกฎกระทรวงตราโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
 กฎหมายล าดับรองที่ตราในรูปแบบของประกาศกระทรวง ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนที่มีค่าบังคับเสมอด้วย
พระราชบัญญัติ ตราขึ้นใช้บังคับตามดุลพินิจของตนภายในกรอบของกฎหมายที่ให้อ านาจนั้น ทั้งนี้
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และการตรากฎหมายล าดับรองในรูปแบบของ
ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดให้อ านาจแก่องค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย หรือคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายเพ่ือวาง
ข้อก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ กฎ    
เป็นต้น โดยข้อบังคับเหล่านี้ต้องเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้บังคับแก่ประชาชนซึ่ งออกโดยอาศัยอ านาจ
ของกฎหมายจึงจะมีฐานะเป็นกฎหมายล าดับรอง 
 4)  กฎหมายองค์กรบัญญัติ 
 กฎหมายองค์กรบัญญัติ หรือกฎหมายที่ตราขึ้นโดยนิติบุคคลมหาชนที่เป็น
องค์การปกครองตนเองหรือองค์การมหาชน โดยองค์การปกครองตนเองในปัจจุบัน ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดย
องค์การปกครองตนเองเหล่านี้ ซึ่งตามกฎหมายปกครองเรียกว่า “ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น” ต่างมี
อ านาจออกกฎหมายใช้บังคับในเขตท้องที่ขององค์การปกครองตนเอง หรือใช้บังคับกับสมาชิกของ
องค์การมหาชน เช่น เทศบัญญัติ ที่เทศบาลตราขึ้นใช้บังคับในเขตเทศบาล หรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในก ากับของรัฐที่ใช้บังคับกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของตน เป็นต้น 
 2.1.3.2  จารีตประเพณี 
 นอกจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือตัวบทกฎหมายอันเป็นกฎหมายที่ตราเป็น 
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นที่มาอันส าคัญของกฎหมายปกครองแล้ว จารีตประเพณีก็อาจเป็นที่มาของ
กฎหมายปกครองได้เช่นเดียวกัน แต่จะเป็นที่มาที่มีความส าคัญน้อยกว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เมื่อ
ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารพิจารณาเห็นว่าจารีตประเพณีใดเป็นสิ่งที่เหมาะสม ประชาชนเห็นชอบ
และถือปฏิบัติมาเป็นเวลานาน ก็อาจน าเอาไปใช้เป็นหลักในการตราบทกฎหมาย หรือกล่าวคือ เป็น
การยอมรับจารีตประเพณีให้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีเช่นนี้ย่อมถือได้ว่าจารีตประเพณีเป็นที่มา
ของกฎหมายปกครอง52 

                                                           

 52ประยูร กาญจนดุล, เรื่องเดิม, หน้า 100-101. 
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 จารีตประเพณีในกฎหมายปกครอง53 คือ การที่องค์กรของรัฐและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น และเกิดความรู้สึกร่วมกันว่าสิ่งนั้นมีผลผูกพัน หรือจ าต้อง
ปฏิบัติตาม โดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซึ่งจะเป็นจารีตประเพณีทาง
ปกครองนี้จะต้องเกิดจากการปฏิบัติของฝ่ายปกครองและต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ดังนั้น เมื่อฝ่าย
ปกครองต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ า ๆ จนรู้สึกว่าตนต้องท าตามจนกลายเป็นจารีตประเพณีทาง
ปกครองนั้นจึงมีผลท าให้ระเบียบแบบแผนที่เป็นจารีตประเพณีทางปกครองจะขัดต่อกฎหมายไม่ได้ 
โดยเฉพาะในส่วนที่กระทบต่อบุคคลภายนอก ส าหรับจารีตประเพณีที่ เ พ่ิมเติมกฎเกณฑ์อ่ืน
นอกเหนือไปจากที่กฎหมายบัญญัติโดยท าให้กระทบสิทธิของบุคคลภายนอกก็ย่อมมีไม่ได้เช่นกัน 
ดังนั้น จารีตประเพณีทางปกครองที่จะมีผลใช้บังคับได้ก็จะมีเพียงจารีตประเพณีที่ใช้ส าหรับตีความ
กฎหมายเท่านั้น โดยที่ผลบังคับส าหรับระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เป็นจารีตประเพณีนี้จะ
ผูกพันเฉพาะเจ้าหน้าที่และองค์กรของรัฐเท่านั้น ไม่ผูกพันต่อบุคคลภายนอกโดยตรง เนื่องจากเป็นสิ่ง
ปฏิบัติ หรือก่อขึ้นในระบบบริหารของรัฐ เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนระเบียบแบบแผนเช่นนั้นก็อาจมี
โทษทางวินัยตามกฎหมายได้ และศาลสามารถควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของจารีตประเพณี
เหล่านี้ได ้
 ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เป็นจารีตประเพณีในทางปกครอง แบ่งเป็น 2 
ลักษณะ54 คือ 
 1)  ระเบียบแบบแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีตัวกฎหมายก าหนด
กฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น หนังสือเวียน ซึ่งหากปฏิบัติการนาน ๆ ก็อาจกลายเป็นจารีต
ประเพณีทางปกครองขึ้นมาได้ 
 2)  ระเบียบแบบแผนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นแบบแผนที่ถือปฏิบัติ
กันจนมีความรู้สึกร่วมกันว่าเป็นกฎเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับกันในองค์กรนั้น ๆ ว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ มี
ลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การไปประชุมร่วมกับส่วนราชการอ่ืน หรือ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนในเวลาราชการย่อมท าได้และไม่ถือว่าเป็นการขาดราชการ 
 นอกจากนี้ ระเบียบแบบแผนของทางราชการอาจมีที่มาจากระเบียบแบบ
แผนที่คณะรัฐมนตรี หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงวางไว้ เช่น มติคณะรัฐมนตรีที่อนุญาตให้อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐไปสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเวลาราชการได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง 
เป็นต้น 
 จากลักษณะส าคัญของจารีตประเพณีที่มีองค์ประกอบส่วนข้อเท็จจริง คือ มีการใช้
กฎเกณฑ์นั้นอย่างสม่ าเสมอติดต่อกัน และองค์ประกอบเชิงจิตวิญญาณ คือ ความรู้สึกร่วมว่าสิ่งนั้น
ถูกต้องและต้องปฏิบัติตาม ในขณะที่ หลักกฎหมายทั่วไปก็เป็นหลักที่มาจากข้อความคิดพ้ืนฐานของ
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม ดังนั้น จึงมีหลักกฎหมายทั่วไปบางหลักที่อาจเป็นสิ่งเดียวกับจารีต
ประเพณี โดยกฎหมายจารีตประเพณีเป็นเสมือนหนึ่งที่มาของหลักกฎหมายทั่วไป อย่างไรก็ดี แม้ส่วน
ที่ซ้อนกันอยู่ของหลักกฎหมายทั่วไป และกฎหมายจารีตประเพณีก็มิใช่สิ่งเดียวกันเพราะจารีต

                                                           

 53เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรือ่งเดิม, หน้า 424-425. 
 54เรื่องเดียวกัน, หน้า 425. 
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ประเพณียังมีองค์ประกอบส่วนข้อเท็จจริงคือ ลักษณะของการใช้กฎเกณฑ์นั้นอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานจึงถือว่าเป็นกฎหมายจารีตประเพณี แต่หลักกฎหมายทั่วไปไม่
จ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ดังกล่าว55 จะเห็นได้ว่า หลักกฎหมายทั่วไปนั้นมีความแตกต่างจากจารีต
ประเพณี โดยสภาพบังคับของกฎหมายจารีตประเพณีมีอยู่โดยไม่จ าเป็นต้องให้ศาลยอมรับรู้เสียก่อน 
ในขณะที่ ศาลจะต้องน าหลักกฎหมายทั่วไปเข้าสู่ระบบกฎหมายเสียก่อน และการเกิดขึ้นของหลัก
กฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายของต่างประเทศนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนการใช้หลักกฎหมายทั่วไป
ของศาล ดังนั้น หลักกฎหมายทั่วไป ไม่มีลักษณะเป็นจารีตประเพณีที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติของ
มนุษย์ในสังคมซึ่งศาลต้องน าไปปรับใช้ในฐานะเป็นกฎหมายที่มีอยู่นอกเหนือเจตนาของศาล และไม่ใช่
จารีตประเพณีที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติของศาลเองด้วย หรือกล่าวคือ หลักกฎหมายทั่วไปมิใช่ 
สิ่งเดียวกันกับแนวบรรทัดฐานของศาล 
 2.1.3.3  ค าพิพากษาของศาล 
 ค าพิพากษาของศาลอาจเป็นที่มาของกฎหมายปกครองได้เช่นเดียวกัน แต่เป็นที่มา
ทางอ้อม และมีความส าคัญน้อยกว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ค าพิพากษาของศาลก็อาจ
เป็นที่มาที่ส าคัญได้ในประเทศที่มีศาลปกครองส าหรับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองโดยเฉพาะ 56 
เช่น เมื่อครั้งที่ประเทศฝรั่งเศส กฎหมายปกครองยังเป็นกฎหมายใหม่ที่ไม่มีหลักเกณฑ์ครบถ้วน
เหมือนกับกฎหมายแพ่ง สภาแห่งรัฐของฝรั่งเศสก็ได้น าหลักท่ัวไปของกฎหมายปกครองมาใช้บังคับแก่
คดีปกครองในกรณีที่ไม่มีบทกฎหมายบัญญัติไว้ จึงท าให้เกิดหลักกฎหมายปกครองขึ้นเป็นอันมาก จน
อาจกล่าวได้ว่า ค าพิพากษาของสภาแห่งรัฐเป็นที่มาที่ส าคัญของกฎหมายปกครองฝรั่งเศสและมี
ความส าคัญไม่น้อยกว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 ค าพิพากษาของศาลที่ได้รับนับถือว่าเป็นแนวค าพิพากษา (Jurisprudence) จะต้อง
เป็นค าพิพากษาที่มีความส าคัญ ซึ่งโดยปกติจะต้องเป็นค าพิพากษาของศาลสูงสุดที่คดีอ่ืน ๆ ใน
ระยะเวลาต่อมาภายหลัง อันมีประเด็นเนื้อหาแห่งคดีในลักษณะคล้าย หรือเหมือนกันกับคดีพิพาท
ตามค าพิพากษาดังกล่าวนั้นยอมรับและยึดถือกับทั้งพิจารณาให้เหตุผลในค าพิพากษาเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยปกติการยอมรับที่จะผูกพันและเคารพในค าพิพากษาส าคัญของศาลสูงดังกล่าว 
มีผลนับตั้งแต่ศาลชั้นต้นเรื่อยมาจนถึงศาลสูงสุด ซึ่งก่อให้เกิดหลักที่เรียกว่า “ความผูกพันตามคดีที่
ตัดสินไปแล้ว” หรือ “หลักคดีบรรทัดฐาน”57 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต่อมาศาลสูงสุดจะพิพากษาคดี
อ่ืน ๆ ที่มีประเด็นเนื้อหาแห่งคดีคล้าย หรือเหมือนกันกับคดีบรรทัดฐานให้ต่างไปจากแนวค าพิพากษา
บรรทัดฐานดังกล่าวไม่ได้ 
 ในการสร้างหลักกฎหมายทั่วไปนั้น ศาลไม่ได้ใช้ข้อมูลที่มีพ้ืนฐานเช่นเดียวกับการวาง
แนวค าพิพากษาบรรทัดฐานของศาล โดยศาลต้องถูกจ ากัดเสรีภาพในการสร้างหลักกฎหมายทั่วไป ไม่
สามารถสร้างหลักโดยอ าเภอใจ แต่ในการสร้างหลักกฎหมายทั่วไปจะต้องสอดคล้องกับความเห็นร่วม

                                                           

 55บุบผา อัครพิมาน, “หลักกฎหมายทั่วไป,” วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง 5, 1  
(มกราคม-เมษายน 2548): 2-3. 
 56ประยูร กาญจนดุล, เรื่องเดิม, หน้า 102-103. 
 57วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, เรื่องเดิม, หน้า 14. 
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ของคนในสังคม หลักเหตุผลและหลักตรรกะของวิญญูชน โดยหลักกฎหมายทั่วไปที่สร้างขึ้นมิได้เป็น
ผลสะท้อนแนวความคิดส่วนตัวของศาล แต่ต้องอยู่ภายใต้เจตจ านงประชาชาติ58 ดังนั้น หลักกฎหมาย
ทั่วไปที่มาจากการวินิจฉัยคดีของศาลจึงมีความแตกต่างจากค าพิพากษาบรรทัดฐานของศาล 
กล่าวคือ59 ประการแรก หลักกฎหมายทั่วไปเป็นหลักการที่มีความมั่นคง ยึดถือได้และสามารถที่จะ
น าไปใช้กับหลากหลายสถานการณ์ ในขณะที่ แนวค าพิพากษาบรรทัดฐานของศาลมีความไม่แน่นอน 
เมื่อสภาพการณ์ทางสังคมหรือเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปแนวค าพิพากษาบรรทัดฐานของศาลก็อาจ
เปลี่ยนแปลงไป ประการต่อมา หลักกฎหมายทั่วไปเป็นหลักการที่อยู่เหนือศาล ซึ่งศาลได้น าเอาหลัก
กฎหมายทั่วไปมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของตน แต่แนวค าพิพากษาบรรทัดฐานของศาลเป็น
ผลมาจากการตัดสินคดีของศาลที่ได้รับการยอมรับและถูกน ามาใช้ในการตัดสินคดีต่อมา 
 2.1.3.4  หลักกฎหมายทั่วไปและทฤษฎีกฎหมาย 
 หลักกฎหมายทั่วไปและทฤษฎีกฎหมาย หรือความเห็นของนักนิติศาสตร์ซึ่งได้เขียน
บทความหรือต ารากฎหมายอธิบายหลักและทฤษฎีกฎหมายต่าง ๆ ไว้ รวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์บท
กฎหมายที่มีอยู่ โดยชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง หรือข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่โต้เถียง
กันเกี่ยวกับบทกฎหมายที่ประกาศใช้อยู่ อาจเป็นที่มาของกฎหมายปกครองได้เช่นเดียวกัน60 ซึ่งผู้มี
หน้าที่ร่างกฎหมายก็อาจน าไปใช้ในการบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเดิมให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
จึงเท่ากับเป็นที่มาของบทกฎหมายโดยทางอ้อม 
 ส าหรับกฎหมายปกครองที่ยังไม่มีหลักครบถ้วนบริบูรณ์อย่างเต็มที่ ทฤษฎีและ
ความเห็นของนักนิติศาสตร์ ผู้แต่งต าราหรือเขียนบทความต่าง ๆ หรือเป็นผู้สอนในมหาวิทยาลัย
ย่อมจะมีประโยชน์มากในการที่จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่กฎหมายปกครอง61 เพราะนักนิติศาสตร์
จะเป็นผู้อธิบายความให้เห็นอย่างชัดเจน โดยน าหลักกฎหมายทั่วไปและทฤษฎีกฎหมายที่เป็นผลแห่ง
การวิจัยของตน หรือหลักกฎหมายของประเทศต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของประเทศ
ตน พร้อมกับแนะแนวทางและให้ความคิดริเริ่มแก่ผู้ร่างกฎหมายในการที่จะน าไปบัญญัติเป็นกฎหมาย
นั่นเอง 
 
 2.1.4  ประเภทของหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครอง 
 การแบ่งประเภทของกฎหมายนั้นมีหลายทฤษฎี หรือหลายแนวทางขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณา
ในแง่มุมใด ซึ่งได้แก่ การแบ่งประเภทของกฎหมายตามเนื้อหา การแบ่งประเภทของกฎหมายตาม
วัตถุประสงค์ของการบังคับกฎหมาย และการแบ่งประเภทของกฎหมายตามผลประโยชน์ หรือ      

                                                           

 58บุบผา อัครพิมาน, เรื่องเดิม, หน้า 3. 
 59กนกวรรณ อิทธิวิภาค, ศำลปกครองกับหลักกฎหมำยทั่วไปในทำงปกครอง (ศึกษำ
เปรียบเทียบประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย) (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 41. 
 60ประยูร กาญจนดุล, เรื่องเดิม, หน้า 105. 
 61เรื่องเดียวกัน, หน้า 105-106. 
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นิติสัมพันธ์ของผู้ทรงสิทธิ62 ในที่นี้จะได้กล่าวถึงแต่เพียงการแบ่งประเภทของกฎหมายตามเนื้อหา 
แบ่งออกเป็น กฎหมายสารบัญญัติ (Substantive Law) และกฎหมายวิธีสบัญญัติ (Procedural Law)     
โดยในการพิจารณาหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครอง จึงสามารถแบ่งประเภทของกฎหมาย
ออกได้เป็น 2.1.4.1 หลักกฎหมายทั่วไปในส่วนของกฎหมายสารบัญญัติ และ 2.1.4.2 หลักกฎหมาย
ทั่วไปในส่วนของกฎหมายวิธีสบัญญัติ ดังนี้ 
 2.1.4.1  หลักกฎหมายทั่วไปในส่วนของกฎหมายสารบัญญัติ 
 กฎหมายสารบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติหรือก าหนดถึงสาระองค์ประกอบที่
เกี่ยวกับสิทธิ อ านาจ และหน้าที่ของบุคคลขึ้นโดยตรงและโดยอ้อม63 ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติ      
ยาเสพติด และพระราชบัญญัติป่าไม้ เป็นต้น 
 กฎหมายปกครอง เป็นกฎหมายที่วางหลักเกี่ยวกับจัดระเบียบการปกครองรัฐในทาง
ปกครอง รวมทั้งการวางระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมของฝ่ายปกครอง และความเกี่ยวพันในทางปกครอง
ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชนผู้อยู่ใต้ปกครอง ซ่ึงกฎหมายปกครองตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชนผู้อยู่ใต้ปกครอง การด าเนินกิจการของฝ่ายปกครองมีขึ้นเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินกิจการของฝ่ายปกครองบรรลุเป้าหมาย ฝ่ายปกครองจึงต้องมีการ
ใช้อ านาจรัฐ แต่ในการใช้อ านาจรัฐของฝ่ายปกครองต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย อันเป็นไปตาม
หลักพ้ืนฐานของกฎหมายปกครองที่ว่านิติกรรมทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในการ
ตรวจสอบนิติกรรมทางปกครองว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น สามารถพิจารณาได้จากกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร ได้แก่  รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ  หรือกฎหมายอ่ืนที่มีค่าบังคับเทียบเท่า
พระราชบัญญัติ และกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ กฎหมายจารีตประเพณี และหลัก
กฎหมายทั่วไป64 จะเห็นได้ว่า กฎหมายปกครองมีวัตถุประสงค์ในการควบคุม และวางหลักเกณฑ์ให้
หน่วยงานของรัฐใช้อ านาจภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด จึงได้สร้างหลักความชอบด้วยกฎหมาย
ขึ้นมาเรียกร้องให้การกระท าของรัฐต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หรือเรียกว่า นิติรัฐ ซึ่งเป็นรัฐที่
ยอมตนอยู่ใต้ระบบกฎหมายในความสัมพันธ์กับปัจเจกชน และเพ่ือคุ้มครองสถานะของปัจเจกชน โดย
รัฐยอมตนอยู่ใต้กฎเกณฑ์ที่ก าหนด ระบบนิติรัฐเป็นระบบที่สร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ของพลเมือง โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการป้องกันและแก้ไขการใช้อ านาจตามอ าเภอใจของฝ่ายปกครอง 
 นอกจาก หลักกฎหมายทั่วไปจะมีความส าคัญในการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของนิติกรรมทางปกครองแล้ว หลักกฎหมายทั่วไปยังมีความส าคัญในการอุดช่องว่างของ
กฎหมายปกครองในกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรด้วย ตัวอย่างของหลักกฎหมายทั่วไปในส่วน
ของกฎหมายสารบัญญัติที่ส าคัญ ได้แก่ หลักความเสมอภาค หลักความได้สัดส่วน หลักความเป็นกลาง 

                                                           

 62ประสิทธิ ปิวาวัฒนพานิช, ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมำย, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร: โครงการส่งเสริมการสร้างต ารา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 73-75. 
 63ดิเรก ควรสมาคม, กฎหมำยมหำชน: แนวประยุกต์ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552), 
หน้า 26. 
 64กนกวรรณ อิทธิวิภาค, เรื่องเดิม, หน้า 14. 
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หลักในการมีสิทธิปกป้องตนเองของประชาชน หลักการคุ้มครองเสรีภาพเป็นหลักทั่วไปการจ ากัด
เสรีภาพเป็นข้อยกเว้น หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง หลักผลผูกพันของค า
วินิจฉัยของศาล และหลักเก่ียวกับบริการสาธารณะ เป็นต้น 
 2.1.4.2  หลักกฎหมายทั่วไปในส่วนของกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
 กฎหมายวิธีสบัญญัติ65 หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติหรือก าหนดถึงวิธีการที่จะบังคับ
การให้เป็นไปตามกฎหมายสารบัญญัติ เมื่อมีการฝ่าฝืนละเมิดโต้แย้งกันในกฎหมายสารบัญญัติ
เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นวิธีการฟ้องคดีของศาล อ านาจหน้าที่ศาล ก ารพิจารณาคดีในศาล 
พยานหลักฐาน ค าพิพากษา การบังคับคดี การอุทธรณ์ฎีกา เป็นต้น ส่วนกฎหมายวิธีสบัญญัติ ได้แก่ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ล้มลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 เป็นต้น 
 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง เป็นกฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับกับการด าเนินคดีใน
ศาลปกครอง ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา66 กล่าวคือ การพิจารณาคดีปกครองใช้ระบบไต่สวนโดยใช้เอกสารเป็นหลัก   
เสียค่าใช้จ่ายน้อย เป็นวิธีกึ่งลับ เรียบง่าย ไม่ต้องมีทนาย และมีตุลาการผู้แถลงคดีเพ่ือคอยถ่วงดุลการ
ท างานขององค์คณะ อีกทั้งยังมีหลักประกันความเป็นอิสระของตุลาการ และในการท าค าสั่ง หรือ   
ค าพิพากษา ศาลจะไม่ออกค าสั่งในทางบริหารเสียเองพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้วิจารณ์ค าพิพากษาได้
ในทางวิชาการ 
 ในกรณีที่กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองเกิดช่องว่างขึ้นในกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครองแล้ว หลักกฎหมายทั่วไปจึงควรถูกน ามาใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมายดังกล่าว 67 ซึ่ง
ประโยชน์ในการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับในกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครองนั้นเป็นการสอดคล้องกับปรัชญาของกฎหมายว่าด้วยคดีปกครองที่ว่า หลัก
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้นเกิดจากแนวค าพิพากษาของศาล พัฒนาเป็นหลักกฎหมาย
ทั่วไป และยังเป็นการยืนยันหลักความแตกต่าง รวมถึงความเป็นเอกเทศจากวิธีพิจารณาความแพ่ง 
เพราะไม่เช่นนั้นหากมีช่องว่างขึ้นในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองก็จะมีความพยายามน าหลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ อันท าให้เกิดความขัดแย้งกับระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง
อีกท้ังอาจส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองได้ 
 
 
 
 

                                                           

 65ดิเรก ควรสมาคม, เรื่องเดิม, หน้า 26. 
 66กนกวรรณ อิทธิวิภาค, เรื่องเดิม, หน้า 33. 
 67ประสาท พงษ์สุวรรณ์ และสุรีย์ เผ่าสุขถาวร, “หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง,” วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง 2, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2545): 96. 
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2.2  กำรน ำหลักกฎหมำยทั่วไปมำใช้ในกฎหมำยปกครอง 
 
 ในการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในกฎหมายปกครองนั้น มีข้อพิจารณาหลายประการ ซึ่ง
อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2.2.1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับระบบกฎหมาย 2.2.2 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการ
ตีความกฎหมาย และ 2.2.3 ระบบศาลกับการตีความกฎหมายปกครอง ดังต่อไปนี้ 
 
 2.2.1  ข้อพิจำรณำเกี่ยวกับระบบกฎหมำย 
 ระบบกฎหมายที่ยึดถือกันและเป็นที่ยอมรับของโลก อาจแยกพิจารณาออกได้เป็น 2 ระบบที่
ส าคัญ68 คือ ระบบกฎหมายในประเทศยุโรป หรือที่เรียกว่าระบบซิวิล ลอว์ (Civil Law) และระบบ
กฎหมายอังกฤษ หรือที่เรียกว่าระบบคอมมอน ลอว์ (Common Law) เนื่องจากระบบกฎหมาย    
ทั้งสองมีท่ีมาทางประวัติศาสตร์ และนิติวิธี (Juristic Method) ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 2.2.1.1  ระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ (Civil Law) 
 ระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ ถือว่าประมวลกฎหมาย (Code Law) หรือกฎหมาย   
ลายลักษณ์อักษรเป็นบ่อเกิดของกฎหมายที่ส าคัญที่สุด ซึ่งจะวางหลักกฎหมายไว้ในลักษณะเป็นการ
ทั่วไปอย่างกว้างโดยครบถ้วนและชัดเจน จะเห็นได้จาก การที่ประเทศเหล่านี้จะมีประมวลกฎหมาย
แพ่ง ประมวลกฎหมายพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความ นอกจาก 
ประมวลกฎหมายดังกล่าวแล้วจะมีบทบัญญัติของกฎหมายลายลักษณ์อักษรในรูปพระราชบัญญัติ 
ต่าง ๆ (Statutes) เสริมประมวลกฎหมายที่เป็นหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งหลักกฎหมายทั่วไปจะได้แก่ 
สิ่งที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมาย และในพระราชบัญญัติต่าง ๆ ส่วนศาลสูงมีฐานะเป็นเพียงผู้มี
หน้าที่แปล หรือตีความบทบัญญัติของกฎหมายในเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น หรือมีปัญหาที่ต้องปรับใช้
บทบัญญตัิในแต่ละคดีที่เกิดขึ้นเท่านั้น 
 ระบบกฎหมายนี้มีที่มาจากกฎหมายโรมัน ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่มาจากกฎหมายของ
จักรพรรดิจัสติเนียน คือ Corpus Juris Civilis มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์ของบุคคลในทางแพ่ง 
หรือกล่าวคือระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนากฎหมายเอกชนมากกว่ากฎหมาย
มหาชน และแม้จะมีการพัฒนากฎหมายมหาชนอยู่บ้าง แต่ในการพัฒนาดังกล่าวก็ได้รับอิทธิพลของ
กฎหมายเอกชนเข้าไปในอยู่ด้วยไม่น้อย จึงท าให้มีผู้เรียกกฎหมายโรมันว่า ซิวิล ลอว์ ซึ่งเดิมหมายถึง 
กฎหมายแพ่ง แต่ภายหลังมีความหมายว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร69 โดยอิตาลีเป็นชาติแรกที่ 
รื้อฟ้ืนกฎหมายโรมันในอดีตขึ้นมาใหม่ หลังจากที่ล่มสลายไปพร้อมกับอาณาจักรโรมัน ส่วนเยอรมัน
เป็นประเทศที่สองที่ได้รับเอากฎหมายโรมันมาใช้เช่นเดียวกับอิตาลี ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้เรียกชื่อกฎหมาย
นี้อีกชื่อหนึ่งว่า ระบบกฎหมายโรมาโน-เยอมันนิค (Romano-Germanic Law) ในปัจจุบันระบบ

                                                           

 68อักขราทร จุฬารัตน, กำรตีควำมกฎหมำย (กรุงเทพมหานคร: กฎหมายไทย, 2542), หน้า 
13-14. 
 69วิษณุ เครืองาม, “การศึกษากฎหมายในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงเปรียบเทียบ,” ใน 
เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบกฎหมำยไทยและต่ำงประเทศ หน่วยที่ 1-7, พิมพ์ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), หน้า 38. 
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กฎหมายซิวิล ลอว์ มีอิทธิพลแผ่ขยายไปทั่วไปโลกในทวีปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลายประเทศในภาคพ้ืน
ยุโรป ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของกฎหมายนี้เอง ทวีปอเมริกาใต้ เช่น ประเทศบราซิล อาเจนตินา เปรู ทวีป
แอฟริกา เช่น ซาอีร์ โซมาเลีย รวมทั้งประเทศในทวีปเอเชียบางประเทศ เช่น ไต้หวัน เกาหลีใต้
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เป็นต้น70 ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลของระบบกฎหมาย  ซิวิล ลอว์ เช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของระบบกฎหมายฝรั่งเศสและเยอรมัน71 
 ระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ ให้ความส าคัญกับกฎหมายลายลักษณ์อักษร หรือกฎหมาย
ที่ถูกบัญญัติขึ้น เมื่อต้องการค้นหากฎเกณฑ์ทางกฎหมาย นักกฎหมายจึงต้องแสวงหาหรือค้นหา
หลักการและเหตุผลที่แฝงอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายเป็นล าดับแรก แต่เนื่องจากกฎหมาย       
ลายลักษณ์อักษรไม่อาจมีบทบัญญัติที่ครอบคลุมในทุกเรื่องทุกกรณีจึงท าให้เกิดช่องว่างของกฎหมาย 
ซึ่งวิธีการในระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ ใช้ในการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายนั้นมีหลักเกณฑ์ดังนี้72 กรณีที่
ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จะน ามาใช้บังคับกับข้อพิพาทที่ได้น าคดีขึ้นสู่ศาลแล้ว ผู้พิพากษาอาจ
ใช้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นมาปรับใช้กับคดีนั้น ถ้าจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นไม่ปรากฏก็อาจอุด
ช่องว่างแห่งกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง หากกรณีไม่มีกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งแล้วก็อุดช่องว่าง  
โดยน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ 
 2.2.1.2  ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law) 
 ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ คือ หลักกฎหมายนั้นถูก
กลั่นกรองออกมาจากค าพิพากษาของศาลที่เรียกว่า Precedent ดังนั้น บ่อเกิดของกฎหมายที่ส าคัญ
ที่สุดของระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ คือ หลักกฎหมายจากค าพิพากษาของศาล73 ระบบกฎหมายนี้
มีแหล่งก าเนิด และวิวัฒนาการในประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรก มีที่มาจากการที่ประเทศอังกฤษ
ประกอบด้วยหลากหลายชนเผ่า โดยแต่ละชนเผ่าจะมีจารีตประเพณีของตนเอง เมื่อชาวนอร์แมน 
(Norman) ซึ่งมาจากตอนเหนือของยุโรปเข้าไปยึดครองเกาะอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1066 แล้วตั้งราชวงศ์ 
มีกษัตริย์ปกครอง แต่กษัตริย์นอร์แมนก็ประสบปัญหาในการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
คดีความ เนื่องจาก ศาลท้องถิ่นได้ตัดสินคดีโดยใช้จารีตประเพณีที่ไม่เหมือนกัน ท าให้ผลของค า
พิพากษาแตกต่างตรงกันข้ามในแต่ละศาล และจารีตประเพณีท้องถิ่นของบางชนเผ่าเป็ นจารีต
ประเพณีที่ล้าสมัย ค าพิพากษาของศาลท้องถิ่นที่ตัดสินตามจารีตประเพณีนั้นเป็นเหตุให้ฝ่ายที่แพ้คดี
เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งวิธีการพิสูจน์ความจริงก็โดยวิธีทรมาน หรือให้คู่ความต่อสู้
กันเอง ดังนั้น ราษฎรฝ่ายที่แพ้คดีจึงมาร้องเรียนต่อพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์จึงได้จัดตั้งศาล
พระมหากษัตริย์ (King’s Court) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ศาลหลวง (Royal Court) ขึ้น โดยส่ง    

                                                           

 70ก าธร ก าประเสริฐ และสุเมธ จานประดับ, ประวัติศำสตร์กฎหมำยไทยระบบกฎหมำย
หลัก (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2543), หน้า 91. 
 71บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “สกุลกฎหมายโรมาโน-เยอรมานิก,” ใน เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ
ระบบกฎหมำยไทยและต่ำงประเทศ หน่วยที่ 1-7, พิมพ์ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), หน้า 82. 
 72ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เรื่องเดิม, หน้า 26-27. 
 73ประสิทธิ ปิวาวัฒนพานิช, เรื่องเดิม, หน้า 47. 
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ผู้พิพากษาเดินทางหมุนเวียนไปพิจารณาพิพากษาคดีทั่วราชอาณาจักร และผู้พิพากษานี่เองที่ได้ก่อตั้ง
ข้อบังคับที่มีรูปลักษณะเดียวกันเป็นครั้งแรก และได้วางรากฐานความเป็นรูปลักษณะเดียวกันของ
กฎหมาย โดยก่อตั้งหลักเกณฑ์ทั่วไปขึ้น ซึ่งเป็นสามัญ (Common) ตลอดทั่วราชอาณาจักร โดยเหตุนี้ 
จึงเกิดมีกฎหมายคอมมอน ลอว์ ส าหรับทุกส่วนของราชอาณาจักร จึงเรียกกฎหมายนี้ว่า คอมมอน 
ลอว์ จนกระท่ังบัดนี้74 และโดยที่วิธีการพิจารณาวินิจฉัยของศาลหลวงนั้นไม่ได้ใช้วิธีพิสูจน์ข้อเท็จจริง
อย่างศาลท้องถิ่น แต่ใช้วิธีการไต่สวนจากบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์แทนการพิจารณาแบบดั้งเดิม ซึ่งท า
ให้ประชาชนทั่วไปเห็นว่าศาลหลวงให้ความเป็นธรรมแก่ตนได้ จนในที่สุด ศาลหลวงได้วางหลักเกณฑ์
ในการตัดสินคดี โดยหลักเกณฑ์นี้เป็นหลักที่แตกต่างจากการใช้กฎหมายประเพณีของท้องถิ่นดั้งเดิม 
ท าให้หลักกฎหมายคอมมอน ลอว์ เริ่มเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนับแต่นั้นเป็นต้นมา และได้รับการ
ปฏิบัติสืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้ว่า หลักกฎหมายคอมมอน ลอว์ นี้ มิใช่เป็นกฎหมาย
จารีตประเพณีเหมือนที่นักกฎหมายบางท่านเข้าใจ เพราะแท้จริงแล้วการใช้หลักคอมมอน ลอว์ จะมี
ผลเป็นการกีดกันกฎหมายจารีตประเพณีซึ่งใช้กันแพร่หลายโดยศาลท้องถิ่นในสมัยนั้นด้วยซ้ า และ
โดยที่หลักกฎหมายคอมมอน ลอว์ นั้น ถือว่าเป็นหลักกฎหมายที่ศาลสร้างขึ้นจากหลักเหตุผลที่ได้จาก
การพิจารณาข้อเท็จจริงในข้อพิพาท มิใช่เป็นการตัดสินตามอ าเภอใจนี้เอง ท าให้มีการยึดหลักเกณฑ์
ในค าพิพากษาที่มีมาก่อนแล้วน ามาใช้ในการตัดสินที่มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นแบบเดียวกันในภายหลัง ตาม
หลักที่ว่า “ข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน” และพัฒนาต่อมาจนเกิดเป็น
ทฤษฎีการตัดสินโดยยึดหลักกฎหมายตามค าพิพากษา (The Doctrine of Precedent)75 
 ต่อมา ได้มีรัฐสภาซึ่งมีอ านาจตรากฎหมายขึ้น ในตอนแรกได้ท าให้ผู้พิพากษาเกิดมี
ความอิจฉาอ านาจของรัฐสภา เพราะศาลต้องใช้กฎหมายที่รัฐสภาออก และในเรื่องที่เกี่ยวกับ      
คอมมอน ลอว์ กฎหมายของรัฐสภาย่อมเข้ามาตัดทอนขอบเขตของคอมมอน ลอว์ ซึ่งคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน ผลจึงเป็นว่า ถ้าตัวบทกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาชัดแจ้ง ศาลก็ต้องน ามา
ปรับแก่คดี แต่ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยศาลจะตีความให้มีความหมายอย่างแคบเพ่ือที่จะไม่ให้กฎหมายนั้น
เข้ามาตัดทอนขอบเขตของคอมมอน ลอว์ ทั้งนี้เพ่ือจะรักษาไว้ซึ่งอ านาจศาลให้มากที่สุด แต่การน า
คอมมอน ลอว์ มาใช้แก่คดีอาจเกิดสถานการณ์ที่แข็งกระด้างไม่เป็นธรรม จึงได้คิดหาทางแก้โดย
ก าหนดวิธีพิจารณาขึ้นใหม่ และโดยวิธีที่พระมหากษัตริย์ในฐานะรัฐาธิปัตย์ได้โอนอ านาจให้แก่ 
“Chancellor of the Royal Court” จึงได้มี Court of Chancery ขึ้น ซึ่งได้ท าให้เกิดกฎหมายขึ้น
ใหม่คู่เคียงและเป็นอิสระจากกฎหมายเดิมเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 76 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
กฎหมายอังกฤษจึงประกอบไปด้วย “กฎหมาย” “Common Law” และ “Equity” 
 จากระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ ที่หลักกฎหมายโดยทั่วไปเกิดจากค าวินิจฉัยชี้ขาด
ตัดสินของศาลสูง หรือ Case Law ที่เป็นการวางบรรทัดฐานเกิดเป็นหลักกฎหมาย อันท าให้เมื่อเกิด

                                                           

 74หยุด แสงอุทัย, ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำยทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 16 (กรุงเทพมหานคร: 
ประกายพรึก, 2548), หน้า 38. 
 75กิตติศักด์ ปรกติ, “ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์ 
(ตอนที่ 2),” ดุลพำห 41, 2 (มีนาคม-เมษายน 2537): 60. 
 76หยุด แสงอุทัย, ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำยทั่วไป, หน้า 39. 
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ข้อพิพาทท่ีมีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันเกิดขึ้น ศาลก็จะใช้หลักกฎหมายที่ได้เคยตัดสิน วางบรรทัดฐาน
ไว้ในคดีก่อน ๆ นั้น ท าให้ในระยะนี้กฎหมายในระบบคอมมอน ลอว์ ไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับช่องว่าง
แห่งกฎหมาย เนื่องจาก คดีและข้อพิพาทต่าง ๆ ยังมีจ านวนน้อยและศาลสามารถน าจารีตประเพณี
แห่งท้องถิ่น หรือน าแนวบรรทัดฐานแห่งค าพิพากษาในคดีก่อน ๆ มาปรับใช้กับคดีต่าง ๆ ได้ดี แม้ใน
ปัจจุบันจะมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่รัฐสภาตราออกใช้บังคับ ที่เรียกว่า Act of Parliament หรือ 
Statute แต่นั่นก็มิใช่หลักกฎหมายทั่วไปเหมือนกับสิ่งที่เป็นหลักกฎหมายที่ศาลสูงได้ก าหนดขึ้นแต่
อย่างใด77 ซึ่งเมื่อมีการออกกฎหมายลายลักษณ์อักษรมากขึ้น ก็ก่อให้เกิดปัญหาช่องว่างแห่งกฎหมาย 
โดยการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายในระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ สามารถด าเนินการโดยใช้หลัก
กฎหมายทั่วไปและสามัญส านึก78 กล่าวคือ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายโดยตรง ทั้งไม่ปรากฏค าพิพากษา 
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ตลอดจนความเห็นของนักกฎหมาย และค าพิพากษาของศาล
ต่างประเทศในประเด็นเดียวกัน ศาลต้องใช้หลักกฎหมายทั่วไป หรือหลักสามัญส านึกมาวินิจฉัยแทน 
 จะเห็นได้ว่า ทั้งในระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ และระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ แม้ว่าจะมี
ความแตกต่างกันในทางประวัติศาสตร์ และระบบกฎหมายทั้งสองมีนิติวิธีเป็นของตนเองก็ตาม แต่
หากเป็นกรณีที่จะต้องมีการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายแล้วต่างต้องอาศัยหลักกฎหมายทั่วไป เพ่ือใช้อุด
ช่องว่างของกฎหมายในระบบกฎหมายของตนเหมือนกัน 
 
 2.2.2  ข้อพิจำรณำเกี่ยวกับกำรตีควำมกฎหมำยในระบบกฎหมำย 
 การตีความกฎหมายน ามาซึ่งการก าหนดแนวค าพิพากษาของศาล ในที่นี้จะได้กล่าวถึงการ
ตีความในระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ และระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ ซึ่งแยกพิจารณาออกเป็น 
2.2.2.1 หลักการตีความกฎหมายในระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ และ 2.2.2.2 หลักการตีความกฎหมาย
ในระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ ดังนี้ 
 2.2.2.1  หลักการตีความกฎหมายในระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ 
 หลักการตีความกฎหมายของประเทศในภาคพ้ืนยุโรป ที่อยู่ในระบบกฎหมายซีวิล 
ลอว์ อาจสรุปได้ว่ามีหลักส าคัญอยู่ 2 ประการคือ79 หลักการตีความตามตัวอักษร ที่เรียกว่า 
Grammatical (Literal) Interpretation หรือ Textual Approach กับหลักการตีความเจตนารมณ์
ของกฎหมาย ที่เรียกว่า Logical Interpretation หรือ Purposive Approach ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 1)  หลักการตีความตามตัวอักษร หรือการตีความตามหลักไวยากรณ์ 
(Literal or Grammatical Interpretation) คือ การแปลความบทกฎหมายให้ชัดเจน แปลความหมายแห่ง
บทบัญญัตินั้นให้กระจ่างแจ้ง และให้ได้ความหมายที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ได้ในความเป็นอยู่แห่งกฎหมาย 

                                                           

 77อักขราทร จุฬารัตน, เรื่องเดิม, หน้า 12-13. 
 78ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เรื่องเดิม, หน้า 23. 
 79อักขราทร จุฬารัตน, เรื่องเดิม, หน้า 64. 
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และใช้เป็นแนวทางได้ในค าพิพากษา80 หลักการนี้ถือเอาตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักใน
การตีความ ต้องตีความตามภาษา กล่าวคือ ตีความถ้อยค าของบทกฎหมายและในขณะเดียวกันก็ต้อง
ตีความตามหลักไวยากรณ์โดยศึกษารูปประโยคที่ใช้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงรูปแบบการใช้ภาษาตามปกติ
เป็นเกณฑ์และในกรณีมีการใช้ศัพท์เฉพาะ หรือค านิยาม ก็ย่อมเป็นไปตามความหมายที่พึงเข้าใจกัน
ตามรูปศัพท์นั้น นอกจากนี้ การน าเอาแนวค าพิพากษาของศาลที่เคยตัดสินไว้มาช่วยอธิบายก็จัดอยู่ใน
การตีความตามหลักภาษาอย่างหนึ่งด้วย81 
 2)  หลักการตีความเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือการตีความตรรกวิทยา82 
(Logical Interpretation) เป็นการค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายเพราะเหตุที่ว่าถ้อยค าของบท
กฎหมายจะเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น ถ้าทราบถึงเจตนารมณ์ของบทกฎหมายแล้ว
จะท าให้ทราบว่าบทกฎหมายนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างใด ก็ท าให้ทราบถึงความหมายของถ้อยค าของ
บทบัญญัตินั้น การตีความบทกฎหมายต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความหมายดังกล่าวนั้น 
 จะเห็นได้ว่า หลักการตีความตามตัวอักษรในระบบกฎหมายซิวิล ลอว์  เป็นการ
ตีความที่ยึดถือถ้อยค าตามตัวอักษรเช่นเดียวกับหลักการตีความ Literal Rule ในระบบกฎหมาย 
คอมมอน ลอว์ แต่การใช้หลักการตีความตามตัวอักษรในกลุ่มภาคพ้ืนที่ใช้ระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ จะ
ไม่ใช้วิธีพิจารณาเฉพาะแต่ถ้อยค าประการเดียว หรือจะไม่ใช้วิธีหาความหมายของถ้อย ค าตาม
ตัวอักษรก่อน จนเมื่อไม่สามารถที่จะค้นหาความหมายที่แท้จริงได้จึงจะไปใช้หลักการตีความที่เป็น
การค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายเหมือนอย่างในระบบอังกฤษ ในระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ การใช้
และตีความกฎหมายจะกระท าโดยการพิจารณาถ้อยค าตามตัวอักษรควบคู่กับการค้นหาเจตนารมณ์
ของบทบัญญัติกฎหมายนั้นไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ นอกจากเหตุผลที่สืบเนื่องจากประวัติความเป็นมา 
และนิติวิธีของระบบกฎหมายนี้ที่ถือว่า กฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมาย หรือ
พระราชบัญญัติที่ก าหนดขึ้นย่อมเป็นหลักกฎหมายทั่วไปเพียงประการเดียว มิได้มีหลักกฎหมายอ่ืน
ท านองเดียวกับในประเทศอังกฤษที่มีทั้งหลักกฎหมาย คอมมอน ลอว์ (Common Law) ดั้งเดิม และ
กฎหมายเฉพาะเรื่อง (Statutes) ซึ่งนักกฎหมายอังกฤษถือว่ากฎหมายเฉพาะเรื่องเป็นข้อยกเว้นของ
หลักกฎหมายคอมมอน ลอว์ ส่วนเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ นักกฎหมายในประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายซิวิล ลอว์ มีทัศนะต่อการใช้การตีความกฎหมายว่าถ้อยค าที่คนทั่วไปเข้าใจว่าสามารถแปลได้
ตามความหมายธรรมดานั้น เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเสมอไป เพราะถ้อยค าที่เข้าใจได้ตามความหมาย
ธรรมดานั้น ความจริงแล้วอาจมีความหมายอย่างอ่ืนได้อีกด้วย และแม้ถ้อยค าที่คน ๆ หนึ่ง อาจจะ
เห็นว่า ถ้าแปลเช่นนั้นจะก่อให้เกิดผลประหลาด (Absurd) แต่ส าหรับอีกคนหนึ่งอาจเห็นว่าไม่ได้เป็น
เช่นนั้นก็ได้ 

                                                           

 80ประกอบ หุตะสิงห์, “การตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรเทียบเคียงกับหลักกฎหมาย 
เยอรมัน,” บทบัณฑิตย์ 1 (2481-2482): 1207. 
 81เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรือ่งเดิม, หน้า 323-324. 
 82เรื่องเดียวกัน, หน้า 325. 
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 ส าหรับแนวทางหรือหลักการตีความกฎหมายของประเทศในระบบกฎหมาย         
ซิวิล ลอว์ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากงานค้นคว้าในทางวิชาการ และโดยที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นแม่แบบที่
ส าคัญของกลุ่มกฎหมายในประเทศภาคพ้ืนยุโรปที่ใช้ระบบซิวิล ลอว์ 
 ดังนั้น จึงต้องเริ่มพิจารณาจากกฎหมายของฝรั่งเศสก่อน ซึ่งมีวิวัฒนาการเกี่ยวกับ
แนวความคิดหลักการตีความกฎหมาย ได้เริ่มในศตวรรษที่ 19 ความคิดที่มีอิทธิพลในขณะนั้นเป็น
แนวความคิดของ School of Exegesis นักกฎหมายกลุ่มนี้เห็นว่า กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นการ
แสดงออกซึ่งเจตนาโดยทั่วไปของคนในสังคมหนึ่งที่ผ่านการตราขึ้นจากรัฐสภา ถือว่าเป็นที่มาของ
หลักเกณฑ์กฎหมายอย่างแท้จริงในเรื่องนั้น ๆ เพราะฉะนั้น บทบาทของผู้พิพากษาจึงเป็นผู้ มีหน้าที่
แปลความหมายบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นปัญหาในแต่ละกรณีท่ีเกิดขึ้น และนั่นคือที่มาดั้งเดิมของ
หลักการตีความตามตัวอักษรโดยเคร่งครัด เพราะผู้พิพากษาจะไปเปลี่ยนแปลงเจตนาของรัฐสภา ซึ่ง
เป็นตัวแทนของประชาชนย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จนกระทั่งในปลายศตวรรษที่  19 ได้มีแนวความคิด
ของนักวิชาการทางกฎหมายอีกสถาบันหนึ่งคือ School of Free Scientific Research ที่เห็นว่า การ
ตีความโดยยึดมั่นอย่างเคร่งครัดในตัวบทของประมวลกฎหมาย ซึ่งสนับสนุนโดย School of Exegesis 
นั้น ไม่น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะยึดเป็นหลักในการตีความกฎหมายได้อย่างแท้จริง เพราะเมื่อ
พิเคราะห์ดูว่าหลังจากที่ได้ตรากฎหมายออกมาใช้บังคับ ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าใดก็จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่ายิ่งเป็นการยากที่จะทราบได้ถึงเจตนาของฝ่ายนิติบัญญัติที่ออกกฎหมายมากขึ้นเท่านั้น และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องใช้บทบัญญัตินั้นต่อสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ในภายหลังที่ผู้ตรา
กฎหมายในขณะนั้นไม่อาจคาดเห็นได้ เพราะฉะนั้น การยึดมั่นอยู่ในการตีความถ้อยค าตามตัวอักษร
อย่างที่ยึดถืออยู่ดั้งเดิมจึงไม่ท าให้การใช้กฎหมายถูกต้องและเป็นธรรมแก่สังคมได้ โดยนักกฎหมายใน
แนวความคิดนี้เห็นว่า ผู้ร่างประมวลกฎหมายทั้งหลายย่อมไม่สามารถที่จะมองเห็น หรือคาดการณ์ใน
เหตุต่าง ๆ ได้ทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อต้องพบกับสถานการณ์ที่บทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
ไม่อาจให้ค าตอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ผู้มีหน้าที่ตัดสินชี้ขาดก็จะต้องใช้บทบัญญัติในทางสร้างสรรค์ 
(Creative Role) มากขึ้น โดยเริ่มจากเจตนารมณ์ของบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย เพราะฉะนั้น 
การแปลบทบัญญัติของกฎหมายต้องให้สอดคล้องกับความเป็นธรรมในสังคม และเป็นไปตาม
เจตจ านงของสังคมส่วนใหญ่ หรือธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมือง ซึ่งโดยวิธีการเช่นนี้ก็จะท าให้
บทบัญญัติเหล่านั้นสามารถท่ีจะใช้ได้กับทุกเวลาและในทุกสถานการณ์อย่างทันสมัยอยู่เสมอ School 
of Free Scientific Research จึงเป็นที่มาที่ท าให้แนวทางการตีความกฎหมายที่ยึดมั่นอย่างเคร่งครัด
กับถ้อยค าตามตัวอักษรนั้นได้เปลี่ยนไป และท าให้มีการใช้หลักการตีความตามตัวอักษรควบคู่ไปกับ
การค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายในที่สุด ซึ่งการใช้หลักการตีความตามตัวอักษรกับการตีความ
เจตนารมณ์ของกฎหมายควบคู่กันนั้น ศาลหรือผู้มีหน้าที่ตีความกฎหมายจะพิเคราะห์ถ้อยค าตาม
ตัวอักษรเป็นหลัก ถ้าปรากฏว่า จากความหมายของถ้อยค าดังกล่าวนั้นจะก่อให้เกิดผลประหลาด หรือ
ความหมายของถ้อยค านั้น ๆ มีความหมายก ากวมอาจแปลได้หลายความหมาย หรือบทบัญญัติใน
กฎหมายนั้นบกพร่องจ าเป็นต้องมีการอุดช่องว่างของกฎหมาย ศาลหรือผู้มีหน้าที่ในการตีความย่อม
สามารถที่จะค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นได้ อย่างกว้างขวาง โดยวิธีการที่ประเทศต่าง ๆ ใน
ระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ ใช้เป็นเครื่องช่วยในการตีความกฎหมายและเป็นที่ยอมรับเหมือนกันในทุก
ประเทศนั้น เริ่มจากการพิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายนั้นทั้งหมดที่มีส่วนสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้ง
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ฉบับ ซึ่งน่าจะเริ่มด้วยการพิจารณาจากโครงสร้างของกฎหมายนั้นเป็นอันดับแรก และบทบัญญัติ
ทั้งหลายตามโครงสร้างของกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันนั้นเอง ก็อาจท าให้เห็นเจตนารมณ์
ของกฎหมายนั้นได้ชัดเจนขึ้น ในประการต่อมา อาจพิเคราะห์จากประวัติความเป็นมาของการจัดท า
กฎหมายนั้น (Historical Interpretation) โดยวิธีการนี้เป็นการค้นหาวัตถุประสงค์ หรือความ       
มุ่งหมายดั้งเดิมของกฎหมายนั้น ซึ่งสามารถค้นหาได้จากร่างกฎหมายเดิมที่เสนอต่อสภา บันทึก
หลักการและเหตุผล บันทึกชี้แจงในการเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนจากรายงานของคณะกรรมาธิการ
ของรัฐสภา หรือแม้กระท่ังรายงานการประชุมของสภา83 
 2.2.2.2  หลักการตีความกฎหมายในระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ 
 หลักการตีความกฎหมายในระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ที่รู้จักกันทั่วไป มีอยู่ 3 
หลัก84 คือ 
 1) Literal Rule หรือหลักการตีความถ้อยค าตามตัวอักษรด้วยการอาศัย
ความหมายธรรมดา หรือปกติ (Ordinary) ของถ้อยค านั้น ๆ เป็นส าคัญ โดยไม่ค านึงถึงว่าผลจากการ
แปลถ้อยค าตามความหมายธรรมดานั้นจะมีเหตุมีผลมาน้อยเพียงใด หรือก่อให้เกิดผลที่ประหลาด 
(Absurd)85 โดยวิธีการตีความตามตัวอักษรนี้ ผู้พิพากษาหรือผู้มีหน้าที่ตีความที่จะต้องพิจารณา
ความหมายในทางภาษามากกว่าที่จะพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ เพราะในระบบ
กฎหมายคอมมอน ลอว์ นั้น แนวความคิดของผู้พิพากษาของศาลอังกฤษถือว่าในการตีความกฎหมาย
ที่รัฐสภาตราขึ้นเป็น Statutes นั้น ศาลไม่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้สร้างหลักกฎหมาย กล่าวคือ ไม่เหมือนกับ
การท าหน้าที่ของศาลสูงในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีที่เกิดจากข้อพิพาททั่วไป ซึ่งในกรณีนั้น 
ศาลสูงจะเป็นผู้สร้างหลักกฎหมายคอมมอน ลอว์ 
 2) Golden Rule เป็นการปรับปรุงหลักการตีความตามตัวอักษรโดย
เคร่งครัดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลประหลาด หรือไม่สมเหตุสมผล86 ในกรณีนี้ ศาลจึงน่าที่จะต้อง
ใช้วิธีตีความถ้อยค าที่เป็นปัญหาให้ต่างไปจากความหมายของถ้อยค าปกตินั้นได้ 87 ดังนั้น หลัก 
Golden Rule จึงเป็นหลักการตีความเสริมประกอบหลัก Literal Rule ไม่ใช่เป็นหลักการตีความที่
เกิดข้ึนเป็นอิสระแยกต่างหากหลักหนึ่งอย่างแท้จริง 
 3) Mischief Rule หลักการตีความนี้แตกต่างจากหลัก Literal Rule และ
หลัก Golden Rule88 ซึ่งทั้งสองหลักดังกล่าวเน้นที่การตีความถ้อยค าตามตัวอักษรเป็นส าคัญ ในกรณี
ของหลัก Mischief Rule ซึ่งความจริงแล้วเป็นหลักที่มีมาก่อนหลัก Golden Rule โดยหลัก 
Mischief Rule เป็นหลักที่เปิดโอกาสให้ศาลได้พิจารณาบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรที่รัฐสภาตราขึ้น 

                                                           

 83อักขราทร จุฬารัตน, เรื่องเดิม, หน้า 64-75. 
 84เรื่องเดียวกัน, หน้า 30-31. 
 85Philip S. James, Introduction to English Law, 9th ed.  (London: Butter Worth, 
1976), p. 10. 
 86Ibid., p. 10.  
 87อักขราทร จุฬารัตน, เรื่องเดิม, หน้า 46. 
 88เรื่องเดียวกัน, หน้า 48-49. 
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(Statutes) โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ตราขึ้นใหม่นั้น ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่หลัก
กฎหมายคอมมอน ลอว์ ในเรื่องดังกล่าวที่ศาลสูงได้วางไว้แล้วก่อนหน้านั้นไม่อาจใช้บังคับกับกรณีที่
เกิดขึ้นนั้นได้ ท าให้ต้องมี Statutes ออกมาใช้บังคับ ซึ่งหมายความว่า โดยปกติแล้วจะใช้ หลัก 
Mischief Rule ต่อเมื่อไม่อาจจะใช้หลักที่เกิดจาก Common Law บังคับแก่กรณีที่เกิดขึ้นได้ ในการ
น าหลัก Mischief Rule มาใช้ในการตีความนั้น ศาลสูงของอังกฤษวางหลักไว้ว่า ศาลจ าเป็นต้อง
พิจารณาจากแนวทาง 4 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ต้องพิจารณาว่าก่อนที่มีการตราพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวขึ้นนั้น หลักกฎหมายคอมมอน ลอว์ ในเรื่องที่เป็นปัญหามีไว้ว่าอย่างไร ประการที่สอง 
ข้อบกพร่องที่หลักกฎหมายคอมมอน ลอว์ มิได้วางเอาไว้นั้นเป็นอย่างไร ประการที่สาม สิ่งที่รัฐสภา
ออกกฎหมายดังกล่าวมานั้นมีวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องนั้นอย่างไร และประการสุดท้าย เหตุผล
ที่แท้จริงในการก าหนดวิธีการแก้ไข จุดบกพร่องนั้นคืออะไร 
 
 2.2.3  ระบบศำลกับกำรตีควำมกฎหมำยปกครอง 
 กฎหมายปกครองจัดเป็นกฎหมายมหาชนประเภทหนึ่ง ซึ่งการตีความกฎหมายมหาชนของ
ศาลนั้นขึ้นอยู่กับระบบศาลเป็นส าคัญ ระบบของศาลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ89 คือ 
 2.2.3.1  ระบบศาลเดี่ยว 
 ศาลยุติธรรมในระบบศาลเดี่ยวมีอ านาจในการตีความกฎหมายและพิจารณาตัดสิน
คดีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง โดยประเทศอังกฤษถือว่าเป็นแม่แบบ
ของระบบศาลเดี่ยว 
 การจัดระบบศาลเดี่ยวนั้นมีเหตุผลในทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ 
ซึ่งแต่เดิมใช้จารีตประเพณีของท้องถิ่นแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นกระจายไปทั่วดินแดนต่าง ๆ 
ต่อมาพวกนอร์มันเข้ายึดครอง จึงบังคับใช้จารีตประเพณีท้องถิ่นควบคู่ ไปกับศาลศักดินา
พระมหากษัตริย์ ในฐานะที่มาของความยุติธรรมจึงมีพระราชประสงค์ให้ใช้กฎหมายเดียวกันทั้ง
อาณาจักร เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและเป็นการขจัดอิทธิพลของเจ้าศักดินา ประชาชนได้ให้
ความสนใจศาลของพระมหากษัตริย์มากขึ้น เพราะความมีประสิทธิภาพและค าพิพากษาสามารถ
บังคับได้ทั่วทั้งอาณาจักรที่เรียกว่า Common Law ต่อมาศาล Common Law จึงมีอ านาจทั่วไป
แทน ศาลศักดินา ด้วยเหตุนี้ประวัติศาสตร์อังกฤษจึงเป็นประวัติศาสตร์แห่งการพยายามรวมอ านาจ
ศาล เข้าเป็นแห่งหนึ่งแห่งเดียว โดยการที่ศาลของพระมหากษัตริย์พยายามกลืนอ านาจศาลอ่ืนจนเป็น
ผลส าเร็จ90 ต่อมา มีการตั้ งศาลพิเศษขึ้นมา คือ ศาล Equity โดยอ้างพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ในฐานะที่มาของความยุติธรรมเพ่ือแก้ไขความบกพร่องในการพิจารณาคดีของศาล 
Common Law ซึ่งพระมหากษัตรย์ในสมัยนั้นในราชวงศ์ทิวดอร์ต้องการขยายพระราชอ านาจ
มากกว่าเป็นการให้ความยุติธรรมจึงเกิดความขัดแย้งกันขึ้น91 ดังนั้น ประวัติศาสตร์ของอังกฤษจึงเป็น

                                                           

 89บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ความเป็นมาของระบบศาลเดี่ยวในอังกฤษและระบบศาลคู่ใน
ฝรั่งเศส,” ดุลพำห 41, 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2537): 82-96. 
 90เรื่องเดียวกัน, หน้า 59. 
 91เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรือ่งเดิม, หน้า 331. 



33 

ประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งที่เกิดจากการแยกศาลออกเป็นศาลยุติธรรม โดยความสนับสนุนของ
รัฐสภากับศาล Equity และความสนับสนุนของกษัตริย์ ซึ่งกษัตริย์ใช้ศาลเป็นเครื่องมือในการขยาย
อ านาจจนเป็นผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพประชาชน ในที่สุด รัฐสภาจึงออกมาต่อต้านและได้บังคับให้
ยกเลิกศาลพิเศษและให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจในการตัดสินคดีทุกประเภท 
 ระบบที่มีศาลยุติธรรมเป็นหลักจัดว่าเป็นระบบที่ใช้กันมากที่สุด ประเทศที่ใช้ระบบนี้
เป็นประเทศในกลุ่ม Anglo-Saxon และประเทศสังคมนิยมบางประเทศ แต่ละประเทศมีหลักการ
ร่วมกันว่า ระบบศาลยุติธรรมเป็นระบบหลัก ศาลพิเศษอ่ืน ๆ ล้วนขึ้นอยู่กับระบบหลักนี้มิได้แยกเป็น
เอกเทศต่างหาก โดยประเทศที่อยู่ในสกุลกฎหมาย Anglo-Saxon มักไม่นิยมการจัดตั้งศาลปกครอง 
นอกเหนือไปจากการอาศัยอ านาจของศาลยุติธรรม เพราะเห็นว่าการควบคุมฝ่ายปกครองทาง
การเมืองและศาลยุติธรรมก็เพียงพอแล้ว ในการควบคุมทางการเมือง หมายถึง92 การที่ฝ่ายปกครอง
ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาและข้าราชการประจ าต้องรับผิดชอบต่อข้าราชการฝ่ายการเมือง ซึ่งต้อง
รับผิดชอบต่อราษฎรอีกต่อหนึ่ง การบริหารราชการก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย ผู้ที่รู้สึกว่าตนได้รับ
ความไม่เป็นธรรมจากการกระท าอันมิชอบของข้าราชการก็อาจขอความยุติธรรมจากศาลยุติธรรม ซึ่ง
มีอ านาจที่จะยกเอากฎหมายที่บัญญัติโดยรัฐสภา หรือกฎหมายจารีตประเพณี และหลักความยุติธรรม
ทั่วไปมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เกิดความยุติธรรมขึ้นได้ 
 แม้ว่าในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์  ซึ่งมิได้มีการแยกกฎหมาย
ปกครองออกมาเป็นกฎหมายต่างหากจากระบบกฎหมายใหญ่ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในประเทศ
ที่ไม่มีศาลปกครองก็มีกลไกในการควบคุมการกระท าของฝ่ายปกครอง เช่น ประเทศอังกฤษ นอกจาก
มีการควบคุมการกระท าของฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรม ซึ่งตามกฎหมายปกครองของประเทศ
อังกฤษได้พยายามที่จะจัดกลุ่มประเภทของความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการกระท าของ
ฝ่ายปกครองไว้ให้ชัดแจ้งว่า ความเดือดร้อนประเภทใดที่ควรได้รับการเยียวยา และมีวิธีการเพ่ือให้
ได้รับการเยียวยาอย่างไร โดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอาจจะต้องไปด าเนินคดีฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม 
หรืออาจต้องไปด าเนินการร้องเรียนขอต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาท 93 (Administrative 
Tribunal) ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ประเทศอังกฤษประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
ควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรม อันเป็นผลสืบเนื่องจากประเทศอังกฤษได้ก้าวสู่การเป็นรัฐ
สวัสดิการ (Welfare State) รัฐสภาจึงได้ตรากฎหมายให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองในการเข้าแทรกแซง
การด าเนินชีวิตของประชาชน ผลที่เกิดตามมาคือ เกิดข้อพิพาทระหว่างฝ่ายปกครองและเอกชนขึ้น
เป็นจ านวนมาก โดยแทนที่ประเทศอังกฤษจะจัดตั้งศาลปกครอง แต่กลับยังคงใช้ศาลยุติธรรมในการ
พิจารณาคดีปกครอง และเพ่ือแบ่งเบาภาระของศาลยุติธรรม จึงได้มีการจัดตั้งองค์กร “Statutory 
Tribunals” หรือ “Administrative Tribunals” ขึ้น ซึ่งเป็นค ารวมที่ใช้เรียกบรรดาคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครอง ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรหลายฉบับ และมีจ านวน
มาก ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายในฝ่ายปกครองท าหน้าที่กึ่งตุลาการ (Quas-Judicial Act) 

                                                           

 92วิษณุ วรัญญู ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, เรื่องเดิม, หน้า 243. 
 93อรรถนิติ ดิษฐอ านาจ, “กลไกในการควบคุมการกระท าของฝ่ายปกครองในประเทศที่ไม่มี
ศาลปกครอง,” ดุลพำห 44, 1 (มกราคม-มีนาคม 2540): 25-26. 
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และกึ่งปกครอง ทั้งนี้เพ่ือลดภาระให้ศาลยุติธรรมและฝ่ายบริหาร โดยแต่ละคณะกรรมการจะมี
องค์ประกอบ ขอบอ านาจหน้าที่ วิธีด าเนินงานและหลักการที่ใช้แตกต่างกันไปตามกฎระเบียบที่
กระทรวงผู้รับผิดชอบกิจการของคณะกรรมการนั้นจะก าหนด อันท าให้เกิดความสับสนลักลั่น ต่อมา
ในปี ค.ศ. 1958 มีกฎหมายก่อตั้งสภาแห่งคณะกรรมการขึ้น (Council on Tribunals) เพ่ือเสนอแนะ
การปรับปรุงองค์ประกอบและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการพิเศษเหล่านี้ โดยหากคณะกรรมการ ๆ 
ใด ประสงค์เปลี่ยนแปลงวิธีการพิจารณาของตนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาคณะกรรมการ
ก่อน ต่อมาในศตวรรษที่ 20 ได้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและสังคม จนกระทั่งประเทศ
อังกฤษกลายเป็นรัฐสวัสดิการ ซึ่งฝ่ายปกครองมีอ านาจมากขึ้น ฝ่ายนิติบัญญัติจ าเป็นต้องก าหนด
มาตรการในพระราชบัญญัติให้ศาลยุติธรรมควบคุมฝ่ายปกครองได้มากขึ้นกว่าที่จะใช้ทางเยียวยาที่ได้
ก าหนดในคอมมอนลอว์ (Common Law) หรือ เอคควิตี้ (Equity) เท่านั้น ซึ่งในกรณีนี้เรียกว่า ทาง
เยียวยาตามกฎหมายลายลักษณ์อักษร94 ซึ่งหมายความว่า ประชาชนจะด าเนินคดีกับฝ่ายปกครองได้ 
ก็โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายเฉพาะ และจะไปใช้ทางเยียวยาตามคอมมอนลอว์ และเอคควิตี้ อีก
ไม่ได้ หรือเรียกทางเยียวยาตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรนี้ว่า “อุทธรณ์” (Appeal) 
 นอกจากการควบคุมการกระท าของฝ่ ายปกครองโดยศาลยุติ ธรรม และ
คณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทแล้ว ประเทศอังกฤษยังได้พัฒนากลไกการควบคุมการกระท าของ
ฝ่ายปกครองเพ่ือปรับปรุงระบบการควบคุมฝ่ายปกครองให้ดีขึ้น โดยไม่ได้มีการจัดตั้งศาลปกครอง แต่
ได้มีการตั้งกรรมาธิการฝ่ายปกครองของรัฐสภาขึ้น และได้มีการตราพระราชบัญญัติกรรมาธิการฝ่าย
ปกครองของรัฐสภาขึ้นในปี ค.ศ. 1967 (The Parliamentary Commissioner Act 1967) เพ่ือ
ตรวจสอบในกรณีที่มีการร้องเรียนว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(Maladministration) ของฝ่ายปกครอง95 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประเทศอังกฤษก็ได้มีการพัฒนาระบบ
กฎหมายปกครอง แม้จะไม่เป็นระบบที่เด่นชัดอย่างในประเทศฝรั่งเศส แต่ก็เป็นระบบที่สามารถให้
ผลได้เช่นเดียวกัน 
 2.2.3.2  ระบบศาลคู่ 
 ระบบศาลคู่ เป็นระบบศาลที่ให้อ านาจการตัดสินคดีที่มีมากกว่าหนึ่งศาล นอกจาก
ศาลยุติธรรมที่มีอ านาจตัดสินคดีทั่วไปแล้ว ยังมีศาลปกครองซึ่งจะพิจารณาคดีปกครองโดยเฉพาะแยก
ออกจากศาลยุติธรรม โดยเหตุที่ต้องมีการแยกออกเป็นศาลคู่ เพราะประเทศที่ใช้ระบบศาลคู่มักมีการ
แยกประเภทของกฎหมายเป็นกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน ซึ่งทั้งรากฐานแนวคิดและ
วัตถุประสงค์มีความแตกต่างกัน โดยกฎหมายเอกชนเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลประโยชน์ของคู่กรณีซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล แต่แนวคิดในกฎหมายมหาชน
เป็นเรื่องระหว่างรัฐกับเอกชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะของคนส่วนใหญ่ ดังนั้น องค์กรที่
ท าหน้าที่จึงต้องแยกจากกัน โดยประเทศฝรั่งเศสถือเป็นต้นแบบของระบบศาลคู่96 

                                                           

 94เรื่องเดียวกัน, หน้า 32-34. 
 95เรื่องเดียวกัน, หน้า 36-37. 
 96เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรือ่งเดิม, หน้า 332. 
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 ประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของระบบศาลคู่ในประเทศฝรั่งเศสนั้นตรงกันข้ามกับ
ประเทศอังกฤษ  อันเนื่องจากประเทศฝรั่งเศสเคยชินกับการแยกอ านาจศาลแยกประเภทคดีของศาล
หลายประเภท ซึ่งก่อนนั้นประเทศฝรั่งเศสใช้ระบบศาลเดี่ยว คือ ศาลยุติธรรมตัดสินปัญหาทุกคดี มี
การแย่งอ านาจกันระหว่างกษัตริย์และศาล ต่อมากษัตริย์จึงสร้างระบบก ากับอ านาจศาลขึ้นมาโดย
จัดตั้งองค์กรในรูปคณะกรรมการที่เป็นอิสระจากพระมหากษัตริย์ จนกระทั่งได้วิวัฒนาการมาเป็น
ระบบศาลปกครองภายใต้สภาแห่งรัฐ (Conseil d, Etat) ภายหลังจากที่มีการปฏิวัติใหญ่ของประเทศ
ฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1789 ปรากฏว่า ศาลยุติธรรมพยายามเข้ามาแทรกแซงฝ่ายบริหารมากเกินไป จึงเกิด
การแย่งชิงอ านาจระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายศาลยุติธรรม โดยฝ่ายศาลยุติธรรมไม่ประสงค์ให้ฝ่าย
ปกครองมีอ านาจมากขึ้น จึงพยายามผลักอ านาจในการพิจารณาคดีให้ขึ้นกับศาลยุติธรรม ใน
ขณะเดียวกันฝ่ายปกครองก็ไม่ยินยอม เพราะถือว่าถ้าท าเช่นนั้นก็เท่ากับฝ่ายตุลาการมาก้าวก่ายฝ่าย
บริหาร97 มีการออกรัฐบัญญัติห้ามมิให้ศาลยุติธรรมเข้ามาข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
ปกครอง และยังมีรัฐบัญญัติที่ห้ามศาลยุติธรรมพิพากษาคดีปกครองไม่ว่าประเภทใด ๆ ซึ่งเป็นการ
จ ากัดอ านาจศาลยุติธรรมมิให้ยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายปกครอง จนในปี ค.ศ. 1799 สมัยพระเจ้านโปเลียนเป็น
จักรพรรดิ จึงมีการแยกศาลทั้งสองออกจากกันอย่างเด็ดขาด98 จะเห็นได้ว่า การจัดตั้งศาลปกครองใน
ประเทศที่ใช้ระบบศาลคู่นั้นมีเหตุผลหลายประการ เช่น การด าเนินคดีในศาลยุติธรรมยุ่งยากซับซ้อน
และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย รวมทั้งต้องใช้เวลามาก ซึ่งประการส าคัญที่สุดคือ 99 ถ้ามีศาลปกครอง
โดยเฉพาะแล้ว ศาลปกครองย่อมจะใช้กฎหมายมหาชนมาปรับแก่คดี ซึ่งสามารถรักษาผลประโยชน์
ของรัฐ และขณะเดียวกันก็ให้ความยุติธรรมแก่ราษฎรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพราะการจัดตั้งศาล
ปกครองขึ้นมาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายแต่เพียงให้พิพากษาคดีเท่านั้น แต่เพ่ือให้ศาลปกครองได้สร้างหลัก
กฎหมายปกครองขึ้นมาด้วย 
 

                                                           

 97สรรเสริญ ไกรจิตติ, “ระบบศาลปกครองเปรียบเทียบ: ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดส าหรับ
ประเทศไทย,” ดุลพำห 41, 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2537): 14. 
 98บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ความเป็นมาของระบบศาลเดี่ยวในอังกฤษและระบบศาลคู่ใน
ฝรั่งเศส,” ดุลพำห, หน้า 63. 
 99วิษณุ วรัญญู ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, เรื่องเดิม, หน้า 243-244. 



 

 
บทท่ี 3 

 
หลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองของ 

ประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส 
 

 บทนี้จะเป็นการศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของต่างประเทศ โดยจะได้
ศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของประเทศอังกฤษที่ถือเป็นประเทศต้นแบบใน
ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law) และหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบในระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ (Civil Law) โดยเริ่มจากรากฐาน
แนวคิดของหลักกฎหมายทั่วไป วิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไป การค้นหาหลักกฎหมายทั่วไป 
รวมทั้งการปรับใช้หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของทั้งสองประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือจะได้
เป็นต้นแบบในการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนหรือแตกต่างกันกับหลักกฎหมายทั่วไปใน
กฎหมายปกครองของประเทศไทยดังจะได้กล่าวในบทต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1  หลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองของประเทศอังกฤษ 
 
 ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีอิทธิพลต่อประเทศอ่ืน    
ทั่วโลก ไม่ว่าจะด้านภาษา ศาสนา วัฒนธรรม หรือแนวความคิดทางการเมือง อันเป็นผลจากการแผ่
ขยายลัทธิจักรวรรดินิยมของตนไปยังดินแดนอื่นในโลก ตั้งแต่อดีตประเทศอังกฤษมีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุด โดยมีลักษณะเฉพาะคือ เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Unwritten 
Constitution) กล่าวคือ ไม่มีการบัญญัติรัฐธรรมนูญอยู่ในรูปของประมวลกฎหมายโดยเฉพาะ แต่
หากจะปรากฏอยู่ในรูปของกฎหมายที่บัญญัติขึ้น (Statue Law) กฎหมายจารีต (Common Law) 
ธรรมเนียมปฏิบัติ (Convention Law) ค าพิพากษาของศาลที่เป็นบรรทัดฐาน (Court Precedent) 
และข้อเขียนที่น่าเชื่อถือได้ (Work of Authority) ดังเห็นได้จากผลงานตีความกฎหมายโดยอาศัย
หนังสือ และข้อเขียนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการตีความของรัฐธรรมนูญ เช่น ผลงาน
เรื่อง “An Introduction to the Study of the Law of the Constitution” ของ A. V. Dicey 
ผลงานเรื่อง The English Constitution 1867” ของ WalterBagehot เป็นต้น โดยผลงานเหล่านี้
เป็นที่ยอมรับในแวดวงการเมือง กฎหมาย และวิชาการ ซึ่งได้กลายมาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณา
ตีความกฎหมายต่าง ๆ รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของอังกฤษยังหมายรวมไปถึงกฎหมาย
สหภาพยุโรป ที่เป็นผลมาจากการที่ประเทศอังกฤษได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป 
(European Union: EU) ซึ่งกฎหมายของประเทศอังกฤษได้มีวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไป
พอสมควร โดยเห็นได้จากที่ค าพิพากษาในคดีท่ีออกมาภายหลังนั้นไม่จ าต้องเหมือนกับผลค าพิพากษา
ในคดีก่อนทั้งที่มีข้อเท็จจริงเหมือนกัน เพราะนอกจากศาลจะใช้ค าพิพากษาในคดีก่อนนั้นเป็นแนวทาง
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ในการพิจารณาพิพากษาของศาลแล้ว ศาลยังอาจใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยคดีให้แตกต่างไปจากคดี
ก่อนได้หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันควร โดยเฉพาะเรื่องการตีความและบังคับให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีลักษณะ
แปรเปลี่ยนไปได้ตามกาลเวลาและสังคม100 ในที่นี้จะได้กล่าวถึงหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมาย
ปกครองอังกฤษ โดยแบ่งหัวข้อในการพิจารณาเป็น 3.1.1 รากฐานแนวคิดของหลักกฎหมายทั่วไปของ
ประเทศอังกฤษ 3.1.2 วิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของประเทศอังกฤษ 
3.1.3 การค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของประเทศอังกฤษ  3.1.4 สถานะทาง
กฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของประเทศอังกฤษ และ 3.1.5 การปรับใช้หลัก
กฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองโดยศาลอังกฤษ 
 
 3.1.1  รำกฐำนแนวคิดของหลักกฎหมำยทั่วไปของประเทศอังกฤษ 
 การควบคุมฝ่ายบริหารของศาลยุติธรรมของอังกฤษมีข้อจ ากัดประการหนึ่งที่ส าคัญ ได้แก่
หลักความมีอ านาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of Parliament) รัฐสภามีอ านาจสูงสุดในการ
บัญญัติกฎหมายใด ๆ ขึ้นใช้บังคับได้ตามประสงค์ของฝ่ายนิติบัญญัติ หลักนี้นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ฝ่ายบริหารมากในการที่จะแสวงหาทางหลุดพ้นจากการควบคุมของศาลยุติธรรม ซึ่งฝ่ายบริหารมักจะ
กระท าได้โดยไม่ยากนัก อันเนื่องจากฝ่ายบริหารในระบบรัฐสภาของอังกฤษเป็นฝ่ายคุมเสียงข้างมาก 
จึงถือโอกาสออกกฎหมายตัดอ านาจของศาลยุติธรรมมิให้เข้ามาควบคุมการกระท าของฝ่ายบริหาร 
ด้วยถ้อยค าในกฎหมายที่แสดงถึงดุลพินิจของฝ่ายบริหารโดยแท้และยากแก่การถูกควบคุมโดยศาล
ยุติธรรม101 แม้ศาลยุติธรรมของอังกฤษจะประสบกับปัญหาการใช้อ านาจควบคุมฝ่ายปกครอง
ดังกล่าว ศาลยุติธรรมกลับพิจารณาวางหลักเกณฑ์การตัดสินคดีที่เกิดจากการกระท าของฝ่ายปกครอง
ให้แน่นอนมั่นคงขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ศาลยุติธรรมได้วางไว้มีรากฐานแนวคิด ได้แก่ หลักความยุติ ธรรม
ตามธรรมชาติ และหลักการกระท าในทางปกครองจะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ดังนี้ 
 3.1.1.1  หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) 
 ศาลยุติธรรมของอังกฤษเป็นองค์กรที่มีอ านาจใช้ และตีความกฎหมายที่รัฐสภา
บัญญัติขึ้นในหลาย ๆ กรณีศาลยุติธรรมได้ตีความให้มีความหมายแตกต่างไปจากเนื้อความของ
กฎหมาย ซึ่งหลักการประกันสิทธิในชั้นวิธีพิจารณาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกิดจากค าพิพากษาของ
ศาล โดยศาลยุติธรรมต้องการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพิจารณาเช่นเดียวกับการพิจารณาในชั้นศาล
ก่อนที่จะออกค าวินิจฉัยที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน ซึ่งศาลยุติธรรมได้น าหลักความยุติธรรม
ตามธรรมชาติที่เป็นหลักคอมมอน ลอว์ มาเป็นรากฐานในการตีความกฎหมายที่ให้อ านาจแก่

                                                           

 100รัชดาพร นิ่มพงษ์ศักดิ์, “การปฏิรูประบบศาลของประเทศอังกฤษ: จาก The House of 
Lords สู่ Supreme Court of United Kingdom,” วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง ฉบับพิเศษ  
(1 ตุลาคม 2552): 251. 
 101อมร จันทรสมบูรณ์, กฎหมำยปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2525), หน้า 105-106. 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง102 และถือเป็นข้อเรียกร้องขั้นต่ าที่ฝ่ายปกครองจะต้องยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้การ
กระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสอดคล้องกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ โดยหลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติ หรือหลักความยุติธรรมทั่วไปนี้ ปกติเป็นหลักการพิจารณาคดีของศาลในระบบ
กฎหมายคอมมอน ลอว์ ที่ได้ใช้กันมาเป็นระยะเวลายาวนาน หลักดังกล่าวถือกันว่าในการพิจารณาคดี
ของศาล ศาลจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความใน 2 กรณี103 กล่าวคือ หลักไม่มีใครเป็นผู้พิพากษา
ส าหรับคดีของตนเอง (No Man a Judge in His Own Cause) และหลักต้องฟังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง 
(Audi Alteram Partem) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1)  หลักไม่มีใครเป็นผู้พิพากษาส าหรับคดีของตนเอง (No Man a Judge 
in His Own Cause) 
 หลักไม่มีใครเป็นผู้พิพากษาส าหรับคดีของตนเอง เป็นหลักที่ใช้กันในการ
พิจารณาของศาลยุติธรรมในระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ โดยเคร่งครัด ซึ่งหมายความว่า ผู้พิพากษา
ที่เป็นคู่กรณีหรือมีส่วนได้เสียกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้พิจารณาพิพากษาในคดี นั้น ๆ ไม่ได้ 
เพราะอาจจะเกิดความอยุติธรรม (Bias) ได้ง่าย หลักไม่มีใครเป็นผู้พิพากษาส าหรับคดีของตนเองจึง
ถูกน ามาใช้ในลักษณะอย่างเดียวกันแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีกรณีพิพาทกับ
เอกชนผู้เสียหายในผลการกระท าในทางปกครองอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทหรือค าร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระท าของตน ตัวอย่าง
ของหลักไม่มีใครเป็นผู้พิพากษาส าหรับคดีของตนเองนี้ พิจารณาได้จากคดี Dr. Bonham ที่ศาลสูง
วินิจฉัยว่า การที่คณะกรรมการวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์เรียกตัวนายแพทย์ Bonham มาพิจารณา     
ไต่สวนในกรณีที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการจากวิทยาลัยแล้วลงโทษปรับโดยที่ค่าปรับกึ่งหนึ่ง
ตกได้แก่คณะกรรมการ เป็นกรณีที่คณะกรรมการไม่มีอ านาจกระท าเพราะว่าคณะกรรมการ    
กระท าการเป็นผู้พิจารณาในคดีของตนเอง 
 ในบางกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียกับการพิจารณาของตน แม้จะ
ไม่ได้แสดงความเห็น หรือออกเสียงชี้ขาดข้อที่ต้องพิจารณาก็ตาม หากแต่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ 
ด้วยแล้ว ศาลสูงเคยตัดสินว่า ค าชี้ขาดของคณะกรรมการไม่มีผลใช้บังคับ เช่น คดีระหว่าง R. v. 
Hendon R. D. C., ex parte Chorley, 1933104 ที่คณะกรรมการของคณะกรรมการวางแผนและ
พัฒนาเมืองผู้หนึ่งเป็นผู้ที่เข้าร่วมพิจารณาค าขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการพัฒนาที่ดินของบริษัทที่ตน
เป็นผู้แทนขอยื่น แม้ว่ากรรมการผู้นั้นจะไม่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อค าขอนั้นเลย ศาลสูงวินิจฉัยว่า 
การพิจารณาค าขอดังกล่าวใช้ไม่ได้ เพราะในขณะที่พิจารณาอนุมัติค าขอกรรมการผู้นั้นได้อยู่ในที่
ประชุมด้วย ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณาของกรรมการอ่ืน ๆ และอีกคดีหนึ่งที่ศาลสูงวินิจฉัยไว้

                                                           

 102D. C. N.  Yardley, Principle of Administrative Law (London: Butterworths, 
1981), p. 15. 
 103ถาวร เกียรติทับทิว, ค ำอธิบำย กฎหมำยปกครอง ศำลปกครอง คดีปกครอง และวิธี
พิจำรณำคดีปกครอง (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 2549), หน้า 347-351. 
 

104Regina v. Hendon Rural District Council, ex parte Chorley (1933) 
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คล้ายคลึงกัน คือ คดีระหว่าง R. v. Sussex Justices, ex parte McCarthy, 1924105 ซึ่งเป็นคดีที่
ประธานคณะกรรมการควบคุมการเช่าเคหะ (Rental Tribunal) พิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับการเช่า
ระหว่างผู้เช่า (รวมทั้งบิดาของประธานด้วย) โดยประธานเป็นผู้ร้องแทนผู้เช่าทั้งหลาย (Solicitor) กับ
เจ้าของเคหะผู้ให้เช่า ศาลสูงวินิจฉัยว่า การพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวไม่มีผลบังคับ เพราะประธาน
คณะกรรมการอาจมีความล าเอียงเข้าด้วยฝ่ายผู้เช่าได้ง่าย แม้ว่าประธานจะวางตัวเป็นกลางก็ตาม 
 2)  หลักต้องฟังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง (Audi Alteram Partem) 
 หลักต้องฟังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง หรือหลักการฟังความทุกฝ่ายเป็นหลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติที่ส าคัญประการหนึ่งที่ผู้กระท าการอย่างตุลาการ หรือกึ่งตุลาการจะต้องรับฟัง
ข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งต้องให้แต่ละฝ่ายมีโอกาสแสดงข้อเท็จจริง พยานหลักฐานและมี
สิทธิรับรู้ข้อเท็จจริงรวมถึงพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย (Right to Hearing) เพ่ือที่เขาจะได้มี
โอกาสโต้แย้ง โดยมีตัวอย่างคดีหลักการฟังความทุกฝ่ายหลายคดีด้วยกัน ซึ่งล้วนแต่เป็นคดีที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมักฟังข้อเท็จจริงจากฝ่ายเดียว หรือไม่ให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระท าของรัฐรับรู้ข้อเท็จจริงที่ตนได้น าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของฝ่ายตน เช่น คดี 
Kanada v. Government of the Federal of Malaya, 1962106 เป็นคดีที่ต ารวจผู้หนึ่งถูกสอบสวน
เรื่องความประพฤติ โดยคณะกรรมการสอบสวนไม่เปิดโอกาสให้ทราบส าเนารายงานกระบวนการ
พิจารณาก่อนการไต่สวนถือว่าไม่ให้สิทธิในการรับทราบสาระแห่งคดี เวลาและสถานที่พิจารณา 
ตลอดจนข้อก าหนดที่เหมาะสม อันเป็นการขัดต่อความยุติธรรมตามธรรมชาติ และคดีระหว่าง 
Errington v. Minister or Health, 1935107 เป็นคดีที่ฝ่ายปกครองไม่ให้โอกาสคัดค้านการกระท า
ของตนก่อนมีค าสั่ง เช่น ในกรณีที่รัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการตามข้อเสนอของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
(ตามขั้นตอน) โดยไม่เปิดโอกาสเอกชนผู้เสียหายคัดค้านข้อเสนอของเจ้าหน้ าที่แต่อย่างใด ถือเป็น
กรณฝี่าฝืนหลักการฟังความทุกฝ่ายเช่นเดียวกัน 
 หลักต้องฟังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งหรือหลักการฟังความทุกฝ่าย เป็นหลักที่
ยอมรับกันในทุกระบบกฎหมาย ทั้งที่เป็นระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ และระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ 
โดยยึดถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ฝ่ายปกครองจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการที่จะให้ความยุติธรรม
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ก็ตาม โดยเฉพาะการให้ผู้มีส่วนได้เสียในการ
กระท าของฝ่ายปกครองได้โต้แย้งเพ่ือสิทธิของตนก่อนที่ฝ่ายปกครองจะกระท าการใด ๆ ลงไป 
 หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติทั้งสองหลักดังกล่าว ได้ถูกน ามาใช้กับองค์กรฝ่าย
ปกครองต่าง ๆ108 ซึ่งรวมถึง รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรฝ่ายรัฐบาลท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ 
เมื่อจะกระท าการอย่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการหรือกึ่งตุลาการในกระบวนการพิจารณาตัดสินข้อ
เรียกร้องของเอกชน ฝ่ายปกครองจะต้องปฏิบัติตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ซึ่งหากฝ่าย
ปกครองไม่ใช้หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติโดยเคร่งครัดในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทในทาง

                                                           

 
105Regina v. Sussex Justices, ex parte McCarthy (1924) 

 
106Kanada v. Government of the Federal of Malaya (1962) 

 
107Errington v. Minister or Health (1935) 

 108ถาวร เกียรติทับทิว, เรื่องเดิม, หน้า 348. 
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ปกครองระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชนผู้เสียหายอาจเป็นเหตุให้ศาลสูงวินิจฉัยว่า เท่ากับไม่มีค า
วินิจฉัยของฝ่ายปกครองก็ได้ โดยหากการไม่ปฏิบัติดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่กรณี 
 ศาลยุติธรรมของอังกฤษได้ขยายขอบเขตการบังคับใช้หลักความยุติธรรมตาม
ธรรมชาติเพ่ือประกันสิทธิต่าง ๆ มากขึ้น โดยศาลยุติธรรมได้บังคับใช้หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ
กับค าวินิจฉัยที่กระทบสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน และกับค าวินิจฉัยที่ไล่บุคคลออกจากต าแหน่ง
ทางราชการหรือจากสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ดังเช่นที่ศาลยุติธรรมได้เคยให้ความคุ้มครองในอดีต แต่
ศาลยุติธรรมได้ให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในต าแหน่งทางราชการมากขึ้น ซึ่งแต่เดิมนั้นศาลยุติธรรมได้
วินิจฉัยว่าการไล่ข้าราชการออกจากต าแหน่ง เพราะมีความประพฤติไม่เหมาะสมตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ (Removal for Cause) เท่านั้นที่จะต้องปฏิบัติตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ แต่ใน
ปัจจุบันศาลยุติธรรมได้วินิจฉัยว่า การมีดุลพินิจในการไล่บุคคลหรือข้าราชการออกจากต าแหน่ง 
(Removal at Pleasure) จะต้องปฏิบัติตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติด้วย ศาลยุติธรรมยังได้
ใช้หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติให้ความคุ้มครองแก่ประโยชน์  หรือความคาดหวังของประชาชน 
(Interest and an Expectation)109 เช่น การยื่นขอค ารับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ หรือกระท าการต่าง ๆ ตลอดจนการถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลัก
ความยุติธรรมตามธรรมชาติ และศาลยุติธรรมก็ได้วินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีอ านาจออก
ใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติด้วย นอกจากนี้ 
ศาลยุติธรรมยังได้ขยายขอบเขตการใช้หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติโดยให้ความคุ้มครองแก่สิทธิ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกัน 
 อย่างไรก็ตาม หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติมีลักษณะสัมบูรณ์ ซึ่งท าให้การใช้
หลักนี้แข็งกระด้างเกินไป จากอิทธิพลของความคิดเสรีนิยมที่เริ่มก่อตัวในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 
และเริ่มโตขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ท าให้ศาลหันมานิยมใช้ค าว่า หลักความเป็นธรรม (Fairness) 
แทนค าว่าหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ110 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของหลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติ โดยศาลยุติธรรมของอังกฤษถือว่าฝ่ายปกครองจะต้องมีหลักความเป็นธรรมนี้
เป็นหลักปฏิบัติพ้ืนฐาน แม้ว่าบางกรณีฝ่ายปกครองไม่จ าเป็นต้องใช้หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ 
ก็ตาม เพราะว่าการให้ความเป็นธรรมนั้นมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการอาศัยหลักความยุติธรรม
ตามธรรมชาติ โดยฝ่ายปกครองในขณะที่กระท าการอย่างตุลาการหรือกึ่งตุลาการจึงไม่อาจปฏิเสธการ
ให้ความเป็นธรรม ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอาจเป็นการกระท าที่มิชอบและถูกเพิกถอนโดยศาลได้ จะเห็นได้
ว่า หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติเป็นข้อเรียกร้องขั้นต่ าที่ฝ่ายปกครองต้องยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้การ
กระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสอดคล้องกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ซึ่งในทางปฏิบัติกรณี

                                                           

 109ประสิทธิ อัจฉริยสกุลชัย, กำรประกันสิทธิตำมข้อเรียกร้องของหลักควำมยุติธรรมตำม
ธรรมชำติในกฎหมำยปกครองไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2531), หน้า 29-30. 
 110กมลชัย รัตนสกาววงศ์, “หลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาเรื่องในชั้นเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน-ศึกษาประวัติความเป็นมาและแนวคิดทาง
ทฤษฎี,” ดุลพำห 39 (กันยายน-ตุลาคม 2535): 90-91. 
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ที่หลักกฎหมายทั่วไปไม่ได้บัญญัติไว้ ศาลมักจะอ้างหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติว่าเป็นหลัก
กฎหมายทั่วไปและน ามาใช้ในวิธีพิจารณาในชั้นปกครองด้วย ส่วนกรณีที่มีช่องว่างของกฎหมายศาล
จะอาศัยหลักความยุติธรรมประกอบกับอ้างหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติในการอุดช่องว่างของ
กฎหมายนั้น โดยที่ศาลอังกฤษอาศัยหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการควบคุมการ
กระท าของฝ่ายปกครอง111 ดังนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีหน้าที่จะต้องค านึงถึงหลักการดังกล่าว
เสมอ และจะต้องกระท าภายในขอบเขตอ านาจของตน ซึ่งศาลจะควบคุมการกระท าดังกล่าวด้วย 
หากเป็นกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิบัติขัดกับหลักความไม่มีส่วนได้เสียและหลักต้องฟังคู่กรณีอีก
ฝ่ายหนึ่งหรือหลักการฟังความทุกฝ่ายแล้ว ศาลจะถือว่าเป็นการกระท าที่เกินขอบอ านาจ (Ultra 
Vires) ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
 3.1.1.2 หลักการกระท าในทางปกครองจะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย (Ultra   
Vires) 
 ก่อนที่จะมีหลัก “การกระท าในทางปกครองของฝ่ายปกครองจะต้องอยู่ในขอบเขต
ของกฎหมายที่กฎหมายให้อ านาจไว้” ศาลแห่งระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ เมื่อครั้งที่ยังถือกันว่า
เป็นอ านาจของฝ่ายปกครองเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชอ านาจของราชส านัก (Prerogative Power) 
เคยได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับปัญหาความชอบธรรมของการวินิจฉัยสั่งการใด ๆ ของฝ่ายปกครองไว้ว่า 
การใช้พระราชอ านาจขององค์พระมหากษัตริย์ในทางปกครองจะต้องกระท าไปเพ่ืออรรถประโยชน์
แห่งสาธารณะ และเป็นหน้าที่ของศาลที่จะตรวจสอบว่าการใช้อ านาจดังกล่าวได้กระท าไปโดย
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หรือใช้ไปในทางที่ผิดหรือไม่ การที่ศาลเคยวางหลักการตรวจสอบฝ่าย
ปกครองไว้เช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการควบคุมโดยทางศาล และมีผลต่อการพัฒนาหลักการ
กระท าที่ชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมายในเวลาต่อมา โดยในการตรวจสอบของศาลยุติธรรมมักจะ
พิจารณาถึงลักษณะวัตถุประสงค์ และแบบแผนของฝ่ายนิติบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นกรอบการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร หากฝ่ายปกครองกระท าการใด ๆ ฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ หรือเกิน
กว่าอ านาจที่ได้รับจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว ศาลมีอ านาจที่จะวินิจฉัยว่าเป็นการกระท าที่มิชอบด้วย
กฎหมายและไม่มีผลบังคับ 
 ศาลอังกฤษได้น าหลักการกระท าทางปกครองจะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายเป็น
เหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายมาใช้ในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทาง
ปกครองซึ่งเป็นหลักที่ส าคัญของระบบกฎหมายปกครองอังกฤษ112 โดยการพิจารณาว่าฝ่ายปกครอง
กระท าการใด ๆ ไปในทางท่ีเกินอ านาจที่ได้รับมาหรือไม่นั้น ศาลอาจพิจารณาได้โดยอิสระตามที่แต่จะ
เห็นว่าเหมาะสม แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการควบคุมตามอ าเภอใจโดยการตีความบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายในทางตัดอ านาจของฝ่ายปกครอง หรือสร้างกฎข้อบังคับขึ้ นซ้อนกับกฎหมายของฝ่าย      
นิติบัญญัติ โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว หลักการกระท าในทางปกครองจะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย  ซึ่ง
เท่าท่ีศาลยุติธรรมน ามาใช้ประกอบการพิจารณา มักปรากฏในคดีที่เก่ียวกับการกระท าในทางปกครอง

                                                           

 111สุรพันธ์ อรัญนารถ, “ความยุติธรรมตามธรรมชาติกับการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าทางปกครอง,” ดุลพำห 42, 4 (ตุลาคม- ธันวาคม 2538): 135-136. 
 112William Wade and Christopher Forsyth, op.cit., p. 30. 
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ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ได้แก่ การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย (Procedure) เช่น คดี
ระหว่าง Rayney v. Steprey corpn., 1911113 เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะต้องออกค าบอกกล่าว
ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในสลัมทราบถึงการที่จะต้องถูกรื้อถอนบ้านพร้อมทั้งสิทธิที่จะอุทธรณ์การรื้อถอนต่อ
ศาลก่อน เป็นต้น และการละเมิดข้อจ ากัดของอ านาจหรือไม่ในคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
เช่น การกระท าที่ไม่สมเหตุสมผล การวินิจฉัยสั่งการไม่ตรงกับกรณี การใช้มูลเหตุโดยไม่เหมาะสม 
และการละเมิดความยุติธรรมทั่วไป ตัวอย่างในเรื่องของการให้คู่กรณีได้รับการพิจารณาโดยเท่าเทียม
กัน ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองดังกล่าวไม่เพียงแต่ใช้เป็นการทั่วไปเท่านั้น หากแต่สามารถ
น าไปใช้กับกรณีการใช้ดุลพินิจสั่งการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วย 
 การกระท าในทางปกครองที่เป็นหลักการกระท าในทางปกครองจะต้องอยู่ใน
ขอบเขตของกฎหมาย หรือ Ultra Vires อาจมีได้หลายกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกระท าโดยมิชอบของ
ฝ่ายปกครองในรูปต่าง ๆ ซึ่งยากที่จะก าหนดเป็นการเฉพาะได้ทั้งหมด โดยกรณีใดจะเป็น Ultra Vires 
จึงขึ้นอยู่กับการตีความของศาลนั่นเอง 
 
 3.1.2  วิวัฒนำกำรของหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองของประเทศอังกฤษ 
 กฎหมายอังกฤษมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาจากขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัย   
แองโกล-แซกซอน ระบบการควบคุมฝ่ายปกครองอังกฤษ โดยเฉพาะระบบศาลของอังกฤษเป็นระบบ
ที่พัฒนามาช้านานควบคู่กับระบอบการปกครองของอังกฤษมาตั้งแต่ต้น ดังนั้น ในการศึกษาถึง
วิวัฒนาการของหลักกฎหมายปกครองของประเทศอังกฤษ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจวิวัฒนาการของระบบ
การเมืองการปกครองของอังกฤษควบคู่ไปด้วย114 ดังนี้ 
 3.1.2.1  ก าเนิดสถาบันหลักอังกฤษ: พระราชอ านาจ 
 นับแต่การยึดครองอังกฤษของพระเจ้าวิลเลียมผู้ชนะ (William the Conqueror) 
และมีการสถาปนาระบอบศักดินารวมศูนย์ ที่ถือกันว่าพระราชอ านาจของกษัตริย์อังกฤษไม่เคยล้นพ้น 
(Absolute) เพราะพระราชอ านาจพระมหากษัตริย์จะถูกจ ากัดโดยจารีตประเพณีโบราณของเผ่า    
แองโกล-แซกซอน (Anglo Saxon)115 ที่พระมหากษัตริย์เชื้อสายนอร์มันรับช่วงต่อมา และยิ่งกว่านั้น
พระราชอ านาจดังกล่าวยังถูกเจ้าศักดินาตามแคว้นต่าง ๆ แข่งอ านาจและพยายามจ ากัดพระราช
อ านาจนั้นหลายครั้ง ซึ่งเจ้าศักดินาและขุนนางก็ประสบความส าเร็จ เช่นในปี ค.ศ. 1215 ขุนนางชั้น
บารอนรวมตัวกันเข้าท าสงครามกับพระเจ้าจอห์น (John) และบังคับให้ทรงลงนามในมหาบัตร
รัฐธรรมนูญ (Magna Carta) ได้ส าเร็จ อันนับเป็นเอกสารชิ้นแรกที่จ ากัดพระราชอ านาจจนถือกัน
ต่อมาว่าเป็นต้นแบบของรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรในสมัยหลัง 

                                                           

 
113Rayney v. Steprey Corporation (1911) 

 114บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ระบบกำรควบคุมฝ่ำยปกครองในประเทศอังกฤษ 
(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2537), หน้า 1-12. 
 115S. B. Chrimes, English Constitutional History, 4th ed.  (Oxford: Oxford 
University Press, 1978), p. 63. 
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 อย่างไรก็ตาม พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์อังกฤษ (Royal Prerogative) 
เป็นที่มาของสถาบันหลักทุกสถาบันในระบอบการปกครองอังกฤษเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สถาบันหลัก
ที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์อังกฤษคือ สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (Curia 
Regis) ซึ่งพระมหากษัตริย์อังกฤษทรงใช้พระราชอ านาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ผ่านองค์กร
แห่งนี้ ต่อมา ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 คณะกรรมการต่าง ๆ ขององค์กรนี้ก็จะเริ่มแยกท างานเป็น
เอกเทศ เช่น ในส่วนการขอความยินยอมในการเก็บภาษีอากร การตรากฎหมาย ต่างเป็นอ านาจของ
รัฐสภา (Parliament) ที่จะให้ความยินยอม หรือเห็นชอบตามที่พระมหากษัตริย์ทรงร้องขอ ด้วยเหตุนี้
การเรียกประชุม การเปิดสมัยประชุม การปิดสมัยประชุม และการยุบสภา จึงเป็นพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์มาตั้งแต่โบราณจนถึงทุกวันนี้ ส่วนคณะกรรมการที่มีหน้าที่ตัดสินคดีได้แยกเป็นศาล
ต่าง ๆ ก็เริ่มแยกตัวออกไปตั้งที่ท าการของตนที่พระราชวัง Westminster อันได้แก่ Court of 
Exchequer, Court of Common Pleas และ Court of King’s Bench แต่ต้องถือว่าศาลต่าง ๆ 
เหล่านี้มีชื่อเรียกรวม ๆ กันว่า ศาลหลวง (The Royal Court of Westminster) ซึ่งศาลหลวงเหล่านี้
เกิดข้ึน และพิจารณาพิพากษาคดีโดยอาศัยพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ ก่อน
การประกาศใช้ The Act of Settlement 1701 พระมหากษัตริย์จึงทรงไว้ซี่งพระราชอ านาจในการ
แต่งตั้ง และถอดถอนผู้พิพากษาตามพระราชอัธยาศัย แต่เมื่อพระมหากษัตริย์พ้นจากราชสมบัติไม่ว่า
ด้วยเหตุใดผู้พิพากษาซึ่งทรงแต่งตั้งก็ต้องพ้นต าแหน่งไปด้วย ต่อมา ในปี ค.ศ. 1875 เขตอ านาจ   
ศาลหลวงที่ว่านี้เป็นเขตอ านาจที่จ ากัดเฉพาะบางคดีที่ส าคัญเท่านั้น โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับ “ความ
ยุติธรรมชั้นสูง” (High Justice) เช่น คดีที่สันติภาพและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรถูกคุกคาม 
หรือเมื่อคดีนั้น ๆ ไม่อาจด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปกติ เช่น เรื่ องราชสมบัติ เรื่องภาษี
อากร เรื่องที่ดิน และความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร พระมหากษัตริย์จึงจะทรงรับ
พิจารณาและพิพากษาอรรถคดีนั้น ๆ โดยผ่านศาลหลวง จึงถือว่าศาลหลวงเป็นศาลยกเว้นไม่ใช่ศาล
หลัก ซึ่งศาลหลักที่มีเขตอ านาจทั่วไป ได้แก่ ศาลที่ก าเนิดในยุคศักดินานิยม กล่าวคือ ศาลแห่งท้องที่
ทั้งหลายที่อยู่ตามแคว้นต่าง ๆ ซึ่งใช้จารีตประเพณีแห่งท้องที่ในยุคศักดินานิยมเป็นกฎหมายในการ
ตัดสินคดี เช่น Court Baron, Court Leet, Manorial Court และศาลศาสนา เป็นต้น โดยค า
พิพากษาเหล่านี้มีผลเฉพาะในท้องที่ที่ศาลนั้น ๆ มีเขตอ านาจศาลเท่านั้น จนกระทั่งมีการตรา
พระราชบัญญัติที่เรียกว่า The Judicature Acts หลายฉบับ ที่ท าให้ศาลหลวงมีเขตอ านาจทั่วไปเป็น
ศาลหลัก โดยค าพิพากษาของศาลหลวงมีผลทั่วราชอาณาจักร โดยใช้หลักจารีตประเพณีที่มีผลทั่วไป 
ค าว่า Common Law จึงเกิดขึ้น เพราะศาลหลวงใช้กฎหมายที่มีผลทั่วไปและค าพิพากษามีผลทั่วไป
ทั้งราชอาณาจักร ซึ่งศาลหลวงได้รับความนิยมมากกว่าศาลศักดินาแห่งท้องที่ เนื่องจาก ศาลหลวงมี
ประสิทธิภาพในการเสาะหาพยานหลักฐาน ระบบวิธีพิจารณาของศาลหลวงมีความแน่นอนและเป็น
ธรรมกว่า ด้วยเหตุนี้ เมื่อถึงปลายยุคกลางศาลหลวงก็ประสบความส าเร็จในการขยายเขตอ านาจเหนือ
ศาลศักดินาทั้งหลาย 
 3.1.2.2  การพยายามเพ่ิมพูนพระราชอ านาจ: ความขัดแย้งระหว่างพระมหากษัตริย์
กับรัฐสภาและศาล 
 ตามที่พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์อังกฤษถูกจ ากัดมาตั้งแต่พวกนอร์มันเริ่ม
เข้ามาปกครองได้ไม่นานนัก พระเจ้าจอห์นก็ทรงถูกบังคับให้ลงพระนามในมหาบัตรรัฐธรรมนูญ ดังที่
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ได้กล่าวมาแล้ว ภายหลังยุคดังกล่าวก็เป็นการต่อสู้ช่วงชิงอ านาจระหว่างกษัตริย์กับเจ้าศักดินา ซึ่ง 
พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ได้เริ่มฟ้ืนฟูอีกครั้งหนึ่งในราชวงศ์ทิวดอร์ (Tudor) โดยเฉพาะใน    
รัชสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 และพระนางเอลิซาเบธที่ 1 ซึ่งทรงด าเนินพระบรมราโชบายในการแผ่    
พระราชอ านาจเหนือองค์กรทั้งหลาย ในทางบริหารและนิติบัญญัตินั้นพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ทรงได้รับ
ความสนับสนุนทุกประการในการตรากฎหมาย นอกจากนั้น ทรงได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาในการ
ประกาศไม่ขึ้นกับพระสันตะปาปาที่กรุงโรม และมีการสถาปนาคริสตจักรอังกฤษขึ้น โดยมี
พระมหากษัตริย์ อังกฤษทรงเป็นประมุขแห่งนิกายดังกล่าว ส่วนในทางตุลาการ โดยปกติ
พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอ านาจนี้ทางศาลหลวงซึ่งเป็นศาลคอมมอน ลอว์ แต่ต่อมาเนื่องจาก 
วิธีพิจารณาความของศาลคอมมอน ลอว์  และกฎหมายคอมมอน ลอว์ ที่ เกิดจากบรรทัดฐาน 
(Precedent) ของศาลหลวงค่อนข้างจะแข็งตัว และผูกมัดศาลอ่ืน รวมทั้งศาลหลวงเองให้ต้องด าเนิน
ตามหลักกฎหมายที่ตัดสินไว้แล้ว จึงท าให้คดีหลายประเภทไม่อาจขึ้นสู่ศาลหลวงได้ เพราะจะถูก     
ยกฟ้อง เช่น คดีก่อตั้งทรัสต์ (Trust) ซึ่งเป็นเรื่องที่บุคคลหนึ่งยกกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้บุคคลอีก  
คนหนึ่งที่เรียกว่า ทรัสตี (Trustee) ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ แต่มีข้อแม้ว่าทรัสตีจะ
จัดการทรัพย์สินเหล่านี้เพ่ือประโยชน์ของบุคคลที่สามที่เรียกว่า ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด สภาพการก่อตั้งทรัสต์นี้เกิดขึ้นมากในยุคกลาง เพราะขุนนางเจ้าที่ดินต้องไป
ราชการสงครามศาสนาครูเสดเป็นเวลานาน ๆ ก็ต้องการให้ผู้ที่ตนไว้วางใจเป็นทรัสตีเพ่ือมีกรรมสิทธิ์
แทนตัว แต่ต้องจัดการทรัพย์สินนั้นเพ่ือประโยชน์ของบุตร หรือภริยาตน แต่เมื่อกลับจากราชการ
สงครามปรากฏว่าทรัสตีกลับน าทรัพย์สินนั้นไปเป็นประโยชน์ของตนเอง ไม่ได้จัดการประโยชน์ให้กับ
ผู้รับประโยชน์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ (Ce Tui Qui Trust) จึงน าคดีมาฟ้องศาลหลวงเรียกให้ทรัสตีรับผิด แต่
ศาลหลวงก็ยกฟ้อง เพราะตามหลักคอมมอน ลอว์ ในบรรทัดฐานค าพิพากษาศาลหลวงนั้นถือว่าใคร
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินใดจะท าการใด ๆ กับทรัพย์สินนั้น ๆ ก็ได้โดยไม่อาจมีข้อจ ากัด 
ดังนั้น ถ้าถือตามหลัก คอมมอน ลอว์ ทรัสตีที่ท าผิดข้อตกลงกับผู้ก่อตั้งทรัสต์กลับไม่ต้องรับผิด เมื่อผู้
ก่อตั้ง ทรัสต์รู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นนี้ ก็น าเรื่องไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากราช
เลขาธิการ (Lord Chancellor) ซึ่งมักจะเป็นพระหรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องยุคลบาท
พระมหากษัตริย์ จึงอาศัยพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์รับคดีที่ศาลหลวงไม่รับ และตัดสินคดี
ดังกล่าวตามหลักความยุติธรรมที่เรียกว่า เอคควิตี้ (Equity) ดังนั้น จึงเกิดศาลชานเชนรี่ (Chancery 
Court) ซึ่งตัดสินคดีโดยหลักเอคควิตี้ (Equity) ขึ้น หลักกฎหมายเรื่องทรัสต์ซึ่งถูกปฏิเสธโดยศาล
หลวง จึงถูกก าหนดขึ้นเพื่อความเป็นธรรมตามหลักเอคควิตี้ 
 เมื่อตั้งศาลชานเชอรีขึ้น ศาลนี้เป็นศาลพิเศษศาลแรกที่สร้างความไม่พอใจให้กับศาล
หลวง แต่เขตอ านาจศาลชานเชอรี่ยังจ ากัดและเป็นศาลยกเว้น แต่เมื่อพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ทิวดอร์เพ่ิมขึ้น และศาลหลวงเริ่มไม่ฟังนโยบายจากกษัตริย์ เพราะมีอิสระ
มากขึ้น เป็นเหตุให้กษัตริย์หันมาเพ่ิมอ านาจให้กับศาลชานเชอรี่ เพ่ือแข่งขันกับศาลคอมมอน ลอว์ 
หรือศาลหลวงเดิม และตั้งศาลพิเศษขึ้นอีกศาลหนึ่งคือ ศาลดารากร (Star Chamber Court) เพ่ือ
พิจารณาคดีอาญาส าคัญ ซึ่งท้ายที่สุดก็เป็นศาลที่ท าให้พระมหากษัตริย์ทรงก าจัดศัตรูทางการเมือง
ของพระองค์ได้ ซึ่งการก่อตั้งศาลพิเศษที่ว่านี้ถูกต่อต้านจากผู้พิพากษาศาลหลวงซึ่งเป็นขุนนางใน  
สภาขุนนาง (House of Lord) อยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ทิวดอร์ทรง      



45 

พระปรีชาที่จะไม่ขัดแย้งโดยตรงกับรัฐสภาและศาลหลวง แต่ทรงด าเนินพระราโชบายขยายอ านาจ
ของกษัตริย์โดยทรงใช้วิธีการที่ท าให้รัฐสภาและศาลหลวงยอมรับได้ ความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์ 
รัฐสภา และศาลหลวงจึงไม่ค่อยเกิดข้ึนโดยตรง 
 ในคริสตศวรรษที่ 17 สมัยราชวงศ์สจ๊วต (Stuarts) กษัตริย์อังกฤษในราชวงศ์นี้
พยายามขยายอ านาจตามแนวราชวงศ์ทิวดอร์ โดยอ้างลัทธิเทวสิทธิ (Divine Right Theory) เพ่ือชิง
อ านาจแข่งกับรัฐสภาและศาลคอมมอน ลอว์ ความขัดแย้งของสถาบันทั้งสามนี้เริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ 
เพราะเหตุผลทั้งศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และการด าเนินนโยบายต่างประเทศ โดยทรงพยายามใช้
อ านาจนิติบัญญัติโดยไม่ผ่านรัฐสภา แต่ทรงตรากฎหมายที่มีผลเป็นการทั่วไปในสภาองคมนตรี (King 
in Council) ทรงใช้พระราชอ านาจของพระองค์งดการบังคับใช้กฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นบางฉบับ 
ในทางตุลาการทรงพยายามขยายอ านาจของศาลชานเชอรี่ และให้ศาลดารากรตัดสินคดีแข่งกับ   
ศาลคอมมอน ลอว์ นอกจากนั้น เมื่อศาลคอมมอน ลอว์ พิพากษาว่าบุคคลกระท าผิดก็ทรงใช้พระราช
อ านาจพระราชทานอภัยโทษ ศาลหลวงเองก็เคยพิพากษาในคดีส าคัญที่เกี่ยวกับพระราชอ านาจของ
กษัตริย์คือ ประกาศพระบรมราชโองการ (Case of Proclamation (1611) 12 Co. rep.p 74) ซึ่ง
กษัตริย์ทรงใช้พระราชอ านาจออกประกาศพระบรมราชโองการการห้ามก่อสร้างอาคารในและรอบ
นครลอนดอน และก าหนดโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน เมื่อคดีมาถึงศาล ผู้พิพากษา Coke วินิจฉัยว่า         
“. . .กฎหมายอังกฤษแบ่งเป็นสามภาคคือ คอมมอน ลอว์ กฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น (Statute) และ
จารีตประเพณี  (Customs)  แต่ประกาศพระบรมราชโองการมิ ใช่หนึ่ ง ในสามประการนี้ 
พระมหากษัตริย์หามีพระราชอ านาจเกินไปกว่าที่กฎหมายของแผ่นดินอนุญาตไม่.  . .” นอกจากนั้น 
รัฐสภากับศาลหลวงเองก็ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าใดนัก ดังจะเห็นได้จากการที่ศาลหลวงก่อนปี ค.ศ. 
1688 เคยพิพากษาว่าพระราชบัญญัติของรัฐสภา (Act of Parliament) เป็นโมฆะ เพราะขัดกับ 
“ความถูกต้องและเหตุผล” หรือเพราะ “ให้ผู้มีส่วนได้เสียในคดีนั้นเป็นผู้พิพากษาเสียเอง” ซึ่งรัฐสภา
เองก็เคยสั่งขังผู้พิพากษา เพราะผู้พิพากษาไปสั่งจับต ารวจรัฐสภา ซึ่งท าตามค าสั่งของสภาสามัญ 
(House of Commons) โดยอ้างว่าผู้พิพากษาดังกล่าวละเมิดเอกสิทธิ์ของสภา ความขัดแย้งของสาม
สถาบันนี้ด าเนินมาตลอดคริสต์ศตวรรษที่ 17 แต่ศาลหลวงด้วยความร่วมมือของรัฐสภาในตอนต้น
ศตวรรษที่ 17 สามารถท าให้ศาลพิเศษบางศาลโดยเฉพาะศาลชานเชอรี่ ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจของ   
ราชเลขาธิการไม่ยอมรับที่จะพิจารณาคดีใหม่ที่ไม่อยู่ในอ านาจศาลชานเชอรี่มาแต่เดิม และในปี   
ค.ศ. 1621 สภาขุนนางซึ่งท าหน้าที่ศาลสูงสุดอังกฤษด้วยนั้น ก็สามารถขยายอ านาจเข้าควบคุมค า
พิพากษาของศาลชานเชอรี่ได้ 
 อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งของพระมหากษัตริย์ รัฐสภา และศาลหลวงก็เริ่ม        
ตึงเครียดขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดการยึดอ านาจในปี ค.ศ. 1646 และจับพระเจ้าชาร์ลที่ 1 ปลงพระชนม์ 
และสถาปนา Cromwell ขึ้นเป็น “ท่านผู้พิทักษ์ราชอาณาจักร” (Lord Protector of the Realm) 
จนกระทั่ง Cromwell สิ้นชีวิต พระมหากษัตริย์ก็ทรงเข้าปกครองตามเดิม และในรัชสมัยของ     
พระเจ้าเจมส์ที่ 2 ความขัดแย้งดังกล่าวก็ถึงจุดแตกหัก เพราะพระเจ้าเจมส์ที่ 2 ทรงยุบสภาพร้อมทั้ง
ปลดผู้พิพากษาในศาลหลวงที่ไม่ยอมรับพระราชอ านาจ ท าให้ศาลหลวงโดย Coke ซึ่งถูกปลดหันไป
ร่วมมือกับรัฐสภา ตั้งกองก าลังติดอาวุธขึ้นต่อสู้เป็นเหตุให้พระเจ้าเจมส์เสด็จพระราชด าเนินหนีออก
จากอังกฤษในปี ค.ศ. 1688 และรัฐสภาลงมติให้เชิญพระเจ้าวิลเลี่ยมและพระนางแมรี่ขึ้น
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สืบราชสมบัติต่อ พร้อมทั้งออกกฎหมายจ ากัดพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ Bill of 
Rights 1689 และ Act of Settlement ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์
ทรงถูกจ ากัดโดยทั้งกฎหมายที่ตราโดยรัฐสภา และคอมมอน ลอว์ ศาลหลวงเองก็ไม่เคยพิพากษาว่า 
พระราชบัญญัติที่รัฐสภาตราขึ้นเป็นโมฆะอีกเลย ตรงกันข้าม กลับพิพากษาว่ารัฐสภามีอ านาจที่จะ
ออกกฎหมายใดหรือไม่ก็ได้ เมื่อออกกฎหมายแล้วศาลไม่มีอ านาจตัดสินว่าพระราชบัญญัตินั้นเป็น
โมฆะอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภา (Sovereignty of Parliament) จึง
เกิดข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1688 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 ภายหลังสงครามนโปเลียน ในปี ค.ศ. 1815 ประเทศอังกฤษได้มีการเรียกร้องให้มี
การจัดรูปแบบทางสังคมใหม่ในทุก ๆ ด้าน ท าให้ด้านของศาลต้องมีการจัดระบบใหม่ด้วย โดยได้รวม
ศาลคอมมอน ลอว์ กับศาลชานเชอรี่ เข้าด้วยกัน ส่วนทางรัฐสภาก็ได้นิยมออกกฎหมาย หรือ
พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เป็นกฎหมายสารบัญญัติอย่างมากมาย จนท าให้รัฐสภากลายเป็นผู้น าในการ
สร้างกฎหมายแทนศาล และท าให้เกิดความหมายของคอมมอน ลอว์ ที่ว่าเป็นกฎหมายที่เกิดจากค า
พิพากษาของศาลขึ้น คือ รวมกฎหมายคอมมอน ลอว์ ของศาลคอมมอน ลอว์ และกฎหมายเอคควิตี้
ของศาลชานเชอรี่ เข้าด้วยกัน116 
 จากวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองอังกฤษดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า วิวัฒนาการ
ของกฎหมายปกครองอังกฤษแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส ทั้งนี้ เนื่องจาก
เอกลักษณ์เฉพาะ 3 ประการ117 คือ 
 ประการแรก อังกฤษใช้กฎหมายจารีตประเพณี และกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็น
หลัก กฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเหล่านี้ปรากฏตัวในรูปของคอมมอน ลอว์ และ  เอคควิตี้ เป็น
หลักกฎหมายที่ผู้พิพากษาได้สกัดและน ามาใช้ในแต่ละคดี ตั้งแต่สิ้นสุดยุคกลาง บรรดา ผู้พิพากษาได้
สกัดหลักกฎหมายคอมมอน ลอว์ ในขณะที่ เอคควิตี้ เป็นหลักกฎหมายที่ศาลชานเชอรี่สร้างขึ้นตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 15 และ16 ซึ่งผู้พิพากษาได้พัฒนาเนื้อหาของคอมมอน ลอว์ และเอคควิตี้แตกต่างกัน โดย
คอมมอน ลอว์ เน้นหนักไปที่การเคารพปัจเจกชน และให้ผู้พิพากษามีอ านาจจ ากัด ในขณะที่ เอคควิตี้ 
เน้นไปที่ดุลยภาพและประสิทธิภาพ โดยให้ผู้พิพากษามีอ านาจค่อนข้างมาก ในปัจจุบัน ทั้งคอมมอน 
ลอว์ และเอคควิตี้ ต่างก็ถูกศาลต่าง ๆ น ามาใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม รัฐสภาก็มีอ านาจตรากฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรเพ่ือยกเว้นหลักการตามคอมมอน ลอว์ และเอคควิตี้ได้ ซึ่งผู้พิพากษาต้องตีความ
กฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยเคร่งครัด 
 ประการที่สอง ความพ่ายแพ้ของกษัตริย์และการเถลิงสู่อ านาจรัฐสภา โดยกษัตริย์ไม่ได้เป็น
บ่อเกิดแห่งอ านาจทั้งหลายอีกแล้ว โดยรัฐสภาถือเป็นตัวแทนของสามัญชนมีอ านาจแทนในฐานะเป็น
องค์อธิปัตย์โดยแสดงออกผ่านการตรากฎหมาย 

                                                           

 116ภชฤทธิ์ นิลสนิท, เรื่องเดิม, หน้า 18. 
 117ปิยะบุตร แสงกนกกุล, กฎหมำยปกครองของประเทศในยุโรป (กรุงเทพมหานคร: 
โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556),    
หน้า 91. 
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 ประการที่สาม การเถลิงขึ้นสู่อ านาจของศาล แม้รัฐสภาจะกลายเป็นองค์อธิปัตย์ตามหลัก 
“ความสูงสุดของรัฐสภา” (Supremacy of Parliament) แต่รัฐสภาก็เป็นพันธมิตรกับศาลทั้งสอง
องค์กรต่างมีบทบาทเกื้อหนุนกัน ศาลยังคงพัฒนาหลักกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
ในขณะที่รัฐสภาก็ตรากฎหมายลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยศาลจะใช้และตีความกฎหมายลายลักษณ์
อักษรอย่างเคร่งครัดในฐานะเป็นกฎหมายที่ยกเว้นหลักของคอมมอน ลอว์ และ เอคควิตี้ นอกจากนี้ 
ศาลยังท าหน้าที่ในการควบคุมให้ฝ่ายปกครองอยู่ภายใต้กฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น 
 จากเอกลักษณ์ 3 ประการดังกล่าว อังกฤษได้สร้างหลัก Rule of Law ในแบบฉบับของ
ตนเองขึ้นมา โดย Albert Venn Dicey ได้เขียนหนังสือ Introduction to the Study of the Law 
of the Constitution และเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1885 ซึ่งได้จัดระบบกฎหมายปกครองของอังกฤษไว้ 
กล่าวคือ รัฐสภามีอ านาจสูงสุดเด็ดขาดด้านหนึ่ง รัฐสภามีอ านาจตรากฎเกณฑ์ทางกฎหมายต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมคอมมอน ลอว์ ได้ สามารถจ ากัดอ านาจขององค์กรผู้ใช้อ านาจมหาชนทั้งปวงได้ 
อีกด้านหนึ่งรัฐสภามีอ านาจในการควบคุมการบริหารแผ่นดินของรัฐมนตรี ดังนั้น บรรดาฝ่ายปกครอง
จึงอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของรัฐสภาตามไปด้วย และศาลมีอ านาจในการควบคุมตรวจสอบ
ให้การกระท าทั้งหลายของฝ่ายปกครองเป็นไปตามและสอดคล้องกับกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น 
บทบาทของศาลดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการ Ultra Vires นั้นเอง ซึ่งหมายความว่า บรรดา
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีและใช้อ านาจได้ตามขอบเขตของกฎหมาย 
 ปัจจุบัน อังกฤษก็ยังคงไม่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร มีเพียงกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่
รัฐสภาตราขึ้นเกี่ยวกับสถาบันการเมือง องค์กรผู้ใช้อ านาจมหาชน และสิทธิและเสรีภาพ ประกอบกับ
คอมมอน ลอว์ เท่านั้น รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่ออังกฤษ
ต้องการปฏิรูปกฎหมายปกครอง และระบบการควบคุมฝ่ายปกครองอย่างเร่งด่วนก็จ าเป็นที่รัฐสภา
ต้องแทรกแซงด้วยการตราพระราชบัญญัติเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องเหล่านั้น ซึ่งระบบศาลเดี่ยว
ของอังกฤษยอมรับให้ศาลมีอ านาจทั่วไปในคดีปกครองด้วย โดยให้ใช้กฎเกณฑ์ทั่วไปตามปกติดังที่ใช้
กันในทุกศาล อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีปกครอง จึงมีการตั้งกลุ่มผู้
พิพากษาที่ช านาญคดีปกครองไว้เรียกว่า Administrative Court ภายในศาล High Court มีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองเป็นการทั่วไป โดย
ได้รับอ านาจมาจากแหล่งที่มาสองประการคือ กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยรัฐสภา และ
กฎหมายคอมมอน ลอว์ ที่สร้างขึ้นโดยศาลยุติธรรม118 นอกจากนั้น ยังได้สร้างค าฟ้องเฉพาะส าหรับ
การโต้แย้งฝ่ายปกครองในทางกฎหมายมหาชน เรียกค าฟ้องนี้ว่า Application for judicial review  
นอกจาก กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน หรือวิธีพิจารณาคดีแล้ว รัฐสภายัง
ได้ตรากฎหมายจ านวนมากที่เกี่ยวกับสารบัญญัติหลายเรื่องเป็นการสกัดมาจากค าพิพากษาบรรทัด
ฐานแล้วมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหลายเรื่องเป็นการรับเอากฎหมายสหภาพยุโรป และอนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตราไว้เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
 

                                                           
118Alex Carroll, Constitutional and Administrative Law, 4th ed.  (Harlow: 

Longman, 2007), p. 312. 
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 3.1.3  กำรค้นหำหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองของประเทศอังกฤษ 
 การค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองอังกฤษ ซึ่งศาลยุติธรรมของอังกฤษได้
ค้นหาจากแนวบรรทัดฐานของค าพิพากษา และกฎเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 3.1.3.1  แนวบรรทัดฐานของค าพิพากษา 
 เนื่องจากพ้ืนฐานของกฎหมายอังกฤษอยู่ในระบบคอมมอน ลอว์ ที่ถือค าพิพากษา
ของศาลเป็นบ่อเกิดของกฎหมาย (Judge Made Law) ศาลยุติธรรมยึดถือหลักการที่ว่า ค าพิพากษา
ของศาลในคดีก่อนผูกพันศาล เพราะเหตุผลที่ได้จากการพิเคราะห์ข้อเท็จจริงเป็นกฎหมายที่ดีที่สุด
ส าหรับการตัดสินข้อพิพาท นอกจากนี้ การที่ระบบคอมมอน ลอว์ ถูกใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอก็เพราะถือหลัก “Doctrine of Precedent” กล่าวคือ ถ้าศาลใดได้วินิจฉัยคดีใดค า
พิพากษานั้นจะมีผลผูกพันศาลต่อ ๆ มา ซึ่งจะต้องวินิจฉัยอย่างเดียวกันกับค าพิพากษาในคดีแรก โดย
ยึดถือค าพิพากษาในคดีก่อนเป็นแนวบรรทัดฐานโดยให้ใช้กับกรณีที่เป็นประเด็นในการวินิจฉัยคดีตาม
เหตุผลที่ส าคัญเท่านั้น หรือเรียกว่า Ratio Descidendi ดังนั้น ในค าวินิจฉัยถ้าเป็นเพียงค าที่กล่าวอ้าง
ประกอบในค าพิพากษาที่เรียกว่า Obiter Dicta ถ้อยค าดังกล่าวก็หาผูกมัดค าพิพากษาในคดีนั้นไม่119 
และแนวบรรทัดฐานของค าพิพากษาจะกลายมาเป็นกฎหมาย ที่เรียกว่า “Case Law” ซึ่งจะถูก
พัฒนาเป็นกฎหมายในระบบคอมมอน  ลอว์  ต่อไป ส่วนกฎหมายลายลักษณ์ อักษร หรือ
พระราชบัญญัติของรัฐสภานั้น ผู้พิพากษาจะปรับใช้ตามตัวอักษรโดยจะตีความอย่างจ ากัด เพราะว่า
บทบัญญัติหรือพระราชบัญญัติเหล่านั้นเป็นการสร้างข้อยกเว้นต่อคอมมอน ลอว์ และมีฐานะเป็น   
บ่อเกิดของกฎหมายในล าดับรอง ซึ่งมีผลท าให้บทบัญญัติลายลักษณ์อักษรหรือพระราชบัญญัติที่ตรา
โดยรัฐสภามีการน ามาปรับใช้แก่คดีก่อนกฎหมายที่มาจากแนวค าพิพากษาของศาล หรือคอมมอน 
ลอว์ ในฐานะที่เป็นกฎหมายแม่บทยกเว้น120 และเมื่อมิอาจปรับได้แล้วจึงหันมาใช้คอมมอน ลอว์ ใน
ฐานะที่เป็นกฎหมายบททั่วไป และด้วยเทคนิคในระบบคอมมอน ลอว์ ดังที่ Lord Mansfield121 ผู้
พิพากษาผู้ยิ่งใหญ่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ได้เคยกล่าวไว้ว่า คอมมอน ลอว์ เป็นหลักการทั่วไปซึ่งถูกท า
ให้เป็นตัวอย่างและถูกอธิบายโดยคดีเหล่านั้น ซึ่งความคิดดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคที่ผู้
พิพากษาคอมมอน ลอว์ ได้จากแนวค าพิพากษา และต้องสามารถน าเอากฎเกณฑ์อันเป็นสากลที่
ส าคัญซึ่งจะสามารถถูกน ามาใช้กับคดีที่เกิดขึ้นใหม่ได้ จึงท าให้ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีหลัก
กฎหมายทั่วไปอย่างในระบบซิวิล ลอว์ และท าให้ค าว่าหลักกฎหมายทั่ วไปตามความหมายในระบบ   
ซิวิล ลอว์ ไม่จ าเป็นต้องมีในระบบคอมมอน ลอว์ เนื่องจากนิติวิธีในระบบคอมมอน ลอว์ เรื่องบ่อเกิด
ของกฎหมายสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องช่องว่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษรได้อยู่ในตัวเองแล้ว 
โดยการกลับไปใช้หลักคอมมอน ลอว์ ในฐานะที่เป็นบ่อเกิดของกฎหมายในล าดับแรก และเป็น

                                                           

 119หยุด แสงอุทัย, ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำยทั่วไป, หน้า 41. 
 120Rene David and John E. C.  Brierly, Major Legal System in the World 
Today, 3rd ed.  (London: Stevens & Sons, 1985), p. 120. 
 121F. A.  Hayek, Legislation and Liberty (London: Routledge & Kegan Paul, 
1982), p. 86. 
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กฎหมายบททั่วไป ซึ่งเป็นการพิจารณาพิพากษาโดยอาศัยหลักความเป็นธรรม และศีลธรรมเป็นเกณฑ์
ในการตัดสินคดี ในเวลาต่อมาเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามามีบทบาทในการบัญญัติกฎหมายท าให้
กฎหมายลายลักษณ์อักษรมีจ านวนเพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดปัญหาช่องว่างแห่งกฎหมาย โดยการอุดช่องว่าง
แห่งกฎหมายในระบบคอมมอน ลอว์ สามารถด าเนินการโดยใช้หลักกฎหมายทั่วไปและสามัญส านึก 
กล่าวคือ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายโดยตรง ทั้งไม่ปรากฏค าพิพากษาหรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น 
ตลอดจนความเห็นของนักกฎหมายและค าพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเด็นเดียวกัน ศาลต้อง
ใช้หลักกฎหมายทั่วไปหรือหลักสามัญส านึกมาวินิจฉัยแทน 
 3.1.3.2  กฎเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
 หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองอังกฤษ หลักกฎหมายทั่วไปบางหลักเป็นผล
มาจากกฎเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น หลักความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality)  
มีผลมาจากอิทธิพลของกฎหมายประชาคมยุโรป (European Community Law) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อิทธิพลจากกฎหมายอันเกิดจากค าพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งยุโรป (European Court of Justice)   
ซึ่งเป็นผลให้มีการน าหลักความได้สัดส่วนเข้าสู่ระบบกฎหมายอังกฤษ ดังนั้น ระบบกฎหมายอังกฤษจึง
รับเอาหลักความได้สัดส่วน ซึ่งเป็นหลักกฎหมายปกครองของภาคพื้นยุโรป โดยผ่านทางค าวินิจฉัยของ
ศาลยุติธรรมแห่งยุโรป และศาลยุติธรรมของอังกฤษได้น าหลัก  ความได้สัดส่วนมาใช้เพ่ิมขึ้น โดย
ปรากฏอยู่ในค าวินิจฉัยแห่งคดี (Ratio Descidendi) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในคดีที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ประชาคม (Community Law)122 หลักความเป็นกลาง (Principle of Impartiality) อันมีผลมาจาก
การที่ประเทศอังกฤษได้ยอมรับหลักความเป็นกลางในอนุสัญญายุโรป มาตรา 6 (1) โดยได้บัญญัติ
รับรองไว้ใน Human Rights Act 1998 และมีผลใช้บังคับตามกฎหมายในประเทศอังกฤษ123 และ
หลักความเสมอภาค (Principle of Equality) ซึ่งปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อพัฒนาการของหลักความ
เสมอภาค124 คือ การที่ประเทศอังกฤษได้อนุวัตรให้หลักเกณฑ์ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
ยุโรป (The European Convention on Human Rights) มีผลเป็นกฎหมายของประเทศในปี   
ค.ศ. 2000 เป็นต้น 
 
 
 
 

                                                           

 122Jürgen Schwarze, European Administrative Law (London: Sweet and Maxwell, 
1992), p. 695 อ้างถึงใน ศรีรัตน์ งามนิสัย, หลักควำมพอสมควรแก่เหตุ: พัฒนำกำรและกำรปรับใช้
ในระบบกฎหมำยไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 43.  
 123Neil Andrews, English Civil Procedure: Fundamental of the New Civil 
Justice System (New York: Oxford University Press, 2003), p. 69. 
 124ภาคภูมิ โกกะอินทร์, หลักควำมเสมอภำคในระบบกฎหมำยไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 74-75. 
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 3.1.4 สถำนะทำงกฎหมำยของหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองของประเทศ
อังกฤษ 

 หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภาเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญในระบอบประชาธิปไตยของ
อังกฤษ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากประวัติความเป็นมาอันยาวนานของอังกฤษนั่นเอง ซึ่งหมายถึง รัฐสภาที่
ประกอบด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สภาขุนนาง และสภาสามัญ เป็นองค์กรนิติบัญญัติที่สูงสุด 
องค์กรใดไม่สามารถที่จะออกกฎเกณฑ์ได้โดยไม่อิงอ านาจของรัฐสภา รัฐสภาสามารถที่จะแก้ไข
กฎหมายใด ๆ ก็ได้ สามารถที่จะขยายอายุของตนออกไป อย่างไรก็ตาม มีเพียงกรณีของการตีความ
กฎหมายเท่านั้นที่ศาลตั้งข้อสงสัยได้ ดังนั้น โดยหลักแล้วถือว่ารัฐสภาของอังกฤษมีอ านาจสูงสุด 125 
ดังนั้น กฎหมายที่รัฐสภาอนุมัติ สถาบันอ่ืนใดไม่ว่าจะเป็นศาล พระมหากษัตริย์  หรือคณะรัฐมนตรีที่
จะเลิกล้มได้ 
 อันเนื่องมาจาก ในกฎหมายปกครองอังกฤษไม่มีการแบ่งแยกที่มาของกฎหมาย 126 การจัด
กลุ่มท่ีมาของกฎหมายในอังกฤษ จึงจัดกลุ่มได้เป็นดังนี้ 
 1. กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยรัฐสภา ซึ่งถือว่าส าคัญที่สุด 
 2. Common Law แนวบรรทัดฐานของศาล 
 3. แหล่งอ่ืน ๆ เช่น กฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายประชาคมยุโรป 
(European Community Law) ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Practices) 
เป็นต้น 
 4. Authoritative Works เช่น งานเขียนของนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับและอ้างอิง 
รายงานการศึกษาของ Committee เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่า หลักกฎหมายทั่วไปมิใช่หนึ่งในที่มาของกฎหมายปกครองอังกฤษ ซึ่งเป็นผลมา
จากการที่ประเทศอังกฤษไม่ได้มีการจัดกลุ่มที่มาของกฎหมายแบบประเทศฝรั่งเศส  ท าให้หาก     
หลักกฎหมายทั่วไปขัดกับกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยรัฐสภาแล้ว จึงต้องถือตามกฎหมายที่
ออกโดยรัฐสภาเป็นหลัก 
 
 3.1.5  กำรปรับใช้หลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองโดยศำลอังกฤษ 
 การปรับใช้หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองอังกฤษโดยศาลยุติธรรมนั้น โดยใน
วิทยานิพนธ์นี้ได้จะน าเสนอตัวอย่างของหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งอาจแยกพิจารณาได้เป็น 3.1.5.1 หลัก
ความเสมอภาค 3.1.5.2 หลักความสมเหตุสมผล 3.1.5.3 หลักความได้สัดส่วน และ 3.1.5.4 หลัก
ความเป็นกลาง ดังนี้ 
 
 

                                                           

 125จรูญ สุภาพ และคณะ, กำรเมืองกำรปกครองยุโรป อังกฤษ ฝรั่งเศส เบเนลักซ์ 
(กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน้า 28-29. 
 126ณรงค์เดช สรุโฆษิต, รองศาสตราจารย์ ประจ าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
11 กุมภาพันธ์ 2558, การสัมภาษณ์. 



51 

 3.1.5.1  หลักความเสมอภาค (Principle of Equality) 
 แนวคิดเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคของประเทศอังกฤษมีความสัมพันธ์กับ
พัฒนาการของสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ ตลอดจนใน
ภาคพ้ืนยุโรปในช่วงเวลายุคสมัยใหม่ (Modern) เป็นอย่างมาก127 ซี่งพัฒนาการหลักความเสมอภาค
ของประเทศอังกฤษนับตั้งแต่มีการพัฒนาเข้าสู่ระบบกฎหมายสมัยใหม่เป็นต้นมานั้น อาจจ าแนกออก
ได้เป็น 3 ช่วง128 ดังนี้ 
 1) ช่วงแรก ได้แก่ การพยายามปลดเปลื้องพันธนาการจากข้อจ ากัดต่าง ๆ 
ของกฎหมาย เช่น ยกเลิกการมีทาส การกีดกันมิให้สตรีที่แต่งงานแล้วมีสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการ
ปกครองบุตร สิทธิในการเลือกตั้ง โดยสตรีในประเทศอังกฤษนั้นเพ่ิงจะสามารถใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งได้เมื่อปี ค.ศ. 1928 เป็นต้นมา อย่างไรก็ดี แม้จะมีการพยายามแก้ไขยกเลิกกฎหมายหรือ
พัฒนาแนวการใช้กฎหมายของศาลเพ่ือแก้ไขความไม่เป็นธรรมแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติบุคคลบาง
กลุ่มก็ยังมิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันอยู่ ดังจะเห็นได้จากการที่สตรีได้รับเงินเดือนจากงาน
ประจ าต่ ากว่าผู้ชายซึ่งท างานอย่างเดียวกัน จนกระทั่งมีแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้มีการ
ร่างกฎหมายเพื่อบังคับมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 
 2) ช่วงที่สอง เป็นช่วงเวลาของการออกกฎหมายเพ่ือห้ามการเลือกปฏิบัติ 
(Anti-Discrimination Law) ซึ่งเป็นการตราบทบัญญัติของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติขึ้นเพ่ือ
ห้ามการเลือกปฏิบัติเป็นการเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงาน การศึกษา และการบริการ  
เป็นต้น แม้ว่าในช่วงก่อนหน้าปี ค.ศ. 1975 ในประเทศอังกฤษเองก็ปรากฏว่ามีกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติที่มีผลเป็นการคุ้มครองหลักความเสมอภาค หรือที่มีผลเป็นการห้ามการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ ค.ศ. 1968  
(The Race Relation Act 1968) และพระราชบัญญัติว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเสมอภาค 
ค.ศ. 1970 (The Equal Pay Act 1970) แต่ในทางปฏิบัติแล้วกฎหมายเหล่านี้แทบมิได้ถูกน ามาใช้
อย่างจริงจัง จนกระทั่ง ค.ศ. 1975 เป็นต้นมา ได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ 
โดยพัฒนาให้มีการออกกฎหมายซึ่งมีผลเป็นการห้ามการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมออกมาหลาย
ฉบับ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างเพศ ค.ศ. 
1975 (The Sex Discrimination Act 1975) พระราชบัญญัติว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ 
ค.ศ. 1976 (The Race Relation Act 1976) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ ค.ศ. 
1995 (The Disabled Discrimination Act 1995) เป็นต้น 
 3) ช่วงที่สาม คือช่วงเวลาปัจจุบันที่มีการยอมรับกันว่าจะต้องมีการห้าม 
การเลือกปฏิบัติ และต้องมีการสนับสนุนปัจจัยที่ส่งผลท าให้ไม่มีการเลือกปฏิบัติอีกด้วย ซึ่งปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาการของหลักความเสมอภาคของประเทศอังกฤษในช่วงนี้ คือ การที่ประเทศ
อังกฤษได้อนุวัตรให้หลักเกณฑ์ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของยุโรปมีผลเป็นกฎหมายของ

                                                           

 127ภาคภูมิ โกกะอินทร์, เรื่องเดิม, หน้า 73. 
 128Sandra Fredman, Discrimination Law (New York: Oxford University Press, 
2002), pp. 4-7. 
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ประเทศในปี ค.ศ. 2000 ท าให้ประเทศอังกฤษต้องปรับปรุงให้มีกฎหมายที่ห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม และต้องมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจะส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคด้วย 
 การน าหลักความเสมอภาคมาใช้ในประเทศอังกฤษนั้น มักอยู่ในรูปของการ
ที่รัฐสภาออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งมีผลเป็นการห้ามการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
เอาไว้เป็นกรณีเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป อาจแยกพิจารณาได้เป็นกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การแบ่งแยกทางเพศ 
การเลือกปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเสมอภาค และการเลือกปฏิบัติต่อ        
ผู้พิการ129 ดังนี้ 
 (1)  การแบ่งแยกทางเพศ 
 ได้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะขึ้นเพ่ือจัดการกับการเลือกปฏิบัติที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายที่มีพ้ืนฐานมาจากเรื่องเพศ และเชื้อชาติ ซึ่งปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
จ่ายค่าตอบแทนอย่างเสมอภาค ค.ศ. 1970 (The Equal Pay Act 1970) และพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างเพศ ค.ศ. 1975 (The Sex Discrimination 
Act 1975)130 กฎหมายเหล่านี้ได้ก าหนดกฎเกณฑ์เพ่ือคุ้มครองมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรี แต่ก็
น ามาประยุกต์ใช้หากเป็นกรณีที่บุรุษต้องตกอยู่ภายใต้การเลือกปฏิบัติด้วย โดยพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างเพศ ค.ศ. 1975 ได้ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันมีพ้ืนฐานมาจากเรื่องเพศ ในการจ้างงาน การศึกษา ในครอบครัว และในการ
จัดหาสินค้าและบริการของภาครัฐหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐ การเลือกปฏิบัติเนื่องจากสถานะการ
สมรส ความรับผิดในรับผิดในเรื่องนี้อาจสืบเนื่องจากการกระท าของตัวแทนหรือลูกจ้างด้วย หลัก
ความเสมอภาคนี้มักจะได้รับการรับรองและยืนยันในกรณีที่เป็นสัญญาการจ้างงานที่เกี่ยวกับสตรี  
โดยหากจะจ้างงานสตรีเข้าท างานแล้วจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานเท่าเทียมกับบุรุษ และอัตราค่าจ้างโดยถัว
เฉลี่ยต้องเท่าเทียมกับบุรุษ รวมถึงต้องเสมอภาคกันในสภาพของการท างานในด้านอ่ืน ๆ ด้วย 
 (2)  การเลือกปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ ค.ศ. 1976 (The 
Race Relation Act 1976) ให้การรับรองไว้ทั้งการเลือกปฏิบัติทางตรง (Direct Sexual Discrimination) 
และการเลือกปฏิบัติทางอ้อม (Indirect Sexual Discrimination) กล่าวคือ กรณีการเลือกปฏิบัติ
ทางตรง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากสีผิว เชื้อชาติ สัญชาติหรือ
ชาติอันเป็นแหล่งก าเนิด ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการจ้างงาน การศึกษา ที่อยู่อาศัย ในการจัดการ
ทรัพยากรในภาครัฐหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐ ส่วนกรณีการเลือกปฏิบัติทางอ้อม ได้แก่ ข้อ
เรียกร้องของกฎเกณฑ์ที่มีต่อบุคคล ส าหรับกรณีที่จะท าให้เกิดผลกระทบอย่างไม่สมควรต่อกลุ่มเชื้อ
ชาติหนึ่งเชื้อชาติใด หรือเป็นกรณีที่ปราศจากข้อแก้ตัวได้ว่ามีการเอาใจใส่ต่อกรณีเรื่องเชื้อชาติแล้ว 
และย่อมน าไปสู่ความเสียหายกับบุคคลเหล่านั้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
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 (3)  การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเสมอภาค 
 หลักการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเสมอภาค ได้รับการรับรองไว้ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเสมอภาค ค.ศ. 1970 (The Equal Pay Act 1970) 
ก าหนดให้ในสัญญาที่มีการจ้างสตรีเข้าท างานจะต้องมีข้อความยืนยันว่าสตรีผู้นั้นจะได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนอย่างเสมอภาคกับบุรุษในงานอย่างเดียวกัน หรืองานที่มีคุณภาพอย่างเดียวกัน 
 (4)  การเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ 
 ได้มีการคุ้มครองมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในกรณีของการจ้าง
งานและกระบวนการทั้งหลายที่เกี่ยวกับการจ้างงาน การจัดหาสินค้าและบริการ การซื้อขาย การเช่า
ที่ดินหรือทรัพย์สินทั้งหลาย โดยได้รับรองไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ   
ค.ศ. 1995 (The Disabled Discrimination Act 1995) 
 3.1.5.2  หลักความสมเหตุสมผล (Reasonableness) 
 หลักความสมเหตุสมผล (Reasonableness) หรือบางต าราใช้ค าว่า “หลักความ
ปราศจากเหตุผล” (Unreasonableness) ในระบบกฎหมายอังกฤษนั้น เป็นหลักที่มีข้อความคิดที่
อาจเทียบเคียงกับหลักความได้สัดส่วนที่เกิดขึ้นก่อนที่ระบบกฎหมายอังกฤษจะรับเอาหลักความได้
สัดส่วนจากระบบกฎหมายสหภาพยุโรปมาใช้ อันเป็นรากฐานส าคัญในระบบกฎหมายคอมมอน 
ลอว์131 ในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง การน าหลักความสมเหตุสมผลมาใช้ในการ
พิจารณาคดีของศาลปรากฏในคดี Associated Provincial Picture Houses Ltd. v. Wednesbury 
Corporation (1948)132 โดยมีข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดี (Associated Provincial Picture Houses 
Ltd.) ได้ยื่นค าร้องเพ่ือขออนุญาตฉายภาพยนตร์ในวันอาทิตย์ โดยภายใต้มาตรา 2 แห่งกฎหมาย 
Sunday Entertainment Act 1932 หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น (Local Authority) มีอ านาจใน
การพิจารณาค าขออนุญาตโดยอาจก าหนดเงื่อนไขว่า ห้ามเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปีเข้าโรงภาพยนตร์
ในวันอาทิตย์ ผู้ฟ้องคดีจึงได้น าคดีมาฟ้องต่อศาล เนื่องจากเห็นว่าการกระท าของหน่วยงานเป็นการ
กระท าเกินขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Ultra Vires) โดย Lord Greene (Master of the Roll)  
ได้วินิจฉัยคดีนี้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องร้องว่า Wednesbury Corporation ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหาร   
ส่วนท้องถิ่นนั้นไม่มีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไขดังกล่าว และถึงแม้จะมีอ านาจก าหนดเงื่อนไข        
ก็ควรที่จะก าหนดห้ามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปีเข้าโรงภาพยนตร์ในกรณีที่เด็กไม่ได้มากับ     
พ่อแม่ หรือผู้ปกครองเท่านั้น การก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการกระท าที่ ไม่สมเหตุสมผล 
(Unreasonableness) ซึ่งถือเป็นการกระท าเกินขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Ultra Vires) ศาล
เห็นว่า ความเห็นดังกล่าวนั้นอยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลของการที่
กฎหมายก าหนดอ านาจในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น การเข้าไป
ควบคุมการกระท าหรือค าสั่งของฝ่ายปกครองนั้น สิ่งที่ศาลจะต้องค านึงถึงคือ ประการแรก ค าสั่งนั้น
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เป็นค าสั่งของฝ่ายปกครองมิใช่ค าสั่งศาล ประการต่อมา เงื่อนไขที่ฝ่ายปกครองก าหนดนั้นอาจอยู่
ภายใต้อ านาจในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยไม่มีข้อจ ากัด และประการสุดท้าย กฎหมาย   
ลายลักษณ์อักษร (Statute) ก าหนดห้ามอุทธรณ์ค าสั่งของฝ่ายปกครองนั้น ดังนั้น ศาลจะสามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ในกรณีที่ค าสั่งของฝ่ายปกครองนั้นเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมาย และผู้ที่อ้างว่า 
หน่วยงานกระท าการขัดต่อกฎหมายก็จะต้องรับภาระในการพิสูจน์ข้ออ้างดังกล่าว ซึ่งศาลเห็นว่า ใน
คดีนี้ เงื่อนไขที่หน่วยงานได้ก าหนดขึ้นนั้นชอบด้วยกฎหมาย และไม่อาจสันนิษฐานได้ว่าหน่วยงานได้
กระท าเกินขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย การฟ้องร้องเพ่ือให้ศาลพิจารณาอ านาจในการใช้ดุลพินิจ
ของฝ่ายปกครองที่รัฐสภาได้มอบให้แก่ฝ่ายปกครองดังกรณีของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นในคดีนี้
นั้นจะสามารถกระท าได้ภายในขอบเขตที่จ ากัด ดังนั้น การใช้ดุลพินิจจะต้องใช้อย่างสมเหตุสมผลเป็น
สิ่งที่ถูกต้องและท่ีเรียกว่า “สมเหตุสมผล”133 กล่าวคือ ผู้ที่มีอ านาจในการใช้ดุลพินิจจะต้องปฏิบัติการ
ใด ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและจะต้องพิจารณาเฉพาะเรื่อง หรือประเด็นที่ต้องน ามาพิจารณาโดย
ต้องไม่น าประเด็นหรือตัวแปรอ่ืน “ที่ไม่เกี่ยวข้อง” (Irrelevancy) มาพิจารณา ซึ่งการไม่ปฏิบัติตาม
หลักดังกล่าวย่อมถือว่า “ไม่สมเหตุสมผล” 
 จากกรณีของ Wednesbury Unreasonableness จะเห็นได้ว่า Lord Greene ได้
ใช้ค าว่า “ความปราศจากเหตุผล” ในสองนัยที่แตกต่างกันคือ นัยแรก เพ่ืออธิบายถึงหลักการพ้ืนฐาน
ของการโต้แย้งการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรของรัฐ ส าหรับนัยนี้ “ความปราศจาก
เหตุผล” ได้น ามาใช้อธิบายการกระท าท่ีอยู่บนพื้นฐานความไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Illegality) ความไม่
สัมพันธ์กันของเรื่อง (Irrelevancy) และการกระท าอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน ส าหรับนัยที่สอง ได้ใช้
ค าว่า “ความปราศจากเหตุผล” เพ่ือก าหนดให้องค์กรตุลาการแทรกแซงการใช้ดุลพินิจตัดสินใจ 
(Discretionary Decisions) ได้โดยชอบด้วยกฎหมายและสร้างข้อจ ากัดในการใช้อ านาจแทรกแซง
ดังกล่าว ความหมายในนัยแรกได้ยอมรับให้ศาลเข้าไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจตัดสินใจที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย กล่าวคือ ศาลจะต้องไม่เข้าไปท าหน้าที่แสดงความคิดเห็นแทนองค์กรของรัฐ อีกทั้งศาลต้อง
ไม่ท าลายการใช้ดุลพินิจขององค์กรของรัฐเพียงเพราะศาลรู้สึกว่าการใช้อ านาจทางปกครองดังกล่าวมี
วิธีการอ่ืน ๆ ที่มีเหตุผลยิ่งกว่า หากศาลได้วินิจฉัยว่าการใช้ดุลพินิจขององค์กรของรัฐเป็นการกระท าที่
ปราศจากเหตุผลแล้ว ศาลจะเพิกถอนการกระท านั้น ซึ่งจากการตีความดังกล่าว ศาลได้พัฒนา
หลักการนี้ไปใช้ในการวินิจฉัยคดีประเภทต่าง ๆ134 ดังนี้ 
 1)  คดีท่ีไม่เก่ียวกับสิทธิ 
 ศาลได้ขยายการใช้หลักความปราศจากเหตุผลให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่
เกี่ยวเนื่องกับสิทธิ โดยใช้หลักนี้ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจตัดสินใจว่าการใช้ดุลพินิจดังกล่าวถูกหรือผิด 

                                                           

 133ส านักงานศาลปกครอง, ส านักวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ, หลักกฎหมำย
จำกค ำพิพำกษำคดีปกครองต่ำงประเทศ เล่ม 1 (กรุงเทพมหานคร: ส านักวิชาการและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ส านักงานศาลปกครอง, 2551), หน้า 84-85. 
 134Paul Crag, “Grounds for Judicial Review: Substantive Control Over Discretion,” 
In English Public Law, David Feldman, ed. (New York: Oxford University Press, 2004), 
pp. 832-835 อ้างถึงใน ศรีรัตน์ งามนิสัย, เรื่องเดิม, หน้า 45-47. 
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การตรวจสอบโดยหลักความปราศจากเหตุผลดังกล่าวได้น ามาใช้ในการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการก าหนด
เงื่อนไขประกอบการขออนุญาตก่อตั้งโครงการพัฒนาพ้ืนที่ ปรากฏว่าได้มีการยกเลิกเงื่อนไขที่
ก าหนดให้เจ้าของโครงการจะต้องก่อสร้างถนนขนาดเล็กผ่านบริเวณหน้าโครงการ และจะต้องให้
บุคคลอ่ืน ๆ มีสิทธิผ่านถนนดังกล่าวด้วย จึงมีประเด็นปัญหาว่าการยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวมีเหตุผล
หรือไม่ ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่า การใช้ดุลพินิจยกเลิกเง่ือนไขดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีเหตุผล 
 2)  คดีท่ีเกี่ยวกับสิทธิ 
 ศาลได้ใช้หลักการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ (Principle of 
Judicial Review) ซึ่งรวมถึงหลักความปราศจากเหตุผลในการวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิตาม
ระดับความเคร่งครัด (Degrees of Intensity) ที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของเรื่อง ดังเช่นที่ 
Lord Bridge และ Sir Thomas Bingham ทีไ่ด้กล่าวว่า ในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิ ศาลต้องสอบถาม
ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ใช้ดุลพินิจในเบื้องต้นโดยมีเหตุผลหรือไม่ โดยศาลควรเริ่มต้น
ด้วยการตั้งสมมติฐานว่า ประโยชน์สาธารณะในเรื่องนี้มีเหตุผลอันสมควรต่อการล่วงละเมิดสิทธิของ
บุคคลหรือไม่ โดยศาลต้องพิจารณาว่าการใช้ดุลพินิจได้ก้าวพ้นขอบเขตของผู้ใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผล
หรือไม่ และยิ่งเป็นกรณีที่มีการแทรกแซงสิทธิมนุษยชนมากขึ้นเท่าใด ศาลยิ่งจ าเป็นต้องได้รับการ
พิสูจน์ว่าการแทรกแซงนั้นมีเหตุผล 
 3) คดีที่ เกี่ยวกับความมี เหตุผลและการใช้อ านาจโดยไม่ชอบด้วย
เจตนารมณ์ของกฎหมาย (Rationality and Abuse of Power) ของหลักความคาดหวังโดยสุจริต 
(Legitimate Expectation) 
 ในระบบกฎหมายปกครองอังกฤษ หลักความคาดหวั ง โดยสุจริต 
(Legitimate Expectation) นั้น เป็นหลักที่ใช้ในกระบวนการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ 
(Judicial Review) โดยน าหลักความเป็นธรรมและหลักความมีเหตุผล (Principle of Fairness and 
Reasonableness) ในสถานการณ์ที่บุคคลมีความคาดหวัง (Expectation) หรือมีผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติขององค์กรของรัฐที่มีมานานแล้ว หรือการด าเนินการตามสัญญาของ
องค์กรของรัฐ หรือความคาดหวังว่าตนจะได้รับความยุติธรรมจากรัฐ เช่น ความคาดหวังว่าบุคคลผู้
วินิจฉัยถึงสิทธิของตนจะวินิจฉัยโดยปราศจากอคติ ความคาดหวังที่จะได้มี โอกาสชี้แจงแสดงเหตุผล 
ตลอดจนความคาดหวังว่าท าไมตนจึงถูกปฏิเสธสิทธิ ศาลได้วินิจฉัยว่า ในการตัดสินคดีเกี่ยวกับการใช้
อ านาจแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพ ศาลสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่า การแทรกแซงดังกล่าวได้ใช้เหตุผล
น้อยมาก อันเป็นผลมาจากการตรวจสอบโดยใช้หลักความปราศจากเหตุผล และศาลสามารถตัดสินได้
ว่าการแทรกแซงดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจโดยไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย (Abuse of 
Power) ภาระหน้าที่ของศาลในคดีลักษณะนี้เป็นการรับประกันว่าอ านาจที่ใช้เปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของรัฐไม่ได้ถูกใช้ไปในทางที่ผิดหรือใช้ไปในทางไม่ชอบ และไม่ท าให้ความคาดหวังโดยสุจริตของ
ปัจเจกบุคคลไร้ผลอย่างไม่เป็นธรรม การตรวจสอบตามหลักความคาดหวังโดยสุจริตจึงเป็นการ
ตรวจสอบส าหรับกรณีท่ีองค์กรของรัฐจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งการคาดหวังโดยสุจริตของ
ผู้ร้องไม่อาจถูกลบล้างได้ จนกว่าจะปรากฏว่าประโยชน์สาธารณะจะมีความส าคัญเหนื อกว่าการ
คาดหวังโดยสุจริตของบุคคล 
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 หลังจากปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา หลักความสมเหตุสมผลเริ่มลดความส าคัญลง
ตามล าดับ อันเป็นผลมาจากการที่ศาลอังกฤษได้น าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ควบคู่กับหลักความ
สมเหตุสมผล ซึ่งต่อมาหลักความได้สัดส่วนได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภาย ในระบบ
กฎหมายอังกฤษ และมีบทบาทส าคัญในการควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองแทนที่หลักความ
สมเหตุสมผล 
 3.1.5.3  หลักความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality) 
 ข้อความคิดว่าด้วยหลักความได้สัดส่วนยังไม่เป็นที่รับรู้ในระบบกฎหมายอังกฤษ 
และยังปรากฏว่าการที่ระบบกฎหมายอังกฤษขาดการควบคุมการกระท าของรัฐซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของ
หลักความได้สัดส่วน อย่างไรก็ตาม หลักความได้สัดส่วนได้เริ่มปรากฏขึ้นในระบบกฎหมายอังกฤษอัน
เป็นผลมาจากอิทธิพลของกฎหมายประชาคมยุโรป (European Community Law) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อิทธิพลจากกฎหมายอันเกิดจากค าพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งยุโรป (European Court of 
Justice)135 มีผลให้มีการน าหลักความได้สัดส่วนเข้าสู่ระบบกฎหมายภายในของระบบกฎหมาย
อังกฤษ โดยในปีค.ศ. 1998 รัฐสภาอังกฤษได้ตราพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 (The 
Human Rights Act 1998) ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2000 
 หลักความได้สัดส่วนในระบบกฎหมายอังกฤษ136 หมายถึง ความได้สัดส่วนของการที่
องค์กรของรัฐตั้งข้อสันนิษฐาน หรืออนุมานเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่รัฐ
ต้องการ ซี่งการตั้งข้อสันนิษฐาน หรือการอนุมานดังกล่าวต้องอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าวัตถุประสงค์ทั่วไป
ต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และองค์กรของรัฐจะไม่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ไม่เหมาะสม (Improper Purpose) ถ้าวัตถุประสงค์มีความไม่เหมาะสมแล้วการใช้ดุลพินิจที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมจะต้องถูกยกเลิกเพิกถอน โดยไม่จ าต้องพิจารณาว่าการใช้
ดุลพินิจดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ โดยหลักความได้สัดส่วนมีสาระส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1) หลักความเหมาะสม (Principle of Suitability) เป็นหลักที่เรียกร้อง
ให้ฝ่ายปกครองกระท าการโดยใช้มาตรการที่สามารถท าให้วัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุผล หากเห็นได้
อย่างชัดเจนว่ามาตรการนั้นไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้ ย่อมถือว่ามาตรการนั้นเป็น
มาตรการที่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน 
 2) หลักความจ าเป็น (Principle of Necessity) เป็นหลักที่เรียกร้องให้
ฝ่ายปกครองกระท าการโดยเลือกใช้มาตรการที่กระทบสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนน้อยที่สุด 
 3) หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Principle of proportionality 
in the Narrow Sense) เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองกระท าการโดยใช้มาตรการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ปัจเจกชน อันบังคับให้ฝ่ายปกครองไม่อาจ  
น ามาตรการใดซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมน้อยกว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ปัจเจกชน       

                                                           

 135Mark Ryan and Steve Foster, Unlocking Constitutional & Administrative 
Law (London: Hodder Amold, 2007), p. 499. 
 136Paul Crag, op. cit., pp. 835-840 อ้างถึงใน ศรีรัตน์ งามนิสัย, เรื่องเดิม, หน้า 50-56. 
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มาใช้อย่างเด็ดขาด แม้ว่ามาตรการนั้นจะสามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้ตามหลัก
ความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนน้อยที่สุดก็ตาม 
 จากค าวินิจฉัยของศาลอังกฤษส่วนใหญ่จะพิจารณาและพิพากษาคดีโดยใช้
หลักเกณฑ์ทั้งสามประการอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ มาตรการนั้นเป็นมาตรการที่จ าเป็นและเป็น
มาตรการที่เหมาะสมซึ่งท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบกับเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ปัจเจกชนมากกว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ137 และเป็น
ที่ยอมรับว่าหลักเกณฑ์ทั้งสามประการเรียกร้องให้พิจารณาตรวจสอบวิธีการต่าง ๆ ที่ท าให้
วัตถุประสงค์ของรัฐบรรลุผลได้ ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อเท็จจริงว่าในคดีเกี่ ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ศาล
จะต้องพิจารณาว่ามาตรการของรัฐที่น ามาใช้ในคดีดังกล่าวเป็นวิธีการที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ และเป็นวิธีการที่จ ากัดสิทธิน้อยที่สุดหรือไม่ ประกอบกับคดีที่ต้องการให้ศาลพิจารณา
เลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมมีจ านวนเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ในคดีที่มีลักษณะเป็นวิชาชีพหรือเป็น 
คดีเก่ียวกับเทคนิคเฉพาะด้าน กรณีจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญการเฉพาะทางเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงให้
เห็นว่าวิธีการต่าง ๆ ที่อาจเลือกใช้บังคับได้นั้นเป็นวิธีการที่น าไปปฏิบัติได้จริง 
 การน าหลักความได้สัดส่วนมาบังคับใช้ในระบบกฎหมายอังกฤษได้เพียงใด
นั้น เป็นที่ถกเถียงกันในคดี R. v. Secretary of State for the Home Department, ex p Brind. 
(1991) 1 AC 696, HL138 คดีนี้มีข้อเท็จจริงว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกค าสั่งโดย
อาศัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการสื่อสาร ค.ศ. 1981 (Broadcasting Act 1981) ซึ่งก าหนดให้
สถานีโทรทัศน์ BBC และสถานีโทรทัศน์ IBA ระงับการออกอากาศรายการที่น าเสนอบุคคลซึ่งเป็น
ผู้แทนขององค์กรก่อการร้าย และถูกเนรเทศภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย ค าสั่งนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือมิให้องค์กรดังกล่าวมีความชอบธรรมในทางการเมือง (Political Legitimacy) และ
ป้องกันมิให้มีการข่มขู่คุกคาม ซึ่งผู้ร้องในคดีนี้โต้แย้งว่าค าสั่งดังกล่าวเป็นค าสั่งที่ไม่ได้สัดส่วนกับ
วัตถุประสงค์ที่ปฏิเสธ (Disproportionate) ซึ่ง Lord Bridge วินิจฉัยว่า การจ ากัดเสรีภาพในการพูด
ไม่ถือเป็นสิ่งที่ปราศจากเหตุผล และไม่เชื่อว่าการพิจารณาและพิพากษาในคดีนี้จะน าหลักความได้
สัดส่วนมาใช้วินิจฉัยได้ อย่างไรก็ตาม Lord Bridge เห็นว่า ต่อไปหลักความได้สัดส่วนอาจจะรวมเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายอังกฤษ139 และการน าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในคดี Brind จะเป็น
การชักน าศาลให้เข้าไปวินิจฉัยการออกค าสั่งแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
ค าวินิจฉัยของ Lord Ackner และ Lord Lowry ที่ได้ให้เหตุผลว่า หากได้มีการผนวกหลักความได้
สัดส่วนเข้าไว้ในระบบกฎหมายอังกฤษแล้วจะท าให้มีมาตรฐานในการตรวจสอบที่เข้มงวดกว่าการใช้
หลักความปราศจากเหตุผล ซึ่งหมายความว่า การที่ศาลจะก้าวล่วงเข้าไปตรวจสอบความสมควร 
(Merits) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าในคดี Brind จะปรากฏว่ามีความเห็นขัดแย้งกันเกี่ยวกับการ
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น าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในระบบกฎหมายอังกฤษก็ตาม แต่ศาลก็ได้น าหลักความได้สัดส่วนมาใช้
ในคดีประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  หลักความได้สัดส่วนในคดีเก่ียวกับสิทธิ (Proportionality and Rights) 
 การใช้การควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่มีลักษณะบางอย่างเหมือนกันกับหลัก
ความได้สัดส่วนปรากฏในคดีท่ีมีการใช้อ านาจรัฐไปกระทบต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เช่น คดี Brind แม้ว่าค า
วินิจฉัยของศาลสภาขุนนางได้ปฏิเสธที่จะน าหลักความได้สัดส่วนมาใช้เป็นหลักพ้ืนฐานในการควบคุม
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยองค์กรตุลาการ แต่ Lordships หลายท่านได้วินิจฉัยโดยการให้เหตุผล
ด้วยวิธีการเดียวกันกับหลักความได้สัดส่วน เช่น Lord Templeman มีค าวินิจฉัยในคดีนี้ว่า ศาลต้อง
ไม่จ ากัดตัวเองแต่เพียงการสอบถามว่าการกระท าของฝ่ายปกครองเป็นการกระท าที่ผิดปกติหรือไม่มี
เหตุผล (Perverse or Irrational) หรือไม่ หากแต่ต้องพิจารณาว่าการที่รัฐมนตรีใช้ดุลพินิจเข้า
แทรกแซงสิทธิเป็นสิ่งที่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ ซึ่งการแทรกแซงดังกล่าวจะต้องมีความจ าเป็นและ
ได้สัดส่วนกับความเสียหายอันเกิดจากการจ ากัดสิทธิ และในคดี R v. Secretary of State for the 
Home Department, ex p Leech (1994) QB 198, Ca.140 ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการพิจารณาความ
สมบูรณ์ของระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าอ่านจดหมายของนักโทษได้ และห้ามมิให้
ส่งจดหมายที่มีเนื้อหายาวเกินสมควร หรือจดหมายที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ศาลตัดสินว่า ยิ่งสิทธิขั้น
พ้ืนฐานถูกแทรกแซงมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นการยากท่ีจะแปลความได้ว่ามีกฎหมายใดให้อ านาจในการออก
ระเบียบเช่นว่านั้น นอกจากนี้ ในคดี R v. Ministry of Defense, ex p Smith (1996) QB 517, 
CA.141 ซึ่งเป็นคดีเก่ียวกับการคัดค้านค าสั่งที่ห้ามมิให้บุคคลรักร่วมเพศสมัครเข้าเป็นทหารของกองทัพ       
Sir Thomas Bingham ได้วินิจฉัยว่า ยิ่งค าสั่งดังกล่าวเป็นการแทรกแซงสาระส าคัญของสิทธิ
มนุษยชนมากเท่าใด ยิ่งท าให้ศาลต้องเรียกร้องให้มีการแสดงเหตุผล อันสมควร ก่อนที่ศาลจะตัดสินว่า
การใช้ดุลพินิจดังกล่าวมีเหตุอันสมควรหรือไม่ รวมถึงในคดี R v. Secretary of State for the 
Home Department, ex p McQuillan (1995) 4 All ER 400142 เป็นคดีที่ผู้ร้องคัดค้านความชอบ
ด้วยกฎหมายของค าสั่งที่ห้ามมิให้ผู้ร้องเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ โดยค าสั่งดังกล่าวอ้างว่าผู้ร้อง
เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้ร้องยืนยันว่าตนมิได้เป็นสมาชิกขององค์กรก่อการร้าย
อีกต่อไป และชีวิตของตนจะได้รับอันตรายหากยังต้องอาศัยอยู่ในไอร์แลนด์เหนือ ในคดีนี้ Sedley J. 
ยอมรับว่าเสรีภาพในการเดินทางเป็นคุณค่าขั้นพ้ืนฐานในระบบคอมมอน ลอว์ ดังนั้น ในการพิจารณา
พิพากษาคดีศาลควรจะตรวจสอบเหตุผลของรัฐมนตรีอย่างละเอียดและก าหนดขอบเขตของความมี
เหตุผล (Rationality) อย่างเคร่งครัด 
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 2. หลักความได้สัดส่วนในคดีเก่ียวกับการลงโทษ (Proportionality and Penalties) 
 ศาลได้น าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในการวินิจฉัยคดีเป็นจ านวนมากเกี่ยวกับการ
ก าหนดโทษโดยองค์กรฝ่ายปกครอง เช่น คดี R. v. Barnsley MBC, ex p. Hook (1976) 1 WLR 
1052, 1057.143 ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งแผงลอยจ าหน่ายสินค้า 
เนื่องจากผู้ขออนุญาตตั้งแผงลอยได้ปัสสาวะในที่สาธารณะและใช้ถ้อยค าหยาบคาย คดีนี้ Lord 
Denning ได้พิพากษาให้ยกเลิกการใช้ดุลพินิจในการออกค าสั่งดังกล่าวบางส่วน เนื่องจากการลงโทษ
ดังกล่าวมากเกินกว่าความจ าเป็นและไม่ได้สัดส่วนกับการกระท าผิด หรือในคดี R v. International 
Stock Exchange, ex p. (1992) B.C.C. 11.144 เป็นคดีที่ผู้ร้องโต้แย้งค าตัดสินของตลาดหลักทรัพย์ที่
ให้ถอนหุ้นบริษัทของผู้ร้องตามอ านาจที่ได้รับตามค าสั่งของประชาคมด้วยหลักความได้สัดส่วน ศาล  
เห็นว่าหลักความได้สัดส่วนเป็นหลักเกณฑ์การทบทวนที่เหมาะสมต่อคดี แต่ตัดสินให้ผู้ร้องแพ้คดี 
เนื่องจาก คณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณามาตรการอ่ืนที่รุนแรงน้อยกว่าการถอนหุ้น
แล้ว และศาลไม่เห็นเหตุผลที่จะสรุปว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้สัดส่วน145 จะเห็นได้ว่า หลักความได้
สัดส่วนเป็นหลักที่เหมาะสมกับคดีประเภทนี้ ซี่งโดยปกติแล้วผู้ร้องจะไม่คัดค้านกฎเกณฑ์ทางปกครอง 
(Administrative Rule) แต่จะคัดค้านการก าหนดโทษ ส าหรับกรณีที่ตนไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าว 
และเป็นที่รู้กันว่าการก าหนดโทษ คือ การเปรียบเทียบระหว่างการกระท าความผิดและประโยชน์ที่จะ
ได้รับผลกระทบจากการลงโทษ โดยประโยชน์ดังกล่าวอาจหมายถึง เสรีภาพของบุคคลในกรณีที่เป็น
การลงโทษโดยการจ าคุก กักขัง หรือการสูญเสียวิถีทางด าเนินชีวิต เช่นเดียวกับในคดี Hook ทั้งนี้ 
เป็นที่ยอมรับว่าการก าหนดโทษให้สอดคล้องกับหลักความยุติธรรม หมายถึง การที่ไม่ก าหนดโทษให้
มากเกินความจ าเป็นอันเป็นหลักที่ปรากฏอยู่ใน Bill of Rights 1689 ซึ่งศาลมักจะไม่เข้าแทรกแซง
ดุลพินิจในการก าหนดโทษ เว้นแต่กรณีดังกล่าวจะปรากฏว่าเป็นการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วน 
 3. หลักความได้สัดส่วน ในคดีเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจขององค์กรฝ่ายปกครอง 
(Proportionality and the Exercise of Administrative Discretion) 
 ศาลได้น าหลักความได้สัดส่วนมาใช้วินิจฉัยในคดีที่ไม่เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน หรือ
คดีที่ไม่เกี่ยวกับการก าหนดโทษเกินความจ าเป็น รูปแบบของคดีในลักษณะนี้ คือ คดีเกี่ยวกับการที่
องค์กรของรัฐตัดสินใจใช้ดุลพินิจของตนเฉพาะในกรณีใดกรณีหนึ่ง ซี่งมีความจ าเป็นที่ต้องก าหนดดุลย
ภาพระหว่างผลประโยชน์หลายประเภท และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลให้ได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน 
เช่น คดี R. (on the application of Holding & Barnes plc) v. Secretary of State for the 
Environment, Transport and the Regions (2001) UKHL 23; (2001) 2 WLR 1389 at (51)146 
โดย Lord Slynn ได้กล่าวว่า ศาลควรยอมรับให้หลักความได้สัดส่วนมีสถานะเป็นหลักทั่วไปในการ
ควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยองค์กรตุลาการในระบบกฎหมายปกครองของอังกฤษ ไม่ใช่แค่
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เพียงน ามาใช้ในการตัดสินคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายประชาคมยุโรปเท่านั้น แต่รวมถึงคดีอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในด้วย ซึ่งการที่ศาลน าหลักความได้สัดส่วนมาใช้วินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจขององค์กรฝ่ายปกครองเพียงบางส่วนนั้น เพราะว่าการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในหลาย
กรณีเกี่ยวข้องกับการก าหนดดุลยภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดนโยบาย ( Political 
Determinations) และการเลือกขององค์กรฝ่ายปกครอง (Administrative Choices) ดังนั้น กรณีจึง
ไม่เป็นการเหมาะสมหากผู้พิพากษาจะเข้าไปท าลายการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง เพราะศาลควร
เป็นผู้ชั่งน้ าหนักระหว่างผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีความขัดแย้งอย่างมากเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่
ยอมรับว่าหลักความได้สัดส่วนสามารถน ามาใช้อย่างเคร่งครัดมากหรือน้อยก็ได้ ในกรณีที่องค์กรฝ่าย
ปกครองใช้ดุลพินิจอย่างกว้าง ศาลอาจน าหลักความได้สัดส่วนมาใช้อย่างไม่เคร่งครัดมากก็ได้ 
 3.1.5.4  หลักความเป็นกลาง (Principle of Impartiality) 
 หลักความเป็นกลางในระบบกฎหมายอังกฤษมีที่มาจากหลักความยุติธรรมตาม
ธรรมชาติ ที่ได้รับการนับถือปฏิบัติในประเทศอังกฤษมาเป็นเวลานาน และเป็นข้อเรียกร้องขั้นต่ าที่
ฝ่ายปกครองจะต้องปฏิบัติเพ่ือให้การกระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าว147 โดยที่ประเทศอังกฤษเป็นต้นก าเนิดของกฎหมายในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย   
คอมมอน ลอว์ ซึ่งหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด ดังจะเห็นได้จากในค าพิพากษา 
บทความ และต าราในระบบกฎหมายนี้อันมีผลในลักษณะบังคับมายังการกระท าทุกอย่างของฝ่าย
ปกครอง ในรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษไม่ปรากฏหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติอย่างชัดเจน  
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติศาลมักจะอ้างหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไป
และน ามาใช้ในวิธีพิจารณาในชั้นปกครองด้วย โดยหากกรณีที่หลักกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกก าหนดไว้
ในตัวบทกฎหมาย ในกรณีที่มีช่องว่างในกฎหมาย ศาลจะอาศัยหลักความยุติธรรมประกอบกับอ้าง
หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติในการอุดช่องว่างของกฎหมาย โดยหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ
นี้มีผลใช้กับบุคคลทุกคนรวมถึงผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติอังกฤษด้วย148 
 จากในหัวข้อ 3.1.1.1 ดังที่กล่าวมาแล้วว่าหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ คือ หลักความไม่มีใครเป็นผู้พิพากษาส าหรับคดีของตนเอง 
และหลักต้องฟังกรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งหลักการทั้งสองประการนี้มีผลกับการบังคับในกรณีการพิจารณา
พิพากษาขององค์กรตุลาการ กล่าวคือ ผู้พิพากษาต้องปราศจากอคติ (Bias) ในการพิจารณาพิพากษา
คดี ไม่ล าเอียงเข้าข้างคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และต้องรับฟังข้อเท็จจริงแห่งคดีจากคู่ความทั้งสองฝ่าย 
ต่อมาหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติได้ถูกน าไปใช้บังคับกับการพิจารณาของฝ่ายปกครองที่มีอ านาจ
ในการวินิจฉัยกรณีที่มีผลกระทบต่อสิทธิและประโยชน์ของประชาชน 149 ซึ่งหลักดังกล่าวนี้ได้ถูก

                                                           

 147กมลชัย รัตนสกาววงศ์, “หลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาเรื่องในชั้นเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมัน-ศึกษาประวัติความเป็นมาและแนวคิดทาง
ทฤษฎี,” ดุลพำห, หน้า 88. 
 

148กมลชัย รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมำยปกครองเยอรมัน, หน้า 92-93. 
 149S. A.  de, Smith, Costitution and Administrative Law, 3rd ed. (Great Britain: 
Penguin, 1983), p. 569. 
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น ามาใช้อธิบายในกรณีที่ฝ่ายปกครองต้องวินิจฉัยสั่งการในลักษณะกึ่งตุลาการ (Quasi-Judicial) โดย
เรียกร้องว่าบุคคลจะไม่พิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย เช่น ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ยื่นค าร้อง หรือกรณีที่หน้าที่การงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  
หลาย ๆ หน้าที่ขัดกัน กรณีเหล่านี้ศาลอังกฤษเห็นว่าอยู่ในข่ายของการมีส่วนได้เสีย เว้นแต่เป็นกรณีที่
มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งการพิจารณาว่ากรณีใดที่มีส่วนได้เสียจะแตกต่างกันไปตามข้อเท็จจริงในแต่ละ
กรณี ดังนั้น แม้จะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ให้เหตุผลที่ดีและถูกต้องก็ตาม แต่ถ้าโดยสภาพภายนอกแล้ว
บุคคลทั่วไปเห็นว่าจะเกิดความล าเอียงก็ถือว่าขัดต่อหลักความเป็นกลางแล้ว 150 และในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพิจารณา และมีค าสั่งโดยฝ่าฝืนหลักความเป็นกลาง จึงถือว่าเป็นการกระท าที่
ขัดต่อหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติอันท าให้มีผลเป็นโมฆะ151 ดังจะเห็นได้จากการตัดสินของศาล
อังกฤษในคดี Wilkinson v. Barking Corporation 1948152 กรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพิจารณา 
และมีค าสั่งไปโดยขัดต่อหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติมีผลเป็นโมฆะ ซึ่งค าสั่งทางปกครองที่ออก
โดยฝ่าฝืนหลักความไม่มีส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการพิจารณานั้นจะต้องเสียไป 
เนื่องจากขัดกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ เช่น การอนุมัติแผนการพัฒนาในพ้ืนที่ที่ตนมีที่ดินอยู่
และเห็นได้ว่าจะได้รับประโยชน์ หรือในกรณีที่มีความคลุมเครือในเรื่องผลประโยชน์ เนื่องจากไม่ได้ยื่น
รายงานเอาไว้ หรือกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค าสั่งทางปกครองในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
เกี่ยวข้องด้วย ศาลพิพากษาว่าค าสั่งดังกล่าวเป็นโมฆะ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ผู้พิ จารณามีส่วนได้เสีย
เกี่ยวข้อง 
 นอกจากนี้ กรณีที่การมีส่วนได้เสียของผู้พิพากษานั้น ท าให้ผู้พิพากษาขาดคุณสมบัติ 
ซึ่งศาลหรือผู้พิพากษาเมื่อท าค าพิพากษาไม่ควรที่จะมีความล าเอียง โดยอาจจะเป็นประโยชน์ได้เสีย
ทางการเงิน หรือประโยชน์ได้เสียส่วนตัวจากค าพิพากษาที่ตนตัดสินนั้น แต่ต้องเป็นหลักประกันให้
สาธาณชนเชื่อมั่นได้ว่าศาลหรือผู้พิพากษาของอังกฤษมีความเป็นกลางอย่างแท้จริง และต้องไม่เป็นที่
สงสัย จากหลักดังกล่าวศาลยุติธรรมของอังกฤษได้วางหลักเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความเป็นกลางไว้ 
กล่าวคือ ผู้พิพากษาในประเทศอังกฤษตั้งแต่ระดับศาล Lord Chancellor ลงมาจะต้องอยู่ภายใต้
หลักดั้งเดิมของกฎหมายทั่วไปตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (The Common Law of 
Natural Justice) มีหลักว่า ประโยชน์ได้เสียทางการเงิน หรือความล าเอียงที่มีความเป็นไปได้โดยแท้ 
(A Real Likelihood of Bias) ที่ Lord Denning ได้อธิบายว่า ความล าเอียงที่มีความเป็นไปได้โดย
แท้ ซึ่งศาลจะพิจารณาถึงความรู้สึกของประชาชนทั่วไป โดยศาลจะไม่พิจารณาไปถึงจิตใจของผู้
พิพากษาว่าในความเป็นจริงแล้วจะเข้าข้างคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ แม้ว่าผู้พิพากษานั้นจะมี
ความเป็นกลางมากเพียงใดก็ตาม หากว่าวิญญูชน (Right-Minded Persons) อาจรู้สึกได้ว่าใน
สถานการณ์เช่นนั้นความเป็นไปได้ที่ผู้พิพากษานั้นจะมีความล าเอียง ผู้พิพากษาผู้นั้นก็ไม่ควรที่จะ

                                                           

 150ส านักงานศาลปกครอง, ส านักวิจัยและวิชาการ, หลักควำมเป็นกลำงในกำรพิจำรณำทำง
ปกครอง (กรุงเทพมหานคร: ส านักวิจัยและวิชาการ ส านักงานศาลปกครอง, ม.ป.ป.), หน้า 6-9. 
 151H. W. R.  Wade, Administrative Law (Oxford: Clarendon, 2000), p. 437. 
 152Wilkinson v. Barking Corporation (Court of Appeal, 1948) 
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พิจารณาคดีนั้นต่อไป153 ซึ่งมีผลท าให้ค าพิพากษาของศาลเสียไป (Invalidate) เนื่องจากความเชื่อมั่น
ของสาธารณชน (Public Confidence) ในกระบวนการยุติธรรมจะต้องด ารงอยู่ ในคดี Dimes v. 
Grand Junction Canal (1852)154 ที่ศาลสภาขุนนางของประเทศอังกฤษ (The House of Lords) 
ได้ตัดสินให้ค าพิพากษาที่ตัดสินโดยศาล Lord Chancellor โดยผู้พิพากษาที่ชื่อ Lord Cottenham 
ไม่มีผล (Set Aside) เนื่องจาก ค าพิพากษาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประโยชน์ได้เสียของบริษัทที่ Lord 
Cottenham ถือหุ้นอยู่ โดย Lord Cottenham ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวให้คู่ความ
ทราบ ซึ่งคดีนี้ Lord Campbell, C. J. ได้ให้เหตุผลในค าพิพากษาว่า ไม่มีผู้ใดกล่าวได้ว่า Lord 
Cottenham จะถูกอิทธิพลของประโยชน์ได้เสียดังกล่าวครอบง าหรือไม่ แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ หลัก
ที่ว่าไม่มีผู้ใดเป็นผู้พิพากษาในคดีของตนได้ (No Man is to be a Judge in His Own Cause) ควร
จะต้องยึดถือและปฏิบัติ ซึ่งหลักนี้ไม่ได้จ ากัดเฉพาะในคดีที่ผู้พิพากษาเป็นคู่ความเท่านั้ น แต่รวมถึง
กรณีที่ผู้พิพากษามีประโยชน์ได้เสียในคดีนั้นด้วย และในกรณีนี้จะมีอิทธิพลต่อศาลล่างเป็นที่สุด เมื่อ
ทราบว่าผู้พิพากษาในศาล Lord Chancellor มีประโยชน์ได้เสียในคดีและค าพิพากษาไม่มีผล อันจะ
เป็นบทเรียนแก่ศาลทั้งหลายที่จะต้องมีความระมัดระวัง ไม่เฉพาะแต่ในการพิพากษาคดีที่จะต้องไม่ตก
อยู่ภายใต้ประโยชน์ได้เสียส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังต้องหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นว่าตนตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลเช่นนั้นด้วย 
 
3.2  หลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองของประเทศฝร่ังเศส 
 
 หลักกฎหมายทั่วไปพัฒนาไปพร้อมกับกาลเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละเหตุการณ์ โดยสภาแห่งรัฐ155 
(Le Conseil d, Etat) ในฐานะศาลปกครองสูงสุดที่สามารถสร้างหลักกฎหมายดังกล่าวได้ตลอดเวลา 
ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักกฎหมายทั่วไปของสภาแห่งรัฐถือเป็น
หลักที่ได้น ามาซึ่งความยุติธรรม156 ในการศึกษาหัวข้อหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศส แบ่งออกเป็นดังนี้ 3.2.1 รากฐานแนวคิดของหลักกฎหมายทั่วไปของประเทศฝรั่งเศส 
3.2.2 วิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปของประเทศฝรั่งเศส 3.2.3 การค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปใน
กฎหมายปกครองของประเทศฝรั่งเศส 3.2.4 สถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมาย
ปกครองของประเทศฝรั่งเศส และ 3.2.5 การปรับใช้หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองโดย  
สภาแห่งรัฐ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

                                                           

 153Paul Jackson, Natural Justice (London: Sweet & Maxwell, 1979), p. 50. 
 

154Dimes v. Grand Junction Canal (House of Lords, 1852) 
 155ในวิทยานิพนธ์นี้ ผู้เขียนขอใช้ค าว่า “สภาแห่งรัฐ” (Le Conseil d, Etat) ในฐานะศาล
ปกครองสูงสุดฝรั่งเศส 
 156ชอง-ปีแอร์ เตรง, “เนื้อหาของหลักกฎหมายทั่วไป,” วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง 6, 1 
(มกราคม- เมษายน 2549): 72. 
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 3.2.1  รำกฐำนแนวคิดของหลักกฎหมำยทั่วไปของประเทศฝรั่งเศส 
 การถือก าเนิดของหลักกฎหมายทั่วไปในประเทศฝรั่งเศสนั้น เกี่ยวโยงกับแนวความคิดสอง
แนวคิด157 คือ 3.2.1.1 แนวคิดว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 3.2.1.2 แนวคิดว่า
ด้วยการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย 
 3.2.1.1  แนวคิดว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (La suprématie 
de la constitution) 
 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก าหนดองค์กร กระบวนการ และรูปแบบของกฎหมาย 
อ่ืน ๆ ในระบบกฎหมายทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้กฎหมายอ่ืน ๆ ในระบบกฎหมายจะขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญมิได้ และการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแบบนี้กระท าได้ยาก โดยองค์กรหรือวิธีการพิเศษ 
ยิ่งกว่าการแก้ไขกฎหมายอ่ืน ๆ เราเรียกสภาพนี้ว่า ความเป็นกฎหมายสูงสุดที่มั่นคงของรัฐธรรมนูญ 
(la rigidité constitutionelle) ซึ่งรากฐานความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ มีหลายทฤษฎีที่
อธิบายไว้158 ดังนี้ 
 1)  ค าอธิบายเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย 
 ค าอธิบายท านองนี้ ถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองที่สมาชิก
ในสังคมตกลงกันสร้างขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองสังคมนั้น โดยประชาชนทั้งสังคมจะมีส่วนร่วม
ในการตรารัฐธรรมนูญโดยตรง ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงถือว่าเป็นสัญญาที่ทุกคนร่วมกันก าหนดขึ้นเพ่ือ
รับรองสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และมอบอ านาจให้องค์กรทั้งหลายของรัฐธรรมนูญก่อตั้งขึ้นไปท า
หน้าที่ปกครอง เพ่ือความผาสุกร่วมกันของทุกคนในสังคม เมื่อรัฐธรรมนูญเป็นสัญญาประชาคมที่
ก่อตั้งสังคมและระบอบการเมืองการปกครองของสังคมนั้น รัฐธรรมนูญจึงต้องอยู่เหนือสังคมนั้น ๆ ไม่
ว่าจะเป็นผู้ปกครอง หรือผู้อยู่ใต้ปกครองทุกฝ่ายต้องเคารพรัฐธรรมนูญ ค าอธิบายนี้ปรากฏในปรัชญา
ของล็อค และรุสโซ ในตอนท้ายค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรั่งเศส ปี ค.ศ.1789 
 2)  ค าอธิบายเชิงกระบวนการในการตรารัฐธรรมนูญ: การมีส่วนร่วม
โดยตรงของประชาชนโดยวิธีการพิเศษ 
 ผู้ที่เริ่มใช้ค าอธิบายแบบนี้ คือ ซีเอเยส์ นักนิติศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่า ในกระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ นั้นมีข้อแตกต่างกัน กล่าวคือ 
กฎหมายธรรมดาอาจตราขึ้นโดยรัฐสภาตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญวางไว้ แต่การจัดท ารัฐธรรมนูญ
เองใช้วิธีการพิเศษโดยประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยทางอ้อม ซึ่งมักไม่ปรากฏในการตรา
กฎหมายธรรมดา เช่น ประชาชนจะต้องเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นการเฉพาะแยกออก
จากรัฐสภาธรรมดา และหลักการที่ส าคัญของเนื้อหาที่จะใส่ในร่างรัฐธรรมนูญอาจต้องน ามาขอความ
เห็นชอบจากประชาชนก่อนร่าง และเมื่อร่างเสร็จแล้วก่อนมีผลใช้บังคับต้องน ากลับไปให้ประชาชน
ออกเสียงเป็นประชามติก่อน ซึ่งปรากฏมีตัวอย่างในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1946 และปี ค.ศ. 

                                                           

 157พนม เอ่ียมประยูร, เรื่องเดิม, หน้า 42-43. 
 158บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ที่มาของกฎหมายมหาชนและหลักความชอบด้วยกฎหมาย,” ใน 
คู่มือกำรศึกษำกฎหมำยปกครอง (กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 
2543), หน้า 6-14. 
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1958 โดยมีการลงมติว่าจะเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ลงมติในหลักการขอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
เลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญน าร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างเสร็จไปขอประชามติแล้วประกาศใช้ ถ้าเสียงส่วน
ใหญ่เห็นชอบ เป็นต้น 
 3)  ค าอธิบายเชิงที่มาของอ านาจในการจัดท ารัฐธรรมนูญ: การแบ่งแยก
ระหว่างอ านาจสูงสุดในการก่อตั้งองค์กรทางการเมือง (Pouvoir-Constituant) และอ านาจอื่น 
 ผู้ที่ใช้ค าอธิบายแบบนี้คนแรก คือ ซีเอเยส์ เช่นกัน โดยถือว่าอ านาจในการ
ก่อตั้งองค์กรทางการเมืองสูงสุดโดยเหตุสองประการหลัก คือ ประการแรก ก่อนมีรัฐธรรมนูญไม่มี
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายใด ๆ อยู่เหนือและผูกมัดอ านาจในการก่อตั้งระบบกฎหมายและระบบองค์กร
อยู่เลย อ านาจในการก่อตั้งองค์กรทางการเมืองและให้ก าเนิดรัฐธรรมนูญจึงเป็นที่มา โดยอ านาจของ
รัฐธรรมนูญเป็น “ผู้สร้าง” รัฐธรรมนูญ อ านาจนี้จึงอยู่เหนือ “สิ่งที่ถูกสร้าง”159 และเป็นสิ่งที่ส าคัญที่
อยู่เหนือองค์กรทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้นมา ประการที่สอง เมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญย่อมก่อตั้ง
ระบบกฎหมายขึ้นทั้งระบบ และก่อตั้งองค์กรทั้งหลายในการปกครอง ผลก็คือ รัฐธรรมนูญจึงอยู่เหนือ
ทั้งกฎหมายอื่น ๆ และองค์กรอื่น ๆ ที่ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ว่าจะเป็นประมุขของรัฐ รัฐสภา 
ฝ่ายบริหาร ศาล รัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายมาจากรัฐธรรมนูญและจากอ านาจสูงสุด
ในการกอ่ตั้งองค์กรทางการเมืองทั้งสิ้น 
 4)  ค าอธิบายเชิงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ 
 ตามแนวนี้อธิบายได้ว่า ที่รัฐธรรมนูญสูงสุดก็เพราะรัฐธรรมนูญจัดตั้งองค์กร
ทางการเมืองขึ้น และจัดการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตยท าให้เกิดดุลยภาพของอ านาจเพ่ือจ ากัด
อ านาจรัฐไม่ให้มีมากเกินไปประการหนึ่ง และเพ่ือรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอ
ภาคของบุคคลอีกประการหนึ่ง ผู้ที่อธิบายเชิงนี้ ได้แก่ ผู้ร่างค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง
ฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1789 ดังปรากฏในมาตรา 16 ที่ว่า สังคมใดไม่มีการประกันสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และไม่มีการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตย สังคมนั้นไม่มีรัฐธรรมนูญ โดยนัยนี้ถ้า
รัฐธรรมนูญจะให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคแก่ประชาชน โดยการจ ากัดอ านาจรัฐ
ให้ได้ผล รัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นกฎหมายสูงสุดเหนือกฎหมายใดทั้งมวล 
 5)  ค าอธิบายเชิงรูปแบบ 
 การที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในทัศนะของค าอธิบายท านองนี้ 
เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตย และแบ่งสรรอ านาจระหว่างองค์กร
เหล่านั้นขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายส าคัญที่สุดและสูงสุดตามไปด้วย โดยไม่ต้อง
พิเคราะห์เรื่องอ่ืนใด ไม่ว่าทางเนื้อหา วิธีการร่าง อุดมการณ์สัญญาประชาคม ฯลฯ ขอแต่เพียงเป็น 
“รัฐธรรมนูญ” หรือมีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญ” และจัดตั้งองค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตยขึ้นก็เพียงพอที่จะ
สูงสุดได้ในตัวเอง ค าอธิบายท านองนี้ นอกจากมิได้ให้สาระส าคัญใดแก่ผู้ศึกษาแล้ว ยังมีอันตรายมาก

                                                           

 159George Burdeau, Ttaité de science politique, Tome IV, le statut du 
Pouvoir dans l, Etat, 3rd ed. (Paris: L.G.D.J., 1983), p. 172 อ้างถึงใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 
“ที่มาของกฎหมายมหาชนและหลักความชอบด้วยกฎหมาย,” ใน คู่มือกำรศึกษำกฎหมำยปกครอง, 
หน้า 8. 
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เพราะใครจะเป็นผู้จัดท ารัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่สาระส าคัญ เนื้อหารัฐธรรมนูญจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
หรือมีกลไกที่เหมาะสมในการควบคุมการใช้อ านาจที่ดีหรือไม่ ไม่ใช่สาระส าคัญ ค าอธิบายท านองนี้ จึง
สวนกระแสโลกและไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนในยุคสมัยนี้อีกต่อไป 
 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม เอ่ียมประยูร เห็นว่า แนวคิดว่าด้วยความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีที่มาจากเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญนั่นเอง การควบคุมกฎหมาย
มิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความแน่นอนในการด าเนินกิจการของรัฐ และเพ่ือ
ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นต้องอาศัยทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาชัดเจน และ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Conseil Constitutionnel) ที่มีหน้าที่ในการนี้ได้น าเอาหลักกฎหมาย
ทั่วไปมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาพิพากษาคดี160 
 3.2.1.2  แนวคิดว่าด้วยการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย  (Le 
principe de légalité) 
 การจะศึกษาถึงความหมายของหลักความชอบด้วยกฎหมายในระบบกฎหมาย
ปกครองฝรั่งเศสนั้น ก่อนอ่ืนควรทราบว่า หลักความชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็นหลักสากลที่มีอยู่ในทุกระบบกฎหมายไม่ใช่หลักเฉพาะของฝรั่งเศสเท่านั้น หลักความชอบด้วย
กฎหมาย161 หมายถึง รัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ซึ่งเรียกกันว่า นิติรัฐ ( l, Etat de droit) โดยใน
ฝรั่งเศส ได้มีการอธิบายหลักความชอบด้วยกฎหมาย (principe de légalité) ว่า ความชอบด้วย
กฎหมายนั้นมาจากรากศัพท์ค าว่า กฎหมาย (loi) ซึ่งหมายถึง กฎหมายระดับรัฐบัญญัติที่ออกโดยฝ่าย
นิติบัญญัติ แต่ในความจริง หลักที่ว่ารัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย หมายถึง การที่รัฐซึ่งก็คือนิติบุคคล
มหาชนนั้นต้องอยู่ภายใต้ที่ไม่ใช่เฉพาะแต่รัฐบัญญัติเท่านั้น แต่หมายรวมถึงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ระหว่างประเทศ และหลักกฎหมายทั่วไปด้วย 
 แนวคิดว่าด้วยการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย หมายความว่า ในการ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายนั้น ฝ่ายปกครองจะต้องเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและกฎหมายที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร อันได้แก่ จารีตประเพณีที่มีค่า
บังคับเป็นกฎหมาย และหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาแห่งรัฐ (Conseil d, Etat)  
ที่จะควบคุม และตรวจสอบฝ่ายปกครองให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสม่ าเสมอ 162 โดยรัฐที่เป็น
นิติรัฐนั้นฝ่ายปกครอง หรือทุกองค์กรที่ใช้อ านาจรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและด าเนินการต่าง ๆ 
ภายในขอบเขตของกฎหมาย การใช้อ านาจของฝ่ายปกครองต้องอ้างอิงแหล่งที่มาแห่งอ านาจนั้นจาก
กฎหมาย ต้องใช้อ านาจนั้นตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนดไว้ รวมทั้งในหลาย ๆ กรณีต้องใช้
รูปแบบ หรือวิธีการที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ด้วย163 ซึ่งหลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วย
กฎหมายนั้น แต่เดิมมุ่งหมายแต่เพียงความชอบด้วยกฎหมายในเชิงรูปแบบ (Légalite formelle) 

                                                           

 160พนม เอ่ียมประยูร, เรื่องเดิม, หน้า 42-43. 
 161ชอง-ปีแอร์ เตรง, “สถานะของหลักกฎหมายทั่วไปในล าดับชั้นของกฎหมาย,” วำรสำร 
วิชำกำรศำลปกครอง 6, 1 (มกราคม- เมษายน 2549): 81-82. 
 162พนม เอ่ียมประยูร, เรื่องเดิม, หน้า 42. 
 163วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, เรื่องเดิม, หน้า 36-37. 
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กล่าวคือ ดูแต่เพียงว่าฝ่ายปกครองสามารถอ้างอิงตัวบทกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดในการใช้อ านาจได้
หรือไม่เท่านั้น ต่อมาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีวิวัฒนาการที่ท าให้มุมมองในเรื่องนี้เปลี่ยนแปลง
ไป คือ ต้องมีการอ้างอิงตัวบทกฎหมายเพ่ือการใช้อ านาจ โดยกฎหมายที่อ้างอิงเพ่ือการใช้อ านาจนั้น
จะต้องเป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาที่ดีด้วย164 กล่าวคือ ต้องเป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักใน
เรื่องสิทธิและเสรีภาพของราษฎร ที่ส าคัญคือบรรดาสิทธิเสรีภาพทั้งหลายที่อยู่ในปฏิญญาต่าง ๆ 
เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน165 เช่น ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 (Déclaration 
des droits de l, Homme et du citoyen 1789) ด้วย 
 หลักการว่าด้วย “การกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย” หมายความว่า 
ฝ่ายปกครองจะกระท าการใด ๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อันชอบธรรม
ของเอกชนคนใดคนหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจ และจะต้องกระท าการดังกล่าวภายในกรอบ
ที่กฎหมายก าหนด166 
 หลักความชอบด้วยกฎหมายส าหรับการกระท าทางปกครองน าไปสู่สาระส าคัญ 3 
ประการที่ต้องยึดถือ167 คือ 
 1)  ความชอบด้วยกฎหมายในฐานะของขอบเขตของการกระท าทาง
ปกครอง 
 ถ้าพิเคราะห์ในแง่นี้ บรรดากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ไม่ว่าจะมีศักดิ์สูงเพียงใด อาทิ รัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติและไม่ว่าจะ
เป็นกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ออกเอง ทั้งหมดรวมกันนี้ย่อมเป็นขอบเขตจ ากัดมิให้นิติกรรมทาง
ปกครอง หรือการกระท าทางกายภาพของฝ่ายปกครองเกินขอบอ านาจ เมื่อพิเคราะห์ในแง่นี้ ผลของ
หลักนี้เป็นผลทาง “ปฏิเสธ” มิให้ทั้งนิติกรรมทางปกครองและการกระท าทางกายภาพเกินขอบเขตที่
กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายทั้งหมดวางไว้ หรือกล่าวคือ นิติกรรมทางปกครอง (acte administrative) ทุก
ประเภทต้องเคารพกฎเกณฑ์ท่ีมีศักดิ์สูงกว่า 
 
 

                                                           

 164Ernst Forsthoff, Traité de droit administrative allemande traduit l, 
allemande, par Michel Fromont (Bruxelles: Bruyant, 1969), p. 54 อ้างถึงใน วิษณุ วรัญญู, 
ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, เรื่องเดิม, หน้า 37. 
 165R. Carré de Malberg, Contribution a   la théorie générale de l, Etat   
(N.p.: CNRS, 1962), p. 488 อ้างถึงใน วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร, 
เรื่องเดิม, หน้า 37. 
 166วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “หลักพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง,” ใน คู่มือกำรศึกษำกฎหมำย
ปกครอง (กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2543), หน้า 122. 
 167Jean Marie Auby, Droit public (Paris: Economica, 1985), pp. 193-199  
อ้างถึงใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมำยมหำชน เล่ม 3: ที่มำและนิติวิธี, หน้า 280-283. 
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 2)  ความชอบด้วยกฎหมายในฐานะที่เป็นรากฐานของการกระท าทาง
ปกครอง 
 หลักข้อนี้ต่างจากหลักข้อแรกตรงที่หลักข้อแรกห้ามฝ่ายปกครองท านอก
ขอบเขตหรือขัดต่อกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย แต่หลักข้อนี้ให้การท านิติกรรมทางปกครองต้องได้รับมอบ
อ านาจมาจากกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าการที่ฝ่ายปกครองจะออกนิติกรรมทาง
ปกครองจะต้องมีอ านาจ (compétence) คือ ต้องเป็นบุคคลที่กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายระบุให้อ านาจ 
(competence ratione personae) เรื่องที่จะมีอ านาจท า (competence ratione matériae) 
สถานที่ตลอดจนเวลาที่มีอ านาจ (competence ratione et temporis) โดยกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย
ที่จะให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองนี้ ถ้าจะกระท าการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะต้องเป็น
กฎเกณฑ์ท่ีฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนหรือปวงชนเองเป็นผู้ตราขึ้น 
 3)  ความชอบด้วยกฎหมายในฐานะกระบวนการที่ถูกต้อง 
 นิติกรรมทางปกครองและการกระท าทางกายภาพของฝ่ายปกครอง 
นอกจากจะต้องท าโดยมีอ านาจที่มอบมาจากกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายและต้องไม่เกินขอบเขตแห่ง
กฎหมายแล้ว ที่ส าคัญที่สุดคือ ฝ่ายปกครองต้องเคารพกระบวนการขั้นตอนที่กฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย
วางไว้ 
 จะเห็นได้ว่า หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าของฝ่ายปกครองเป็นกรณี
ที่หากการกระท าใด ๆ ของฝ่ายปกครองที่อาจมีผลไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพ หรือประโยชน์
อันชอบธรรมของเอกชนแล้ว ฝ่ายปกครองจะกระท าได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจและจะต้องกระท า
การดังกล่าวภายในกรอบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งกฎหมายในที่นี้หมายรวมถึงกฎหมายลายลักษณ์อักษร
และกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย โดยในประเทศฝรั่งเศส นอกจากกฎหมายลายลักษณ์
อักษร เช่น กฎกระทรวง เทศบัญญัติแล้ว หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ 
หลักกฎหมายทั่วไปและค าพิพากษาศาลปกครอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องยึดถือและ
ปฏิบัติตามด้วย หากเจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครองขัดต่อหลักกฎหมายทั่วไปแล้ว ค าสั่งทางปกครอง
นั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้168 
 
 3.2.2  วิวัฒนำกำรของหลักกฎหมำยทั่วไปของประเทศฝรั่งเศส 
 สภาแห่งรัฐได้ยืนยันหลักกฎหมายทั่วไปทั้งในทางเนื้อหาและรูปแบบว่ามีค่าบังคับเป็น
กฎหมาย (Valeur Juridique) ครั้งแรกในค าวินิจฉัย Aramu เมื่อปี ค.ศ. 1945 และได้วิวัฒนาการ
เรื่อยมาภายใต้การชี้น าทางทฤษฎี การปรับปรุงโครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ของสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ 
ตราบจนปัจจุบัน ซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของระบบกฎหมายฝรั่งเศส169 ในที่นี้ได้แบ่งเป็น 3 
ช่วงคือ 3.2.2.1 ช่วงแรก-ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 3.2.2.2 ช่วงสอง-หลัง

                                                           

 168ฤทัย หงส์สิริ, “นิติกรรมทางปกครอง,” ใน คู่มือกำรศึกษำกฎหมำยปกครอง 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2543), หน้า 302-303. 
 169พนม เอ่ียมประยูร, เรื่องเดิม, หน้า 45. 
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การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 และ 3.2.2.3  ช่วงสาม-การเข้ามามีบทบาทของ   
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
 3.2.2.1  ช่วงแรก-ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า สภาแห่งรัฐได้อ้างถึง “หลักกฎหมายทั่วไป” ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีเป็นครั้งแรกทั้งในทางเนื้อหาและรูปแบบเมื่อ ปี ค.ศ. 1945 ตามค าวินิจฉัย 
Aramu (C.E. 26 ตุลาคม 1945) ได้ตัดสินคดีดังกล่าวโดยกล่าวในค าพิพากษาว่า กรณีที่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดจะถูกสั่งลงโทษจากฝ่ายปกครอง บุคคลนั้นพึงมีสิทธิที่จะปกป้องตนเองจากข้อกล่าวหาที่   
ท าให้ตนต้องอาจถูกลงโทษ โดยมีสิทธิเข้ารับรู้และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงการมีสิทธิ
ที่จะเข้าชี้แจงเพ่ือต่อสู้โต้แย้งข้อกล่าวหา หรือกล่าวคือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิในการ   
รับฟังความทุกฝ่าย (les droits de la defense)170 ซึ่งเป็นการกล่าวถึงหลักกฎหมายทั่วไปที่น ามาใช้
บังคับได้แม้ว่าจะไม่มีตัวบทกฎหมายระบุไว้ในเรื่องดังกล่าวนั้น (les principes généraux applicables 
même en I, absence de texte) และถือเป็นการปรากฏขึ้นมาโดยสมบูรณ์เป็นครั้งแรกของหลัก
กฎหมายทั่วไป171กล่าวคือ ทั้งในด้านรูปแบบโดยมีการใช้ค าว่า “หลักกฎหมายทั่วไป” และในด้าน
เนื้อหาที่มีการกล่าวอ้างถึงเนื้อหาของหลักกฎหมายทั่วไปนั้น ๆ ด้วย แต่จากข้อเท็จจริงได้มีการกล่าว
อ้างถึงและการปรับใช้หลักกฎหมายทั่วไปโดยสภาแห่งรัฐแล้วก่อนปี ค.ศ. 1945 แล้ว ดังปรากฏอยู่ใน
ค าพิพากษาของสภาแห่งรัฐมาตั้งแต่ ค.ศ. 1911 ในคดี Roubeau (7 มีนาคม 1911 และ 9 พฤษภาคม 
1913) แต่ไม่ได้มีการใช้ค าว่า “หลักกฎหมายทั่วไป” (Principes généraux du droit) อย่างไรก็ตาม 
สภาแห่งรัฐมิได้ยอมรับค่าบังคับของหลักกฎหมายทั่วไปในล าดับเดียวกับรัฐธรรมนูญ แต่ก็มิได้ปฏิเสธ
ในแนวความคิดทฤษฎีซึ่งจัดหลักกฎหมายทั่วไปไว้ในล าดับเดียวกับรัฐบัญญัติ ซึ่งต่อมาสภาแห่งรัฐก็
ได้รับรองไว้ในค าพิพากษาโดยใช้ข้อความว่า “หลักกฎหมายทั่วไปซึ่งมีค่าเทียบเท่ารัฐบัญญัติ” (les 
principes généraux du droit ayant valeur legislative) 
 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 Édouard Laferrière นักกฎหมายและสมาชิกสภาแห่ง
รัฐคนส าคัญของยุคนั้น172 ได้กล่าวถึงความส าคัญของบรรดาหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญซึ่งไม่ได้ถูก
บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (les principes traditionnels non écrits inherent à notre droit 
public et administratratif) แต่ได้รับการยอมรับทั้งในกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง
ฝรั่งเศส รวมทั้งได้เน้นให้เห็นถึงความจ าเป็นของสภาแห่งรัฐในการน าหลักการดังกล่าวมาใช้อ้างอิงใน
การพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งจากอิทธิพลของค ากล่าวนี้เองท าให้สภาแห่งรัฐได้ให้ความส าคัญกับการ
น าหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเมื่อกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรขาดความสมบูรณ์ 

                                                           

 170ชอง-ปีแอร์ เตรง, “หลักกฎหมายทั่วไป: การสร้างหลักกฎหมายทั่วไปโดยสภาแห่งรัฐ,” 
วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง, หน้า 56. 
 171พนม เอ่ียมประยูร, เรื่องเดิม, หน้า 46-47. 
 172ชอง-ปีแอร์ เตรง, “หลักกฎหมายทั่วไป: การสร้างหลักกฎหมายทั่วไปโดยสภาแห่งรัฐ,” 
วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง, หน้า 57. 
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 นอกจากอิทธิพลของความคิดของ Édouard Laferrière แล้ว ยังมีอิทธิพลทาง
ประวัติศาสตร์ที่ผลักดันการให้ความส าคัญกับการสร้างและการใช้หลักกฎหมายทั่วไปโดยสภาแห่งรัฐ
ขึ้น173 กล่าวคือ ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1945 นั้น รัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศสไม่มีการ
รับรองบรรดาสิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นทางการ มีแต่เฉพาะที่บัญญัติในค าประกาศสิทธิ
มนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 และได้มีการรับรองไว้อีกครั้งในรัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. 1791 แต่
เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปก็ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใดออกมาใช้บังคับที่ จะมารับรอง
สถานะ และให้ค่าบังคับทางกฎหมายแก่ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่สาม 
(ปี ค.ศ. 1875) มีผลบังคับใช้ โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีบทบัญญัติใดที่ก าหนดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่วนค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 นั้น เป็นเพียง
การประกาศหลักการปกครองประเทศแต่ไม่มีค่าบังคับทางกฎหมาย ท าให้ในยุคนี้ไม่มีการรับรองและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชน ประกอบกับสภาวะของประเทศฝรั่งเศสภายหลังการสิ้ นสุดของ
สงครามโลกครั้งที่ 1 (ระหว่างปี ค.ศ. 1902 ถึงปี ค.ศ. 1932) รัฐมีความจ าเป็นต้องประกาศใช้
กฎหมายหลายฉบับที่เป็นการจ ากัดเสรีภาพของประชาชน เพ่ือปรับปรุงประเทศกลับสู่สภาวะปกติ
โดยเร็วที่สุด ซึ่งบทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ เหล่านั้นก่อให้เกิดภาวะวิกฤตต่อเสรีภาพของประชาชน 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่สภาแห่งรัฐในฐานะศาลปกครององค์กรเดียวเท่านั้นที่จะสามารถท าการ   
อุดช่องว่างของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้ 
 ต่อมาในสมัยสาธารณรัฐที่ 4 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1946174 เป็นช่วงที่หลักกฎหมาย
ทั่วไปเริ่มปรากฏให้เห็นในค าปรารภของรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1946 โดยได้บัญญัติอ้างอิงไปถึงค า
ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 และอ้างอิงหลักการทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็น
หลักการใหม่ที่อยู่ในค าปรารภของรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1946 อย่างไรก็ดี ค าปรารภของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ยังไม่ส่งผลใด ๆ ต่อระบบกฎหมาย ทั้งนี้เพราะ ประการแรก รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดให้
มีการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายอย่างแท้จริง และประการที่สอง นักวิชาการ
ยังคงเห็นว่าค าปรารภมีลักษณะที่กว้างเกินไปจนไม่อาจมีค่าบังคับทางกฎหมาย แต่เมื่อปี ค.ศ. 1950 
สภาแห่งรัฐได้มีค าพิพากษาที่ยืนยันถึงหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ และเป็นกรณีที่     
สภาแห่งรัฐต้องวินิจฉัยโดยการชั่งน้ าหนักระหว่างหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะกับสิทธิใน
การนัดหยุดงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสภาแห่งรัฐยอมรับหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ
โดยมิได้อ้างค าปรารภในรัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. 1946 โดยตรง แต่เป็นการค้นพบหลักกฎหมายทั่วไปใน
ค าปรารภ โดยสภาแห่งรัฐมิได้กล่าวว่าใช้หลักนี้เพราะเป็นหลักที่ปรากฏอยู่ในค าปรารภ แต่ใช้หลักนี้
เพราะเป็นหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า การที่รัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ท าให้ในยุคนี้ศาลได้พัฒนาหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพได้อย่างกว้างขวาง 

                                                           

 173เรื่องเดียวกัน, หน้า 57-58. 
 174ชอง-ปีแอร์ เตรง, “สถานะของหลักกฎหมายทั่วไปในล าดับชั้นของกฎหมาย,” วำรสำร 
วิชำกำรศำลปกครอง, หน้า 84-85. 
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 จะเห็นได้ว่า ในช่วงก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 นั้น       
สภาแห่งรัฐเป็นองค์กรเดียวที่มีบทบาทในการใช้หลักกฎหมายทั่วไป และยอมรับค่าบังคับของหลัก
กฎหมายทั่วไปเทียบเท่ารัฐบัญญัติ 
 3.2.2.2  ช่วงสอง-หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 
 ในสาธารณะรัฐที่ 5 การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใน ค.ศ. 1958 นับได้ว่า
มีความส าคัญต่อระบบกฎหมายของฝรั่งเศส โดยค าปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังมีลักษณะเหมือน
ค าปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับก่อน และยังได้ก าหนดให้มีระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Conseil Constitutionnel) นอกจากนั้นยังได้มีการ
แบ่งแยกระหว่างการแบ่งแยกขอบเขตของเรื่องที่ต้องออกเป็นรัฐบัญญัติ (domaine de la loi) และ
การออกกฎหมายล าดับรองของฝ่ายบริหาร (domaine du règlement) กล่าวคือ การออกรัฐบัญญัติ
จะกระท าได้ก็แต่เฉพาะที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 เท่านั้น บทบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดบัญชี
ของเรื่องที่จะต้องออกเป็นรัฐบัญญัติ ซึ่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้จะถือว่าเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารใน
การออกข้อก าหนด โดยในรัฐธรรมนูญ มาตรา 37 ก าหนดให้ฝ่ายบริหารออกกฎหมายได้ในเรื่องที่ไม่
ต้องออกเป็นรัฐบัญญัติ175 ท าให้เกิดปัญหาตามมาว่ารัฐบัญญัติซึ่งถือเป็นการแสดงออกซึ่ งเจตจ านง
ทั่วไปแล้ว จะถือได้หรือไม่ว่าการออกข้อก าหนดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 37 นั้นเทียบได้กับอ านาจการ
ออกรัฐบัญญัติของรัฐสภา อันท าให้ฝ่ายบริหารสามารถออกกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะริเริ่มในตัวเองและไม่
มีเงื่อนไขได้เช่นเดียวกัน ซึ่งท าให้แตกต่างไปจากข้อก าหนดประเภทอ่ืน ๆ ที่ออกมาเพ่ือด าเนินการให้
เป็นไปตามรัฐบัญญัติแม่บท (règlement d, exécution des lois) อันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด
โดยรัฐบัญญัติแม่บทนั้น ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าว ท าให้สภาแห่งรัฐต้องวางรากฐานในการควบคุม
อ านาจในการออกข้อก าหนดโดยผู้พิพากษา ในคดี Syndicat général des ingénieurs-conseils 
(C.E. 26 มิถุนายน 1959) ได้พิจารณาพิพากษาให้ผู้มีอ านาจในการออกข้อก าหนดเอกเทศต้องเคารพ
ต่อหลักกฎหมายทั่วไป แม้ว่าจะไม่มีบทบัญญัติของรัฐบัญญัติในเรื่องดังกล่าว ซึ่งหลังจากค าพิพากษา
ของสภาแห่งรัฐในคดีดังกล่าวแล้วก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงค่าบังคับของหลักกฎหมายทั่วไปว่าเป็น
เช่นใด ซึ่งนักนิติศาสตร์ในขณะนั้นได้ให้ความเห็นแตกต่างกันไป176 บางท่านสรุปว่าหลักกฎหมาย
ทั่วไปมีค่าบังคับเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ (la valeur constitutionnelle)  ในขณะที่ความเห็นของบาง
ท่านเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องให้ค่าบังคับของหลักกฎหมายทั่วไปเทียบเท่ากับรัฐธรรมนูญ หรือรัฐบัญญัติ  
ก็ตาม แต่ควรอยู่ในระดับที่ต่ ากว่ารัฐบัญญัติแต่สูงกว่ากฤษฎีกา ( la valeur infra-législative et 
supra décrétale) 
 จะเห็นได้ว่า ในช่วงหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 แต่ก่อนที่
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะเข้ามามีบทบาทในการใช้หลักกฎหมายทั่วไปอีกองค์กรหนึ่งนั้น สภาแห่ง
รัฐยังคงใช้หลักกฎหมายทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม สภาแห่งรัฐก็มิได้ระบุอย่างแจ้งชัดถึงค่าบังคับของ
หลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งจากความเห็นของนักนิติศาสตร์หลาย ๆ ท่านอาจสรุปได้ว่า หลักกฎหมาย
ทั่วไปมีค่าบังคับต่ ากว่ารัฐบัญญัติแต่สูงกว่ากฤษฎีกา 

                                                           

 175เรื่องเดียวกัน, หน้า 80-85. 
 176พนม เอี่ยมประยูร, เรื่องเดิม, หน้า 47-56. 
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 3.2.2.3  ช่วงสาม–การเข้ามามีบทบาทของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
 ตั้งแต่ ค.ศ. 1969 เป็นต้นมา เป็นช่วงที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเริ่มเข้ามามีบทบาท
ในการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาอ้างถึงเพ่ือใช้ในการควบคุมการออกรั ฐบัญญัติ ซึ่งคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (ค.ศ. 1958) ประกอบด้วยสมาชิก 
2 ประเภท ประเภทแรกมาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณะรัฐ มีจ านวน 3 คน โดย
ประธานสภาผู้แทนเป็นจ านวน 3 คน และโดยประธานสภาสูงอันเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งอีก 3 
คน รวม 9 คน ซึ่งอยู่ในวาระ 9 ปี ส่วนประเภทที่สองนั้นได้แก่ อดีตประธานาธิบดีคนก่อน ๆ โดย
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีหน้าที่หลักในการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ พิจารณา
พิพากษาคดี อันเกิดจากการเลือกตั้ ง และเป็นผู้ จัดการเรื่องราวเกี่ยวกับการลงประชามติ              
(le referendum) เป็นต้น โดยเฉพาะหน้าที่หลักอันได้แก่ การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งในประเทศฝรั่งเศสใช้ระบบควบคุมก่อนการประกาศใช้กฎหมายนั้น ตามมาตรา 61 ที่มุ่งควบคุม
การล่วงละเมิดต่อ “บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ” แต่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้ตีความขยายขอบ
อ านาจของตนออกไปถึงการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับค าปรารภของรัฐธรรมนูญด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตราสารที่ค าปรารภของรัฐธรรมนูญอ้างถึงโดยตรง ซึ่งได้แก่ ค าประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 รวมไปถึงที่ค าปรารภของรัฐธรรมนูญได้อ้างถึงทางอ้อม คือ หลักการ
พ้ืนฐานซี่งยอมรับนับถือโดยบรรดารัฐบัญญัติแห่งสาธารณรัฐ หลักกฎหมายระหว่างประเทศ และ
ท้ายที่สุดก็คือ การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (lois organiques) โดย
หลักการบางหลักที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญอ้างถึงเพ่ือใช้ในการควบคุมการออกรัฐบัญญัตินั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักกฎหมายทั่วไป177 
 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเข้ามามีบทบาทในเรื่องหลักกฎหมายทั่วไปเป็นครั้งแรก ใน
ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 1969 สรุปได้ว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอมรับ
หลักกฎหมายทั่วไปมีค่าเทียบเท่ารัฐบัญญัติทั่วไป ที่ฝ่ายปกครองนั้นต้องเคารพและปฏิบัติตามหลัก
กฎหมายทั่วไป แต่ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถแก้ไขยกเลิกได้ ซึ่งต่อมาภายหลังได้หันมาควบคุมความ
ถูกต้องของเนื้อหา (le fond du droit) ด้วย ดังที่ปรากฏในค าวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญ ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 1971 สรุปได้คือ ประการแรก คดีนี้เป็นคดีแรกที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญหันมา
ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหากฎหมาย ประการที่สอง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้
อ้างหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการรวมตัว อันเป็น “หลักการพ้ืนฐานที่ได้รับการยอมรับโดยกฎหมาย
ของสาธารณรัฐ” (Les Principes Fondamentaux Reconnus par les de la République: 
PFRLR) และประการสุดท้าย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญถือหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการรวมตัว ซึ่ง
เป็นหลักกฎหมายทั่วไปนั้นมีค่าบังคับเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ และผลของคดีจึงเป็นการยอมรับอย่างเป็น
ทางการว่า หลักกฎหมายทั่วไปบางหลักนั้นมีค่าเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ อันแตกต่างไปจากก่อนหน้านั้น 
ท าให้เกิดความสับสนว่าด้วยค่าบังคับของหลักกฎหมายทั่วไปจึงเกิดขึ้นอีก และเพ่ิมพูนขึ้นเมื่อมีการ
ปฏิรูปกฎหมายรัฐธรรมนูญ (29 ตุลาคม 1974) ช่วงนี้เป็นช่วงที่วิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปอยู่
ภายใต้การก าหนดของสององค์กรที่เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งต่างมีแนวทางของตนในการประยุ กต์ใช้หลัก

                                                           

 177เรื่องเดียวกัน, หน้า 48-49. 
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กฎหมายทั่วไป กล่าวคือ สภาแห่งรัฐกล่าวอ้างถึงค าปรารภของรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นที่มาของหลัก
กฎหมายทั่วไป ในขณะที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญอ้างถึงหลักกฎหมายทั่วไป อันมีที่มาจากค าปรารภ
ของรัฐธรรมนูญและถือว่าหลักกฎหมายทั่วไปประเภทนี้มีค่าบังคับเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ ซึ่งแตกต่างไป
จากหลักกฎหมายทั่วไปที่ได้สกัดมาจากตัวบทกฎหมายประเภทอ่ืนที่ถือว่ามีค่าบังคับเป็นเพียง
เทียบเท่ารัฐบัญญัติเท่านั้น ท าให้เกิดความสับสนของหลักกฎหมายทั่วไปที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันแต่
กลับมีค่าบังคับต่างกัน178 เช่น หลักว่าด้วยความเสมอภาคในกฎหมาย โดยสภาแห่งรัฐถือว่าหลักการนี้
มีค่าบังคับเทียบเท่ากับรัฐบัญญัติ แต่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญกลับวินิจฉัยให้หลักการดังกล่าวนี้มีค่า
บังคับเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ 
 จะเห็นได้ว่า จากการเข้ามามีบทบาทของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในการใช้หลัก
กฎหมายทั่วไปนั้น ซึ่งจากค าวินิจฉัยในตอนต้นของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้ให้ค่าบังคับของหลัก
กฎหมายทั่วไปมีค่าเทียบเท่ารัฐบัญญัติเท่านั้น แต่ค าวินิจฉัยในภายหลังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้
ยอมรับค่าบังคับของหลักกฎหมายทั่วไปว่ามีค่าเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ เพราะหลักกฎหมายทั่วไปนั้นได้
สกัดมาจากค าปรารภของรัฐธรรมนูญ ค าประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 และ
หลักการพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับโดยกฎหมายของสาธารณรัฐนั่นเอง 
 
 3.2.3  กำรค้นหำหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองของประเทศฝรั่งเศส 
 การสร้างหลักกฎหมายทั่วไปของสภาแห่งรัฐมีหลายวิธี  ซึ่งวิธีต่าง ๆ เหล่านั้นต่างมี
ลักษณะร่วมกันตรงที่ต่างเป็นวิธีการที่มุ่งผลสุดท้าย ( les methods finalists) กล่าวคือ การที่     
สภาแห่งรัฐค้นหาวิธีการ เพ่ือที่จะน ามาใช้พิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นที่ยุติ โดยเมื่อสภาแห่งรัฐจะ
กล่าวถึงหลักการใดหลักการหนึ่งที่มุ่งหมายให้เป็นหลักกฎหมายทั่วไป มักจะกล่าวว่า “สภาแห่งรัฐ
รับรองหลักกฎหมายนี้” หรือ “สภาแห่งรัฐค้นพบหลักกฎหมายนี้” เพ่ือหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวว่า    
“สภาแห่งรัฐสร้างหลักกฎหมายทั่วไป”179 ในการค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสนั้น สภาแห่งรัฐค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งแบ่งพิจารณาได้เป็น 
3.2.3.1 กฎหมายลายลักษณ์อักษร 3.2.3.2 เจตนารมณ์ของค าประกาศสิทธิของมนุษยชนและ
พลเมือง ค.ศ. 1789 3.2.3.3 กฎเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศ และ3.2.3.4 กฎบัตรว่าด้วย
สิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2004 ดังนี้ 
 3.2.3.1  กฎหมายลายลักษณ์อักษร 
 หลักกฎหมายทั่วไปมีความสัมพันธ์กับกฎหมายลายลักษณ์อักษร โดยหลักกฎหมาย
ทั่วไปบางหลักเกิดขึ้นจากการสกัดหลักที่ได้จากบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ
ตีความตัวบทกฎหมายที่มีอยู่หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเจตนารมณ์จาก
กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งหรือค้นหาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายหลาย ๆ ฉบับ180 โดยสภาแห่งรัฐไม่

                                                           

 178เรื่องเดียวกัน, หน้า 49-50. 
 179ชอง-ปีแอร์ เตรง, “หลักกฎหมายทั่วไป: การสร้างหลักกฎหมายทั่วไปโดยสภาแห่งรัฐ,” 
วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง, หน้า 60. 
 180บุบผา อัครพิมาน, เรื่องเดิม, หน้า 2. 
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อาจหลีกเลี่ยงที่จะเลือกหรือค้นหาตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรอ่ืนที่ไม่ใช่บทกฎหมายที่ใช้บังคับ
แก่คดีพิพาทนั้นโดยตรง หรืออาจกล่าวได้ว่า สภาแห่งรัฐสร้างหลักกฎหมายทั่วไปโดยอาศัยการ
ตัดสินใจด้วยตนเองเป็นส าคัญ ตัวอย่างในกรณีของหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิในการรับฟังความ
ทุกฝ่าย ซึ่งถูกใช้บ่อยครั้งในกรณีการสอบสวนทางวินัยข้าราชการที่ถูกสร้ างขึ้นมาใน ค.ศ.1945 
กล่าวคือ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นมีบทบัญญัติกฎหมายบางมาตราที่เกี่ยวกับการลงโทษ
ทางอาญา และที่เก่ียวกับการลงโทษทางวินัยได้ก าหนดไว้ว่า บุคคลไม่อาจถูกลงโทษได้หากไม่มีโอกาส
แสดงพยานหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือต่อสู้โต้แย้งในข้อกล่าวที่ตนได้รับ ซึ่งในการสร้างหลักกฎหมายนี้   
สภาแห่งรัฐได้อธิบายว่า ในระบบกฎหมายหนึ่ง ๆ นั้นมีหลักกฎหมายที่ส าคัญในเรื่องต่าง ๆ ที่เรียกว่า 
“หลักกฎหมายทั่วไป” และหลักกฎหมายทั่วไปนี้มีค่าบังคับเช่นเดียวกับบทกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
แม้ว่าบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรในเรื่องนั้น ๆ จะไม่ได้ถูกบัญญัติขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ สภาแห่งรัฐไม่ได้
ตัดสินคดีนี้โดยอาศัยเฉพาะบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านั้น แต่สภาแห่งรัฐ
พิพากษาอาศัยการพิเคราะห์บรรดาบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเรียก
หลักการที่ได้จากบทบัญญัติเหล่านั้นได้ว่าเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า        
สภาแห่งรัฐสามารถสร้างกฎเกณฑ์ทางกฎหมายขึ้นมาใช้บังคับแก่คดี และสถาปนากฎเกณฑ์นั้นให้เป็น
หลักเกณฑ์ที่มีค่าบังคับทั่วไปได้อย่างกว้างขวางมากในที่สุด และด้วยเทคนิควิธีการดังกล่าวท าให้
สามารถกล่าวได้ว่า สภาแห่งรัฐเป็นเสมือนองค์กรผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติ ซึ่งนอกจากวิธีการสร้างหลัก
กฎหมายทั่วไปตามวิธีการดังกล่าวแล้ว สภาแห่งรัฐยังสร้างหลักกฎหมายทั่วไปโดยอาศัยการค้นหาจาก
เจตนารมณ์ของบทบัญญัติกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งหรือจากเจตนารมณ์ของบรรดาบทบัญญัติหลาย
ฉบับรวมกัน หรือการค้นหาจากตรรกะของบทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ (une logique générale) ซึ่ง
ตรรกะดังกล่าวนี้จะเป็นตัวอธิบายและรับรองการเกิดขึ้นและการด ารงอยู่ของ “หลักกฎหมายทั่วไป” 
ที่สภาแห่งรัฐได้สร้างขึ้นมาโดยค้นหาจากบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว 181 เช่น กรณีของหลักการที่
คู่กรณีพึงจะต้องได้รับการพิจารณาคดีสองชั้นศาลเป็นอย่างน้อย (le principe du double degree 
de jurisdiction) เป็นต้น 
 3.2.3.2  เจตนารมณ์ของค าประกาศสิทธิของมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 
 ก่อนปี ค.ศ. 1945 นั้น รัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ ของฝรั่งเศสมิได้มีการบัญญัติรับรอง
สิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นทางการ หากจะมีแต่เฉพาะที่บัญญัติอยู่ในค าประกาศสิทธิของ
มนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 (Déclaration des Droits de I,home et du citoyen du 26 
août 1789) ที่ได้ถูกกล่าวอ้างและรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. 1791 และปรากฏอีกครั้งใน
รัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. 1946 อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นช่วงการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ 
ปี ค.ศ. 1875 และเป็นยุคแห่งการก่อตั้งระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส การที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มิได้
สร้างจุดเกาะเกี่ยวกับค าประกาศสิทธิของมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 เพ่ือให้ค าประกาศ
ดังกล่าวมีคุณค่าทางกฎหมาย รวมถึงการไม่มีมาตรการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ประกอบ
กับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงของการฟ้ืนฟูประเทศภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งรัฐมี

                                                           

 181ชอง-ปีแอร์ เตรง, “หลักกฎหมายทั่วไป: การสร้างหลักกฎหมายทั่วไปโดยสภาแห่งรัฐ,” 
วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง, หน้า 61-62. 
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ความจ าเป็นต้องออกกฎหมายหลายฉบับที่เป็นการจ ากัดเสรีภาพของประชาชน จึงท าให้สภาแห่งรัฐ
เข้ามามีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ต่อมาภายใต้การปกครอง
ของสาธารณรัฐที่ 4 ช่วงปี ค.ศ. 1946-1958 ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ปี ค.ศ. 1946 แต่ไม่ปรากฏว่ามีการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่ายังเป็นอันตรายต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน182 เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว สภาแห่งรัฐจึงได้เข้ามามีบทบาทในการค้นหา
หลักกฎหมายทั่วไป โดยการค้นหาจากเจตนารมณ์ของค าประกาศสิทธิของมนุษยชนและพลเมือง  
ค.ศ. 1789 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีค่าบังคับทางกฎหมาย แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1971 คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญได้รับรองให้มีฐานะในระดับเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ183 โดยค าประกาศสิทธิของมนุษยชน
และพลเมือง ค.ศ. 1789 ประกอบด้วยเนื้อหา 17 ข้อ อันเป็นผลสะท้อนจากสภาพสังคมของประเทศ
ฝรั่งเศสในขณะนั้น ซึ่งชาวฝรั่งเศสถูกกระท าจากชนชั้นปกครอง อาจกล่าวได้ว่าค าประกาศสิทธิ
มนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 มีรากฐานมาจากจิตวิญญาณของชาวฝรั่งเศส เนื้อหาหลักนั้นแสดง
ถึงหลักการพ้ืนฐานของการปฏิวัติ ได้แก่ หลักมนุษยชนและหลักสิทธิเสรีภาพที่ชาวฝรั่งเศสถูกปฏิเสธ
จากชนชั้นปกครอง หรือกล่าวคือ การปฏิเสธการกดขี่ข่มเหงจากชนชั้นปกครอง ทั้งนี้ ภายใต้ค าขวัญ
ที่ว่า “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ” และค าประกาศสิทธิของมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 นี้
เอง ได้รับการรับรองและปรากฏอยู่ในค าปรารภของรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส และได้มีอิทธิพลต่อ
แนวคิดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในประเทศต่าง ๆ จนแนวคิดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพกลายเป็นหลักสากลที่
นานาชาติต่างให้การยอมรับ โดยค าประกาศสิทธิของมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 สะท้อน
แนวคิดทางกฎหมายมหาชน184 ดังต่อไปนี้ 
 1)  หลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
 มีข้อถกเถียงว่าค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ร่างขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เฉพาะชาวฝรั่งเศส หรือเพ่ือใช้เป็นการทั่วไปกับทุก ๆ คน ซึ่งความเห็นแรก 
เห็นว่า ค าประกาศสิทธิของมนุษยชนและพลเมืองใช้เฉพาะชาวฝรั่งเศสเท่านั้น เพราะมีที่มาจาก
ประสบการณ์ของชาวฝรั่งเศสภายใต้การปกครองในระบอบเก่า ส่วนอีกความเห็นหนึ่ง เห็นว่าค า
ประกาศดังกล่าวใช้เป็นการทั่วไปกับทุก ๆ คน โดยพิจารณาจากลักษณะของค าประกาศที่มีลักษณะ
เป็นสากล ซึ่งหากพิจารณาทั้งจากเนื้อหาและรูปแบบของค าประกาศ โดยเฉพาะในส่วนแรกของค า
ปรารภที่ว่า “ผู้แทนของพลเมืองฝรั่งเศสซึ่งรวมกันเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี้ เห็นว่า.  . .” จะเห็น
ได้ว่ามีความสอดคล้องกับความเห็นแรกมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค าประกาศโดยแท้จริงแล้วมี
ที่มาจากจิตวิญญาณของชาวฝรั่งเศส อย่างไรก็ดี ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 
ต่อมาถูกน ามาเป็นแม่แบบในการรับรองสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ค.ศ. 1948 
 

                                                           

 182กนกวรรณ อิทธิวิภาค, เรื่องเดิม, หน้า 111. 
 183ชอง-ปีแอร์ เตรง, “หลักกฎหมายทั่วไป: การสร้างหลักกฎหมายทั่วไปโดยสภาแห่งรัฐ,” 
วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง, หน้า 62. 
 184เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรือ่งเดิม, หน้า 44-47. 
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 2)  หลักปัจเจกชนนิยม (Individualism) 
 จากชื่อของปฏิญญาที่เน้นถึงสิทธิของมนุษย์แต่ละคน (droits de l,home) 
และพลเมืองแต่ละคน (et du citoyen) ซึ่งอยู่ในรูปเอกพจน์ แสดงให้เห็นว่า ค าประกาศนี้ได้ให้
ความส าคัญกับสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนแต่ละคน หรือแม้แต่ในบทบัญญัติของค าประกาศก็ให้
ความส าคัญกับปัจเจกชนเช่นกัน เช่น ข้อ 7 “บุคคลไม่อาจถูกกล่าวหา จับกุม หรือคุมขังได้ เว้นแต่ ใน
กรณีที่กฎหมายก าหนดไว้และตามวิธีการตลอดจนรูปแบบที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น ใครก็ตามที่
บังอาจร้องขอ ถ่ายทอด บังคับการ หรือท าให้มีการบังคับการตามค าสั่งตามอ าเภอใจย่อมต้องรับโทษ 
แต่พลเมืองทุกคนซึ่งได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือตามกฎหมายต้องปฏิบัติตามนั้น การฝ่าฝืนหรื อ    
ขัดขืนย่อมได้รับโทษเช่นกัน” หรือในข้อ 9 “บุคคลย่อมได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่า
จะมีการประกาศว่ามีความผิด ถ้ามีความจ าเป็นจะต้องจับกุมผู้ใด การใช้ก าลังโดยไม่จ าเป็นเพ่ือให้ได้
ตัวบุคคลนั้นมาย่อมมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมาย” เป็นต้น จะเห็นได้ว่า เนื้อหาของค าประกาศ
ให้ความส าคัญกับบุคคล มนุษย์ หรือพลเมืองเป็นส าคัญ ดังนั้น หลักปัจเจกชนนิยมจึงเป็นหลักการ
พ้ืนฐานที่ส าคัญประการหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 
 3)  หลักสากลนิยม (Universalism) 
 เนื้อหาของค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 นอกจาก
จะให้ความส าคัญกับบุคคลในฐานะที่เป็นปัจเจกชนแล้ว ยังให้ความส าคัญกับบุคคลเป็นการทั่วไปด้วย 
เช่น ข้อ 1 “มนุษย์ทุกคนเกิดมาและด ารงอยู่อย่างมีอิสระและเสมอภาคกันในสิทธิ การแบ่งแยกทาง
สังคมจะกระท าได้ก็แต่เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน” และข้อ 2 “วัตถุประสงค์ของสังคมการเมืองทุกสังคม
ย่อมเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองรักษาสิทธิตามธรรมชาติ ซึ่งไม่มีอายุความของมนุษย์ สิทธิเหล่านี้ ได้แก่ 
เสรีภาพ กรรมสิทธิ์ ความมั่นคงปลอดภัยและการต่อต้านการกดขี่ข่มเหง” ซึ่งค าว่า สังคม พลเมือง 
มนุษย์ มนุษย์ทุกคน ชาติ หรือเจตนารมณ์ร่วมกัน ค าดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึง ความเป็นสากลของ
ค าประกาศ และเป็นส่วนหนึ่งของข้อถกเถียงท่ีว่าค าประกาศมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้กับบุคคลทั่วไป 
 4)  อ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ (la souveraineté nationale) 
 อ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ เป็นแนวคิดของซีเอเยส์ นักปรัชญาชาว
ฝรั่งเศส ผู้มีส่วนส าคัญในการร่างค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 โดยกล่าวว่า 
“ชาติเป็นที่รวมของคนทุก ๆ คน ที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อ านาจ
อธิปไตยจึงไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง แต่รัฐต่างหากที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย” ดังนั้น องคาพยพของ
รัฐ จึงมีหน้าที่กระท าการเพ่ือวัตถุประสงค์ของรัฐหรือที่เรียกว่าหน้าที่กระท าเพ่ือชาติ 
 5)  แนวคิดการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ 
 แนวคิดการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับหลักการ
แบ่งแยกอ านาจของมองเตสกิเออ อันเป็นแนวคิดท่ีแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตยออกเป็นสามอ านาจ 
คือ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ โดยทั้งสามอ านาจนี้สามารถคานและ
ดุลอ านาจซึ่งกันและกันเพ่ือป้องกันการใช้อ านาจโดยมิชอบ กล่าวคือ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ดังที่ปรากฏในค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 ข้อ 16 ว่า “สังคมใดไม่
มีการให้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ หรือไม่มีการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตยจะถือว่า
มีรัฐธรรมนูญไม่ได้” 
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 6)  แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือการปกครองโดยประชาชน แนวคิดดังกล่าวปรากฏใน ค า
ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 ข้อ 6 “. . .พลเมืองทุกคนมีสิทธิออกกฎหมายโดย
ตนเองเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง หรือโดยผ่านผู้แทน. . .” หรือ ข้อ 14 “พลเมืองทุกคนมีสิทธิก าหนด
ความจ าเป็นที่ต้องมีภาษีประเภทใด ให้ความเห็นชอบภาษีอากร ติดตามการใช้ภาษีอากร ก าหนด
จ านวนภาษี ฐานภาษี การช าระและระยะเวลาการเก็บอากร ทั้งนี้ โดยเข้าร่วมในการกระท านั้นด้วย
ตนเองหรือโดยผ่านผู้แทนราษฎร” 
 7)  แนวคิดเจตจ านงร่วมกันของปวงชน 
 แนวคิดเจตจ านงร่วมกันของปวงชน เป็นแนวคิดของรุสโซที่ว่า กฎหมาย
เป็นเจตจ านงร่วมกันของปวงชน ใช้บังคับเป็นการทั่วไป เสมอภาค และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ กฎหมาย
ต้องไม่ใช้โดยเลือกปฏิบัติอันขัดต่อความเสมอภาค ดังที่ปรากฏในค าประกาศสิทธิมนุษยชนและ
พลเมือง ปี ค.ศ. 1789 ข้อ 6 “กฎหมาย คือ เจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชน . . . กฎหมายต้องเป็น
สิ่งที่เหมือนกันส าหรับทุกคน . . . พลเมืองทุกคนย่อมเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย . . .” 
 นับตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา สภาแห่งรัฐเองก็ได้อาศัยการพิจารณาถึง
เจตนารมณ์แห่งค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 นี้เพ่ือค้นหาและน ามาสร้างเป็น
หลักกฎหมายทั่วไป185 เช่น หลักกฎหมายเกี่ยวกับความเสมอภาคและเสรีภาพต่าง ๆ ซึ่งในช่วง
ระยะเวลาต่อมาสภาแห่งรัฐยังได้อ้างอิงบทบัญญัติต่าง ๆ ในค าประกาศดังกล่าวเพ่ือน าไปสร้างหลัก
กฎหมายทั่วไปด้วย 
 แม้ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับสาธารณรัฐที่ 4 ในปี ค.ศ. 1946 และรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันคือฉบับสาธารณรัฐที่ 5 ในปี ค.ศ. 1958 จะไม่ปรากฎร่องรอยของการรับรองหลักการดังกล่าว
นี้อยู่โดยชัดแจ้งก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับนี้ต่างได้อ้างถึงและรับรองค่าบังคับ
ของค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 นี้ให้มีผลเสมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอยู่ด้วยแล้ว186 
 3.2.3.3  กฎเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
 นอกจาก สภาแห่งรัฐได้สร้างหลักกฎหมายทั่วไปโดยค้นหาจากบทบัญญัติของ
กฎหมายลายลักษณ์อักษร เจตนารมณ์ของบทบัญญัติลายลักษณ์อักษร และจากค าประกาศสิทธิ
มนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ.1789 แล้ว ปัจจุบันสภาแห่งรัฐยังได้สร้างหลักกฎหมายทั่วไปโดยการ
ค้นหาจากบรรดากฎเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายสหภาพยุโรป 
ทั้งนี้ สภาแห่งรัฐได้พิจารณาค้นหาจากแนวค าพิพากษาบรรทัดฐานของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป 
(Cour européenne des droits de l,homme) เป็นส าคัญ เช่น สิทธิของคนต่างด้าว (Les droits 

                                                           

 185ชอง-ปีแอร์ เตรง, “หลักกฎหมายทั่วไป: การสร้างหลักกฎหมายทั่วไปโดยสภาแห่งรัฐ,” 
วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง, หน้า 62. 
 186สุรพล นิติไกรพจน์, “หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส,” 
วำรสำรนิติศำสตร์ 24, 3 (กันยายน 2537): 589. 
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des étrangers) ซึ่งประกอบด้วยหลักกฎหมายทั่วไปที่เป็นหลักย่อยหลักแรก คือ หลักกฎหมายทั่วไป
ว่าด้วยการส่งบุคคลข้ามแดน (extradition) โดยสภาแห่งรัฐได้มีแนวค าพิพากษาในการห้ามส่งบุคคล
ข้ามแดนในกรณีบุคคลผู้นั้นมีฐานะเป็นผู้ลี้ภัย ซึ่ งกระบวนการนี้ เป็นหลักประกันที่ส าคัญ
นอกเหนือไปจากกระบวนการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย เพราะการส่งบุคคลข้ามแดนได้นั้นต้องให้บุคคล
ดังกล่าวพ้นจากการเป็นผู้ลี้ภัยเสียก่อน หลักย่อยของหลักว่าด้วยสิทธิของคนต่างด้าวหลักต่อมาคือ 
หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการห้ามขับบุคคลออกนอกประเทศส าหรับบุคคลที่อาจจะได้รับโทษ
ประหารในประเทศของตน ซึ่งกระบวนการขับบุคคลออกนอกประเทศเป็นกระบวนการของกฎหมาย
ภายใน แต่การส่งบุคคลข้ามแดนเป็นกระบวนการของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยหลักกฎหมายว่า
ด้วยการส่งบุคคลข้ามแดนเป็นหลักที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและชีวิตบุคคล นอกจากนี้ยังประกอบด้วย
หลักย่อยต่อมาคือ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการอยู่ร่วมกันของครอบครัวผู้ลี้ภัย ซึ่งสภาแห่งรัฐได้
รับรองสิทธินี้เช่นกัน การที่สภาแห่งรัฐให้ความส าคัญกับค าพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนนั้น เพราะ
เหตุว่ารัฐสมาชิกจะต้องเคารพในค าตัดสินของศาลดังกล่าว187 ดังนั้น บรรดาค าพิพากษาบรรทัดฐาน
ของสภาแห่งรัฐจึงต้องเคารพต่อค าพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปด้วยเช่นกัน เมื่อเวลาผ่าน
ไป สภาแห่งรัฐก็ได้ให้ความสนใจแก่บรรดาค าพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปมากขึ้น จนถึง
ขนาดท าการพิจารณาค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปที่ซ่อนอยู่ในเจตนารมณ์ของค าพิพากษาต่าง ๆ ของ
ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปและน ามาปรับใช้กับคดี 
 3.2.3.4  กฎบัตรว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2004 
 การออกกฎบัตรว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2004 นั้นก็เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
แห่งสหภาพยุโรปที่มุ่งเน้นการเพ่ิมบทบาทของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการคุ้มครองและรักษา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งฝรั่งเศสได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อต้นปี ค.ศ. 2005 โดยเพ่ิมเรื่องการคุ้มครองและรักษา
สิ่งแวดล้อมตามกฎบัตรว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2004 ไว้ในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญว่า ประชาชน
ชาวฝรั่งเศสยึดมั่นในสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2004188 ซึ่ง
หลักการส าคัญท่ีบัญญัติไว้ในกฎบัตรว่าด้วยสิ่งแวดล้อม189 มีดังต่อไปนี้ 
 1)  หลักการป้องกันล่วงหน้า (le principe de prevention เป็นหลักการ
ที่ได้บัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2000 มาตรา L.110-1 ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้
เป็นการก าหนด หรือหามาตรการโดยใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็น และเหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผล
กระทบหรือความเสียหายที่ “สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า” หรือให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย
น้อยที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อม 

                                                           

 187ชอง-ปีแอร์ เตรง, “หลักกฎหมายทั่วไป: การสร้างหลักกฎหมายทั่วไปโดยสภาแห่งรัฐ,” 
วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง, หน้า 62. 
 

188นันทวัฒน์ บรมานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 72. 
 

189วรรณภา ติระสังขะ, กฎบัตรว่ำด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศฝรั่งเศส: หลักกำร
พื้นฐำนในกฎหมำยสิ่งแวดล้อม (La charte de l, environnement), หน้า 1-3, ค้นวันที่ 23 
ธันวาคม 2559 จาก http: //www.pub-law.net 
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 2)  หลักการระมัดระวังมิให้ เกิดความเสียหายด้านสิ่ งแวดล้อม ( le 
principe de precaution) เป็นหลักการที่ได้บัญญัติไว้ในสนธิสัญญาประชาคมยุโรป (art.130-R.2 
du traité de Maastricht) และในกฎหมายระหว่างประเทศในค าประกาศที่ Rio ในปี ค.ศ. 1992 ใน
หลักการข้อที่ 15 (principe 15 de la Déclaration de Rio) และได้บัญญัติไว้แล้วในประมวล
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2000 (art. L. 110-1ll) โดยหลักการดังกล่าวเป็นกรณีที่รัฐ หรือฝ่าย
ปกครองน าเอามาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่มาใช้ในกิจกรรม หรือโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือระมัดระวังและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น หรือให้เกิด
ผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการการระมัดระวังมิให้เกิด “ความเสี่ยง” ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นด้วย 
โดยความเสียหายหรือผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ “ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า” หลักการนี้ได้ถูกน ามาใช้อย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรม หรือ OGM 
เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นต้น 
 3)  หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้ชดใช้ (le principe pollueur-payeur) เป็น
หลักการที่ได้บัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2000 (art. L. 110-1) ซึ่งหมายถึง 
ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นตกเป็นของผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดมลพิษ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเอง โดยกฎหมายภายในของประเทศฝรั่งเศสได้น าหลักการดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในหลายเรื่อง ได้แก่ ในเรื่องของภาษีหลาย ๆ รูปแบบ เช่น ภาษีของโรงงานอุตสาหกรรมที่
ก่อมลพิษทางขยะ ทางอากาศ ทางเสียง ซึ่งรวมเรียกว่า “ภาษีทั่วไปของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ” 
(la taxe générale sur l,activités polluantes) โดยเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ก่อให้เกิด
มลพิษทางสิ่งแวดล้อมต้องรับภาระเสียภาษีดังกล่าวเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 4) หลักว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเข้าถึงข้อมูลในด้าน
สิ่งแวดล้อม (le principe de participation et le principle d,information) เป็นหลักการที่ส าคัญ
มากหลักการหนึ่ง โดยเป็นขั้นตอนในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจในการ
กระท าของรัฐ หรือฝ่ายปกครองที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม หรือการด าเนินงานใด
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมนี้สามารถจัดท าในหลายรูปแบบ 
ได้แก่ การท าประชาพิจารณ์ (L, enquête publique) การอภิปรายสาธารณะ (Le débat public) 
การปรึกษาหารือ (La concertation) และการท าประชามติท้องถิ่น (Le référendum local)    
เป็นต้น ซึ่งหลักการนี้ได้ถูกน ามาใช้ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การเวนคืน การจัดการผังเมือง และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 5) หลักความรับผิดทางด้านสิ่งแวดล้อม (le principe de responsabilité 
écologique) เป็นหลักการที่มีขึ้นเพ่ือเยียวยาแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาจเป็น
การชดใช้ต่อผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือท าการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้
กลับมาคงสภาพเดิม ซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งของฝรั่งเศสได้ก าหนดถึงความรับผิดที่สามารถ
น ามาใช้กับหลักความรับผิดทางสิ่งแวดล้อมได้ 3 กรณี คือ กรณีแรก ความรับผิดที่มีการกระท าผิด  
(la responsabilité pour faute) ตามมาตรา 1382 และ 1383 โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเป็น
ผลมาจากผู้ที่กระท าผิดหรือผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม โดยในกรณีนี้ผู้เสี ยหาย หรือผู้มี
หน้าที่พิสูจน์ความผิด หรือความเสียหายนั้นเอง กรณีต่อมา ความรับผิดที่ปราศจากการกระท า
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ความผิด (la responsabilité sans faute du fait des choses) ตามมาตรา 1384-1 ซึ่งกรณีนี้ตาม
แนวทางค าพิพากษาของศาลได้วางหลักไว้ว่า เป็นความผิดที่เกิดขึ้นโดยปราศจากทุกการกระท าผิด 
หรือละเมิดอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้รับผิดเอง 
โดยเป็นแนวความคิดท่ีได้รับการขยายความจากค าพิพากษาของศาลที่ต้องการเยียวยาให้ผู้ได้รับความ
เสียหายได้รับการเยียวยาตามสมควร เช่น กรณีของความเสียหายที่เกิดจากตัวเครื่องจักรเอง หรือการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ทางเคมี เป็นต้น และกรณีสุดท้าย ความรับผิดที่ปราศจากการกระท าความผิดที่มีเหตุจาก
การรบกวนของเพ่ือนบ้าน หรือบริเวณใกล้เคียง (le régime de responsabilité sans faute fondé 
sur la théorie des troubles de voisinage) ซ่ึงความรับผิดดังกล่าวเป็นการพัฒนามาจากแนวค า
พิพากษาของศาลที่ก าหนดให้มีความรับผิดเกิดขึ้นในกรณีที่มีการรบกวนของเพ่ือนบ้าน หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียงในเรื่องของเสียง หรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เกินกว่ามาตรฐานปกติ     
เป็นต้น 
 6) หลักในเรื่องการให้การศึกษาในเรื่องสิ่งแวดล้อม (le principe de 
l,education) เป็นหลักการส าคัญที่เชื่อมโยงกับแนวความคิดในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันย่อมส่งผลให้เกิดแนวความคิดที่จะสามารถอนุรักษ์ และส่งเสริม
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานต่อไป และเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะ
ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสภาพ และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
แสดงออกทางความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของรัฐหรือฝ่ายปกครองใน
โครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 7) หลักว่าด้วยการบูรณาการแนวคิดทางด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบาย
สาธารณะ (le principe d,integration de l,environnement dans les politiques publiques) 
เป็นหลักการอันเป็นแม่บทที่ส่งผลให้หลักการอ่ืน ๆ หรือมาตรการอ่ืน ๆ ในการพัฒนาและอนุ รักษ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นสัมฤทธิ์ผลได้ เพราะการก าหนดแนวนโยบายสาธารณะของประเทศโดยค านึง
และตระหนักถึงนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมย่อมจะเป็นผลให้มีการน าแนวคิดต่าง ๆ ในด้าน
สิ่งแวดล้อมมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหลักการนี้ได้ถูกน ามาใช้ในกฎหมายหลายเรื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ ง ในส่ วนของกฎหมายที่ ว่ าด้ วยเรื่ องการจัดการและการพัฒนาที่ ยั่ ง ยืนของ พ้ืนที่ 
(l,aménagement et développement durable du territoire) เช่น การที่กฎหมายได้ก าหนดให้
มีการศึกษาผลกระทบล่วงหน้า โดยหลักการที่ให้นโยบายสาธารณะต้องค านึงถึงหลักการในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมนั้น ท าให้เกิดนโยบายของภาครัฐที่ก าหนดให้มีการใช้ยานพาหนะที่ลดมลพิษทางด้าน
อากาศหรือเสียง เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ในกฎบัตรว่าสิ่งแวดล้อม ได้มีการก าหนดแนวความคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญ ๆ 
3 ประการ190 คือ 
 ประการที่หนึ่ง แนวความคิดในเรื่องสมบัติของสาธารณะ (La notion de 
patrimoine commun) โดยแนวความคิดนี้มิได้มีการให้ค านิยามที่แน่นอนไว้ในบทบัญญัติใด แต่มี
การยอมรับในกฎหมายระหว่างประเทศหลายสาขา เช่น กฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ

                                                           

 
190เรื่องเดียวกัน, หน้า 3-4. 
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กฎหมายเรื่องการอนุรักษ์ภาษาต่าง ๆ ที่มีอยู่ซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่เป็นสมบัติสาธารณะร่วมกัน เป็นต้น 
และกฎหมายภายในของฝรั่งเศสเองนั้น ได้มีการกล่าวไว้ในประมวลกฎหมายผังเมือง มาตรา 110 
และในประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2000 ต่างได้มีการกล่าวถึงแนวความคิดดังกล่าว เช่น เรื่อง
ของพ้ืนที่ทางธรรมชาติ หรือคุณภาพของอากาศ หรือคุณภาพของน้ า ซึ่งเป็นสมบัติร่วมกันของ
สาธารณะ 
 ประการต่อมา แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี (Le droit 
de l, homme à un environnement sain) โดยสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่จะมีคุณภาพชีวิตในด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดี และสิทธิดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิที่มีฐานะเทียบเท่ากับเสรีภาพในการ
เดินทาง (la libertè d,aller et venir) หรือสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ (le droit de propriété) อีก
ทั้งเป็นสิทธิส่วนบุคคล หรือเป็นสิทธิส่วนรวมของกลุ่มบุคคลก็ได้ โดยสิทธิดังกล่าวสามารถที่จะยกขึ้น
กล่าวอ้างโต้แย้งได้ในทุกกรณี โดยก่อนที่จะมีการตื่นตัวทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมนั้น ศาลยุติธรรม
ของฝรั่งเศสได้ตัดสินโต้แย้งว่า สิทธิในด้านสิ่งแวดล้อมมิได้ก่อให้เกิดสิทธิหรือเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานแต่
อย่างใด ต่อมาหลังจากท่ีมีการตื่นตัวอภิปรายเกี่ยวกับแนวความคิดด้านสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่กฎหมาย
ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองธรรมชาติในปี ค.ศ. 1976 จนกระทั่งได้ถูกน ามาบัญญัติรับรองไว้ในประมวล
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2000 มาตรา L.110-2 ว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นให้
ก าหนดไว้ในรัฐบัญญัติหรือรัฐกฤษฎีกา” (les lois et règlement organisent le droit de chacun 
à un environnement sain) 
 ประการสุดท้าย แนวคิดในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (le développement durable) 
โดยได้มีการก าหนดไว้ในกฎบัตรว่าด้วยสิ่งแวดล้อมให้จัดท านโยบายสาธารณะว่าจ าต้องค านึงถึง และ
สนับสนุนแนวความคิดในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ดังนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเพ่ือการยอมรับสิทธิมนุษยชนในด้าน
สิ่งแวดล้อมให้มีค่าเทียบเท่ากับสิทธิขั้นพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ในระดับรัฐธรรมนูญ และยกระดับหลักการขั้น
พ้ืนฐานของสิ่งแวดล้อมท่ีปรากฎในกฎบัตรว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2004 ให้มีสถานะสูงกว่ากฎหมาย
ทั่วไป โดยการเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่อยู่ในอรัภบทของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งบัญญัติให้ประชาชน
ชาวฝรั่งเศสยึดมั่นในสิทธิและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรสิ่งแวดล้อม และได้มีการน ากฎบัตร
สิ่งแวดล้อมมาบัญญัติแนบท้ายไว้ในภาคผนวกของรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งผลที่ตามมา 191 คือ การออก
กฎหมายล าดับรองทั้งหลายนั้นจ าต้องค านึงถึงหลักการ หรือแนวความคิดดังกล่าว และจะออก
กฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับหลักการที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมิได้ 
 ในการสร้างหลักกฎหมายทั่วไปของศาลอาจสรุปได้ว่า สภาแห่งรัฐได้ค้นหาหลักกฎหมาย
ทั่วไปทั้งจากเจตนารมณ์ของบทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษร เจตนารมณ์ของค าประกาศสิทธิ
ของมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 และจากบรรดากฎเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
รวมถึงการค้นหาจากกฎบัตรว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2004 ด้วย ซึ่งวิธีการที่สภาแห่งรัฐอ้างอิงหลัก
กฎหมายทั่วไป มี 4 วิธี192 คือ 

                                                           

 
191เรื่องเดียวกัน, หน้า 1. 

 192ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์, เรื่องเดิม, หน้า 45-46. 
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 วิธีการที่หนึ่ง สภาแห่งรัฐสามารถตรวจสอบความเป็นอยู่โดยทั่วไปของบทบัญญัติในเรื่อง   
นั้น ๆ เช่น หลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับสิทธิในการต่อสู้คดี หลักกฎหมายทั่วไปในประเด็นนี้ยัง
หมายความถึง สิทธิในการต่อสู้คดีของข้าราชการด้วย ซึ่งสภาแห่งรัฐได้ขยายขอบเขตการคุ้มครอง
ออกไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตามลักษณะของบุคคลผู้เรียกร้องสิทธิทางศาลในกรณีต่าง ๆ 
 วิธีการที่สอง สภาแห่งรัฐจะหยิบยกข้อความที่เป็นปัญหามาเปรียบเทียบกับข้อกฎหมายอ่ืน ๆ 
และพิจารณาประเด็นที่เป็นประเด็นเดียวกันแล้วบัญญัติหลักดังกล่าวให้เป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่
มีที่มาจากกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่รู้จักกันเป็นการทั่วไป โดยวิธีการอ้างอิงหลักกฎหมายตามวิธีนี้ ถื อ
เป็นการอ้างอิงหลักกฎหมายทั่วไปที่พบมากที่สุด และมีผลให้หลักกฎหมายทั่วไปที่ได้มาจากการ
อ้างอิงดังกล่าวมีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 วิธีการที่สาม สภาแห่งรัฐสามารถ “สร้าง” หลักกฎหมายทั่วไปได้หากพิจารณาแล้วว่า เป็น
หลักที่ชอบธรรม หรือเป็นหลักที่มีอยู่แล้วในความเป็นจริง เช่น สิทธิในการได้รับการชดเชยในกรณี
ความเสียหายทางด้านจิตใจ เป็นต้น 
 วิธีการที่สี่ สภาแห่งรัฐสามารถคัดสรรหลักกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบัน และเป็นผู้ชี้
ว่า หลักกฎหมายดังกล่าวมีคุณค่าเป็น “หลักกฎหมายปกครองทั่วไป” ซึ่งหลักกฎหมายดังกล่าวต้อง
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง เช่น สิทธิในการมีชีวิตครอบครัวโดยปกติ (le droit de mener une 
vie familiale normale) 
 ส าหรับการอ้างอิงหลักกฎหมายทั่วไปของสภาแห่งรัฐในวิธีการที่สามและสี่นั้น จะต้องกระท า
ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเป็นการอ้างอิงโดยมีปัจจัยที่ส าคัญ คือ ทัศนคติของตุลาการเป็นตัว
ตัดสินว่า หลักกฎหมายใดควรจะได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไป 
 อย่างไรก็ดี สภาแห่งรัฐประสงค์จะให้หลักกฎหมายทั่วไปมีลักษณะสอดคล้องกลมกลืนไปกับ
กฎหมายลายลักษณ์อักษรให้มากที่สุด โดยสภาแห่งรัฐพยายามอ้างอิง โยงไปหาบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายลายลักษณ์อักษร เพ่ือแสดงให้เห็นว่าบทบัญญัติ “สะท้อน” หลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งเทคนิค
ของสภาแห่งรัฐในการอ้างอิงกฎหมายลายลักษณ์อักษรเพ่ือแสดงหลักกฎหมายทั่วไปมีหลายวิธี เช่น 
ประการแรก สภาแห่งรัฐอ้างรัฐบัญญัติที่รัฐสภาตราขึ้นหลาย ๆ ฉบับที่ วางหลักสอดคล้องต้องกันว่า
เป็นการสะท้อนหลักกฎหมายทั่วไป ประการที่สอง บทบัญญัติของกฎหมายเพียงฉบับเดียวที่ส าคัญ
พอที่จะท าให้สภาแห่งรัฐเห็นว่าเป็นแนวทางใหม่ของหลักกฎหมาย สภาแห่งรัฐก็พร้อมที่จะยกขึ้นเป็น
หลักกฎหมายทั่วไป อันจะเห็นได้จากในคดี Aramu ค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ C.E. ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
ค.ศ. 1945 โดยคดีนี้สภาแห่งรัฐได้อ้างหลักกฎหมายทั่วไป เรื่องสิทธิในการปกป้องตนเองในกรณีถูก
กล่าวหาทางวินัยจากกฎหมายข้าราชการพลเรือนเพียงฉบับเดียว ประการที่สาม สภาแห่งรัฐมักจะ
อ้างค าปรารภรัฐธรรมนูญและค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 ว่าแสดงให้เห็นถึง
หลักกฎหมายทั่วไป ประการที่สี่ สภาแห่งรัฐมักจะให้ความส าคัญกับกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะ
เป็นสนธิสัญญา หรือหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปในฐานะที่แสดงให้เห็นถึงหลักกฎหมายทั่วไป
ด้วย และท้ายที่สุด สภาแห่งรัฐเองก็ค านึงถึงแนวความคิดทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมาย
ในแต่ละยุคในการสร้างหลักกฎหมายทั่วไปด้วย193 

                                                           

 193บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมำยมหำชน เล่ม 3: ที่มำและนิติวิธี, หน้า 255. 
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 3.2.4  สถำนะทำงกฎหมำยของหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองประเทศฝรั่งเศส 
 จากวิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แสดงให้เห็นว่าค่าบังคับของหลัก
กฎหมายทั่วไปมิได้อยู่ในระดับใดระดับหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่หากมีค่าบังคับที่แตกต่างกัน ซึ่ง
กฎหมายที่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าจะต้องเคารพต่อกฎหมายที่อยู่สูงกว่า ในขณะเดียวกันก็ใช้บังคับได้ต่อ
กฎหมายที่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าด้วย โดยรูปแบบของกฎหมายว่าใครเป็นผู้ออกกฎหมาย คือ สิ่งที่เป็น
ตัวก าหนดว่ากฎหมายใดอยู่ในล าดับชั้นใด ตั้งแต่ระดับสูงสุดไล่ลงมาคือ รัฐธรรมนูญและสนธิสัญญา 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ รัฐบัญญัติ และกฎหมายล าดับรอง ยกเว้นกฎหมายล าดับรองที่เป็น
กรณีเกี่ยวกับรัฐก าหนดตามมาตรา 38 ที่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายในระดับรัฐบัญญัติได้        
แต่อย่างไรก็ตาม รัฐก าหนดดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้และต้องเคารพต่อกฎหมายที่อนุญาตให้ออก     
รัฐก าหนด194 
 ส าหรับสถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไปในประเทศฝรั่งเศสนั้น ยังคงมีข้อถกเถียง 
ซึ่งยังไม่เป็นข้อยุติว่าควรจะมีสถานะทางกฎหมายในระดับใด โดยมีการเสนอเกณฑ์เพ่ืออธิบายถึง
สถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไปไว้195 ดังนี้ 
 1. เกณฑ์เนื้อหา เป็นการพิจารณาเนื้อหาของหลักกฎหมายทั่วไปนั้นไปใช้ในควบคุมรัฐ
บัญญัติ นิติกรรมทางปกครองมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ในการใช้เกณฑ์เนื้อหานี้มีสองมุมมองที่
แตกต่างกัน โดยฝ่ายแรกเห็นว่า หลักกฎหมายทั่วไปไม่ว่าจะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ตุลาการ
รัฐธรรมนูญสร้างขึ้นหรือที่สภาแห่งรัฐสร้างข้ึนต่างมีเนื้อหาเหมือนกัน  จึ ง อยู่ ใ นกลุ่ ม เ กณฑ์ที่ มี ผ ล
บังคับเป็นรัฐธรรมนูญ (bloc constitutionnel) แต่จะขัดกับรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรไม่ได้196 
ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า หลักกฎหมายทั่วไปสกัดมาจากตัวบทกฎหมาย กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายใน
ระดับใด หลักกฎหมายทั่วไปก็จะมีสถานะทางกฎหมายเท่ากับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายใน
ระดับนั้น197 เช่น หลักกฎหมายทั่วไปที่สกัดมาจากค าปรารภของรัฐธรรมนูญ (le Préambule de la 
Constitution) หลักเสรีภาพและความเสมอภาคที่สกัดมาจากเจตนารมณ์ทั่วไปของกฎหมายมหาชน 
(l, esprit general du droit puplic) และหลักความต่อเนื่องของการจัดท าบริการสาธารณะที่สกัด
มาจากหลักกฎหมายพ้ืนฐาน (les principes fondamentaux du droit) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวจะมีคุณค่าเท่ากับรัฐธรรมนูญ 
 2. เกณฑ์องค์กร เป็นการพิจารณาองค์กรที่น าหลักกฎหมายทั่วไปนั้นไปใช้ในการควบคุมรัฐ
บัญญัติ นิติกรรมทางปกครองมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งเสนอโดย ศ. เรอเน่ ชาปู หรือ
กล่าวคือ ถ้าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญน าหลักกฎหมายทั่วไปมาควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อ

                                                           

 194Jean Rivero et Jean Waline, หลักกฎหมำยปกครองฝรั่งเศส, แปลโดย สุรพล นิติไกร
พจน์ และคณะ (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2545), หน้า 76-77. 
 

195เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรือ่งเดิม, หน้า 437-438. 
 

196René CHAPUS, Droit Administratif general, 3rd ed. (Paris: Montchrestien,  
1987), pp. 69-70 อ้างถึงใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมำยมหำชน เล่ม 3: ที่มำและนิติวิธี 
(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2538), หน้า 272. 
 

197พนม เอี่ยมประยูร, เรื่องเดิม, หน้า 45. 
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รัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวจะมีค่าบังคับต่ ากว่ารัฐธรรมนูญแต่อยู่สูงกว่ารัฐบัญญัติ ( le 
valeur infra constitutionnel et supra législative) แต่หากเป็นสภาแห่งรัฐน าหลักกฎหมายทั่วไป
มาใช้ควบคุมรัฐกฤษฎีกามิให้ขัดต่อรัฐบัญญัติ หลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวจะมีค่าบังคับต่ ากว่า       
รัฐบัญญัติแต่สูงกว่ารัฐกฤษฎีกา (le valeur infra legislative et supra décrétale) เพราะอาศัย
ตรรกะที่ว่า รัฐสภาสามารถออกกฎหมายมาแก้ไขรัฐกฤษฎีกาได้เท่ากับว่าหลักกฎหมายทั่วไปที่
น ามาใช้ควบคุมรัฐกฤษฎีกามีสถานะต่ ากว่ารัฐบัญญัติและอยู่สูงกว่ารัฐกฤษฎีกา198 
 จะเห็นได้ว่า การจัดสถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไปนั้นจะอยู่ในระดับใด มีหลาย
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะเห็นด้วยกับแนวคิดตามเกณฑ์ของฝ่าย
ใด แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ สภาแห่งรัฐ หากเห็นว่า รัฐบัญญัติ        
รัฐกฤษฎีกาขัดหรือแย้งกับหลักกฎหมายทั่วไปที่ศาลใช้แล้ว สิ่งเหล่านี้ก็ต้องถูกระงับการประกาศใช้ 
หรือถูกเพิกถอนทั้งสิ้น199 
 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันค่าบังคับของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส ควรแยก
พิจารณาได้เป็นสองประเภทคือ หลักกฎหมายทั่วไปที่มีค่าบังคับเป็นหลักกฎหมายทั่วไปดังเดิมโดย
หลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันรับรองซ้ าจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให้มี ค่าบังคับ
ระดับรัฐธรรมนูญ และอีกประการหนึ่งคือ หลักกฎหมายทั่วไปที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญให้การ
ยอมรับ ท าให้หลักกฎหมายทั่วไปนั้นมีค่าบังคับระดับรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าหลักกฎหมาย
ทั่วไปจะมีค่าบังคับอย่างไร ก็มิได้มีผลกระทบต่อการวินิจฉัยคดี เพราะสภาแห่งรัฐไม่จ าเป็นต้องใช้หลัก
กฎหมายทั่วไปที่มีค่าบังคับระดับรัฐธรรมนูญเพ่ือน ามาตรวจสอบนิติกรรมทางปกครอง200 ดังนั้น การ
ที่ค่าบังคับของหลักกฎหมายทั่วไปที่มีค่าบังคับสูงกว่ากฎหมายของฝ่ายบริหารเท่านั้นก็เพียงพอที่จะ
น ามาใช้ตรวจสอบนิติกรรมทางปกครองได้แล้ว หากกรณีที่เป็นสถานการณ์พิเศษจริง ๆ เท่านั้น ซึ่งที่
ผ่านมามีเพียงครั้งเดียวที่สภาแห่งรัฐจ าเป็นต้องอ้างหลักกฎหมายทั่วไปที่มีค่าบังคับระดับรัฐธรรมนูญ 
โดยกรณีดังกล่าวยังไม่อาจถือเป็นข้อยกเว้นได้ 
 
 3.2.5  กำรปรับใช้หลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองโดยสภำแห่งรัฐ 
 หลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสที่ได้รับการสร้างขึ้นโดยสภาแห่งรัฐ  
และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ โดยในวิทยานิพนธ์นี้ได้จะน าเสนอตัวอย่างของหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่ง
อาจแยกพิจารณาได้เป็น 3.2.5.1 หลักความเสมอภาค 3.2.5.2 หลักความได้สัดส่วน 3.2.5.3 หลัก
ความเป็นกลาง 3.2.5.4 หลักเกี่ยวกับบริการสาธารณะ และ 3.2.5.5 หลักความไม่มีผลย้อนหลังของ
นิติกรรมทางปกครอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

                                                           

 
198 René CHAPUS, op.cit., pp. 69-70 อ้างถึงใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมำยมหำชน 

เล่ม 3: ที่มำและนิติวิธี, หน้า 273. 
 

199เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรือ่งเดิม, หน้า 461. 
 200ชอง-ปีแอร์ เตรง, “สถานะของหลักกฎหมายทั่วไปในล าดับชั้นของกฎหมาย,” วำรสำร 
วิชำกำรศำลปกครอง, หน้า 91-92. 
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 3.2.5.1  หลักความเสมอภาค (Principe d, égalité) 
 หลักความเสมอภาค เป็นหลักพ้ืนฐานที่สภาแห่งรัฐน ามาปรับใช้อย่างกว้างขวางและ
เป็นรูปธรรม ซึ่งนับเป็นหนึ่งในสามหลักการส าคัญที่ถือเป็นค าขวัญของประเทศฝรั่งเศส อันได้แก่ 
เสรีภาพ (la liberté) เสมอภาค (l,égalité) และภราดรภาพ (la fraternité)201 หลักความเสมอภาค
จึงเป็นหลักการที่ส าคัญของกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส ซึ่งมาจากแนวคิดพ้ืนฐานว่า มนุษย์เกิดมามีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันตามธรรมชาติ และทุกคนจะต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของกันและกัน หลักนี้
เป็นหลักส าคัญในค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง (Déclaration des droits de l,home et 
du citoyen) ค.ศ. 1789 ลงวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789202 ดังนี้  
 

. . . สภานิติบัญญัติแห่งชาตินี้   จึงรับรองและประกาศสิทธิ
ดังต่อไปนี้ของมนุษย์  และพลเมืองแต่ละคนภายใต้การคุ้มครองของ     
พระผู้เป็นเจ้า  

มาตรา 1 มนุษย์ก าเนิดและด ารงชีวิตอย่างมีอิสระ และเสมอภาค
กันตามกฎหมายการแบ่งแยกทางสังคมจะกระท าได้ก็แต่เพ่ือผลประโยชน์
ร่วมกันของส่วนรวม  

มาตรา 2 วัตถุประสงค์ของสังคมการเมืองทุกสังคมย่อมเป็นไปเพ่ือ
การคุ้มครองรักษาสิทธิตามธรรมชาติ ซึ่งไม่มีอายุความของมนุษย์ สิทธิ
เหล่านี้ ได้แก่ เสรีภาพ กรรมสิทธิ์ ความมั่นคงปลอดภัยและการต่อต้านการ
กดข่ีข่มเหง  

มาตรา 6 กฎหมายคือ การแสดงออกของเจตนารมณ์ร่วมกัน . . . 
กฎหมายจะต้องเหมือนกันส าหรับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองหรือ
ลงโทษก็ตาม พลเมืองทุกคนเท่าเทียมกันเบื้องหน้ากฎหมายและได้รับการ
ยอมรับอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องศักดิ์ศรี สถานะ และงานภาครัฐตาม
ความสามารถ โดยปราศจากความแตกต่าง เว้นแต่เฉพาะพลังและ
พรสวรรค์ของแต่ละคน . . . 

 
 จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ประเทศฝรั่งเศสในยุคนั้นได้ตระหนักถึงหลัก
สิทธิมนุษยชนของปัจเจกชนและน ามาบัญญัติเป็นตัวบทกฎหมาย ถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นว่าในช่วงนั้น
ของประเทศฝรั่งเศสเป็นยุคแห่งการปฏิวัติครั้งใหญ่ อันเกิดมาจากความไม่พึงพอใจในการปกครอง
ประเทศของผู้ปกครองประเทศที่กดขี่ ข่มเหง เอาเปรียบประชาชนและไม่สนใจความเป็นอยู่ของ

                                                           

 201สมคิด เลิศไพฑูรย์, “หลักความเสมอภาค,” วำรสำรนิติศำสตร์ 30, 2 (มิถุนายน 2542): 
164. 
 202เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, “หลักแห่งความเสมอภาคตามกฎหมายฝรั่งเศส,” ใน รวม
บทควำมกฎหมำยมหำชนจำกเวบไซต์ www.pub-law.net, นันทวัฒน์ บรมานันท์, บรรณาธิการ 
(กรุงเทพมหานคร: พี. เพรส, 2545), หน้า 98-101. 
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ประชาชน เมื่อมีการปฏิวัติเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1789 ผู้ก่อการปฏิวัติจึงต้องการประกาศเป็นลายลักษณ์
อักษรรับรองสิทธิ เสรีภาพของปัจเจกชนเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคง และการรับประกันแก่ปัจเจกชนว่า
จะไม่ได้รับการข่มเหงจากชนชั้นปกครองอีกต่อไป และถ้าสังเกตชื่อของค าประกาศ Déclaration des 
droits de l,home et du citoyen จะเห็นว่าเป็นการรับรองสิทธิมนุษยชนของประชาชนแต่ละคน
และของพลเมืองแต่ละคน และหากพิจารณาค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 ถึง
ที่มาในส่วนที่เกี่ยวกับหลักความเสมอภาค 2 ประการ คือ ประการแรก มาจากแนวความคิดทาง
ปรัชญาแห่งส านักกฎหมายธรรมชาติ ประกอบแนวความคิดปัจเจกชนนิยม ประการที่สอง มาจาก
สภาพความกดดันของสังคมในยุคนั้น อันน าไปสู่ความจ าเป็นที่ต้องมีการรับรองสิทธิมนุษยชนดังกล่าว
เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นจนถึงทุกวันนี้ ค าประกาศดังกล่าวเป็นเอกสารและหลักทางการเมืองส าคัญ
ที่สุดชิ้นหนึ่งของการปฏิวัติฝรั่งเศสและของโลก อันเป็นต้นแบบและหลักการทางการเมืองสมัยใหม่ ซึ่ง
ท าให้ประเทศฝรั่งเศสได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสิทธิมนุษยชน 
 การประกาศรับรองหลักความเสมอภาคที่ปรากฏอยู่ในค าประกาศสิทธิมนุษยชน
และพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 ได้เป็นต้นแบบของกฎหมายฝรั่งเศสที่ตามมาภายหลังว่า การบัญญัติตัว
บทกฎหมายใดนั้นจะต้องค านึงและเคารพหลักการแห่งความเสมอภาค ดังปรากฏอยู่ในค าปรารภของ
รัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. 1946 วรรคสาม ที่บัญญัติว่า “กฎหมายให้หลักประกันว่าสิทธิของผู้หญิงเท่า
เทียมกันกบัสิทธิของผู้ชาย” นอกจากนี้ หลักความเสมอภาคยังปรากฏอยู่ในค าปรารภของรัฐธรรมนูญ
ฝรั่งเศส ฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 วรรคสาม บัญญัติว่า “อาศัยอ านาจตามหลักการดังกล่าว
และหลักเสรีภาพในการตัดสินใจของประชาชน สาธารณรัฐได้มอบดินแดนโพ้นทะเลแสดงเจตจ านงที่
จะเข้าร่วมกับสาธารณรัฐสถาบันใหม่ได้จัดตั้งข้ึนบนพื้นฐานของอุดมคติร่วมกันแห่งเสรีภาพ เสมอภาค 
และภราดรภาพ . . .” และในรัฐธรรมนูญ มาตรา 1 ก็ได้บัญญัติว่า “ฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐที่
แบ่งแยกมิได้ เป็นกลางทางศาสนา เป็นประชาธิปไตย และเป็นของสังคม สาธารณรัฐรับรองถึงความ
เสมอภาคตามกฎหมายของพลเมืองโดยไม่แบ่งแยกแหล่งก าเนิด เชื้อชาติ หรือศาสนา สาธารณรัฐ
เคารพต่อความเชื่อของทุกนิกาย โครงสร้างของสาธารณรัฐเป็นการกระจายอ านาจการปกครอง”203 
 หลักความเสมอภาคได้ปรากฏเป็นที่ยอมรับ และผูกพันองค์กรของรัฐในอันที่จะต้อง
เคารพและปฏิบัติ โดยเกณฑ์ของหลักความเสมอภาคมีหลักการ204 ดังนี้ 
 1)  การใช้กฎเกณฑ์อันเดียวกันกับทุกคน เว้นแต่ว่าสถานการณ์แตกต่างกัน 
ในกรณีนี้หลักความเสมอภาค หมายความว่า ในสถานการณ์ที่เหมือนกันจะต้องปฏิบัติด้วยหลักเกณฑ์
เดียวกัน เว้นแต่ว่าสถานการณ์นั้นแตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงเป็นการต้องห้ามแก่ผู้บัญญัติกฎเกณฑ์
จะต้องไม่ออกกฎเกณฑ์ให้มีผลปฏิบัติไม่เสมอภาคแก่บุคคล หรือเหตุการณ์ที่เหมือนกัน หรือที่
เหมือนกันในสาระส าคัญโดยค านึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยว่าเป็นสถานการณ์เดียวกัน หรือ
สถานการณ์ใกล้เคียงกันหรือไม่ ถ้าเป็นสถานการณ์เดียวกันหรือใกล้เคียงกันแล้วก็ให้ใช้กฎเกณฑ์

                                                           

 203นันทวัฒน์ บรมานันท์, ค ำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรฐัฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2548), หน้า 20. 
 204เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, “หลักแห่งความเสมอภาคตามกฎหมายฝรั่งเศส,” ใน รวม
บทควำมกฎหมำยมหำชนจำกเวบไซต์ www.pub-law.net, หน้า 102-104. 
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เดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในค าวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ.1982 
กรณีการห้ามสมาคมทั้งหลายที่รับผิดชอบในกิจการวิทยุท้องถิ่นจัดเก็บค่าโฆษณาไม่ถือว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติ เพราะการห้ามดังกล่าวใช้บังคับกับองค์กรที่ได้รับอนุญาตในลักษณะเดียวกัน หรือในค า
วินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1982 กรณีการอนุญาตให้เผยแพร่
โฆษณาทางการเมืองในโทรทัศน์ในช่วงที่ไม่มีการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ถือว่าขัดแย้งกับหลักความ    
เสมอภาค ทั้งนี้ เพราะในทางกฎหมายถือว่าได้เปิดโอกาสให้กับทุกพรรคการเมือง หรือทุกกลุ่ม
การเมืองแล้ว อย่างไรก็ดี คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเล็งเห็นว่าอาจจะท าให้เกิดความไม่เสมอภาค
ในทางปฏิบัติเกิดขึ้นได้ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า คณะกรรมการการสื่อสารและเสรีภาพ
แห่งชาติมีอ านาจที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพ่ือคุ้มครองการแสดงความคิดเห็นในระบอบ
ประชาธิปไตยของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ และป้องกันมิให้การเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวเป็นอภิสิทธิ์แก่
พรรค หรือกลุ่มการเมืองใดโดยเฉพาะ โดยเหตุที่พรรค หรือกลุ่มการเมืองดังกล่าวมีสถานะทาง
การเงนิมากกว่าพรรคหรือกลุ่มการเมืองอ่ืน ๆ และกรณีที่มีการเลือกปฏิบัติในสถานการณ์ที่เหมือนกัน 
ย่อมถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และขัดแย้งกับหลักความเสมอภาค ตัวอย่างเช่น ใน
ค าวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1982 เป็นกรณีของการจ ากัดความ
รับผิดของลูกจ้างและสหภาพแรงงานในกรณีที่มีการนัดหยุดงาน โดยให้รับผิดเฉพาะความเสียหายอัน
เกิดจากการกระท าผิดทางอาญา หรือความเสียหายอันเกิดจากการกระท าอ่ืนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิใน
การหยุดงานหรือสิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นการยกเว้นความรับผิ ดทางแพ่ง
โดยทั่วไปนั่นเอง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญถือว่าการจ ากัดความรับผิดนี้ขัดแย้งกับหลักความเสมอภาค 
เพราะเหตุผลของฝ่ายนิติบัญญัติที่มีเจตนาต้องการคุ้มครองการใช้สิทธินัดหยุดงานและสิทธิในการ
รวมตัวเป็นสหภาพแรงงานนั้นยังไม่มีน้ าหนักเพียงพอที่จะอธิบายถึงการยกเว้นความรับผิดดังกล่าวที่
ละเมิดอย่างร้ายแรงต่อหลักความเสมอภาค205 
 2) การใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับสาระส าคัญของ
กฎเกณฑ์นั้น ในกรณีนี้ ผู้ตรากฎเกณฑ์จะต้องค านึงถึงสาระส าคัญของกฎเกณฑ์ ซึ่งหมายความว่า 
ความแตกต่างในการใช้กฎเกณฑ์นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ถึงแม้จะอยู่
ในสถานะที่เหมือนกันแต่ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญนั้นแตกต่างกัน กฎเกณฑ์ที่น ามาใช้บังคับนั้น
ต้องแตกต่างกันไปด้วย แต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นสาระส าคัญ และอยู่ในสถานะที่เหมือนกันแล้ว 
กฎเกณฑ์ที่บังคับนั้นก็จะต้องเป็นกฎเกณฑ์เดียวกัน เช่น กฎหมายบ าเหน็จบ านาญก าหนดให้
ข้าราชการต้องรับราชการ 10 ปีขึ้นไปจึงจะมีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ ฝ่ายนิติบัญญัติจะออกกฎหมาย
บัญญัติให้ข้าราชการซึ่งรับราชการเพียง 2 ปี ที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรยกย่องให้ได้รับบ าเหน็จบ านาญ
เท่ากับข้าราชการซึ่งได้บ านาญ 10 ปี เช่นนี้ย่อมท าไม่ได้ เพราะเมื่อเหตุไม่เหมือนกันคือ เวลาราชการ
ไม่เท่ากันก็ควรได้รับผลปฏิบัติแตกต่างกันไม่ควรให้ได้รับผลปฏิบัติเสมอกัน แม้ว่าจะอยู่ในสถานะที่
เป็นข้าราชการเหมือนก็ตาม 
 3) การอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกันแต่ถ้าท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะแล้ว
ก็สามารถใช้กฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันได้ ในกรณีดังกล่าวค านึงถึงเรื่องประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญกว่า

                                                           

 205สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 165-166. 
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สิ่งอ่ืนใด ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็ตามแต่เหตุของประโยชน์ส่วนรวมนั้นย่อมอยู่
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ของปัจเจกชน ดังนั้น จึงไม่อาจอ้างหลักความเสมอภาค
ในการใช้กฎเกณฑ์เพ่ือมาคุ้มครองปัจเจกชน เพราะความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเหตุผล
ที่ท าให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่ถือว่าขัดแย้งกับหลักความเสมอภาคได้ และสภาแห่งรัฐได้ยืนยันหลักการ
นี้หลายครั้ง เช่น ค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ในคดี Blancnard et Dachary ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1949 และค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ในคดี Syndicat des industriels en lentilles ลงวันที่   
30 มกราคม ค.ศ. 1948 อย่างไรก็ตาม การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมนั้นจะต้องค านึงถึงลักษณะของ
บริการสาธารณะ (le objet du service) และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกปฏิบัติ (le critère selon 
lequel est opéré la discrimination) ด้วย ส่วนบริการสาธารณะเป็นบริการสาธารณะทาง
อุตสาหกรรมและการค้า เช่น กิจการประปา บ าบัดน้ าเสีย ขนส่ง ตลาดนั้น การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม หรือราคาย่อมแตกต่างกันได้ และสภาแห่งรัฐยังถือว่าการใช้ “ที่อยู่อาศัย” เป็นเกณฑ์
ในการเลือกปฏิบัติเพ่ือรับนักเรียนเข้าศึกษาไม่ถือว่าขัดหรือแย้งกับหลักความเสมอภาค แต่หากใช้
สถานะทางการเงินเป็นเกณฑ์แล้วย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จะเห็นได้ว่า หลักกฎหมาย
มหาชนที่ว่าประโยชน์สาธารณะหรือผลประโยชน์ของมหาชนย่อมมีความจ าเป็นเหนือผลประโยชน์
ของเอกชนได้รับการน ามาปรับใช้กับหลักความเสมอภาคด้วย206 
 4)  การอ้างประโยชน์สาธารณะเพ่ือไม่ต้องเคารพต่อหลักความเสมอภาค
นั้นจะต้องไม่เป็นการก่อเกิดการแบ่งแยกอย่างที่ไม่สามารถยอมรับได้ ถึงแม้จะยอมรับได้ว่าถ้าเป็นการ
กระท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ แม้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็สามารถใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันได้ 
แม้ว่าจะเป็นการกระทบต่อหลักความเสมอภาคและก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติก็ตามที แต่อย่างไรก็ดี 
การกระท าดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกอย่างที่ไม่สามารถยอมรับได้ ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็
ไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวได้ การแบ่งแยกอย่างที่ไม่สามารถยอมรับได้นั้นที่เห็นได้ชัดคือ การ
แบ่งแยกที่เป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เช่น การแบ่งแยกในเรื่อง แหล่งก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา 
เพศ เป็นต้น 
 การน าหลักความเสมอภาคในฐานะหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้โดย   
สภาแห่งรัฐนั้น อาจแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของการน าไปใช้ ซึ่งหลักดังกล่าวประกอบด้วยหลักย่อย   
4 หลักคือ หลักความเสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย หลักความเสมอภาคในการเข้าใช้บริการ
สาธารณะ หลักความเสมอภาคในการท างานภาครัฐ และหลักความเสมอภาคของบุคคลต่อการ
รับภาระสาธารณะ ดังนี้ 
 (1)  หลักความเสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย 
 สภาแห่งรัฐน าหลักความเสมอภาคที่ได้รับการรับรองไว้ภายใต้หลัก
ความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย (l,eglité devant la loi) เช่น ในค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่     
9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1931 ในคดี Roubeau ซึ่งสภาแห่งรัฐวินิจฉัยว่า นายกเทศมนตรีอาจสงวนอ านาจ
ไว้ในข้อก าหนดของตนเพ่ืออาศัยอ านาจดังกล่าวสั่งการไม่น าข้อบัญญัติมาใช้เมื่อเกิดสถานการณ์พิเศษ
ที่มีเหตุอันสมควรรับฟังได้ว่าไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของข้อบัญญัติ สภาแห่งรัฐเห็นว่า บทบัญญัติ

                                                           

 206เรื่องเดียวกัน, หน้า 169. 
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ในลักษณะดังกล่าวไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคของพลเมืองภายใต้กฎหมาย 207 ส่วนกรณีที่        
สภาแห่งรัฐเห็นว่า การกระท าขององค์กรฝ่ายปกครองขัดต่อหลักความเสมอภาค 208 เช่น ในค า
พิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 คดี Union nationalev intersyndicale 
des enseignants de la conduit สภาแห่งรัฐวินิจฉัยว่า การใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
และการจ ากัดเวลาการใช้พลังงานท าให้เมืองปารีสต้องออกประกาศก าหนดการควบคุมและการจ ากัด
เวลาการใช้รถประจ าทางหรือรถยนต์ที่มีการใช้งานต่อเนื่อง แต่ข้อจ ากัดที่ก าหนดนี้ไม่รวมถึงรถยนต์
ขนาดเล็กและยกเว้นให้กับรถยนต์ที่ใช้ในการบริการประชาชนในลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเพ่ืองาน
บริการสาธารณะบรรลุผลตามที่ได้ก าหนดประเภทไว้ท้ายประกาศ เมื่อพิจารณาจากเหตุผลในการ
สาธารณะบรรลุผลตามที่ได้ก าหนดประเภทไว้ท้ายประกาศ เมื่อพิจารณาจากเหตุผลในการยกเว้น
ดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า รถยนต์รับส่งนักเรียนหรือรถยนต์ที่ใช้ในกิจการเพ่ือการศึกษาก็ควรได้รับการ
ยกเว้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น การที่ส านักงานต ารวจจราจรเมืองปารีสปฏิเสธการยกเว้นข้อบังคับให้แก่
รถยนต์รับส่งนักเรียนหรือรถยนต์ที่ใช้ในกิจการเพ่ือการศึกษาจึงขัดต่อหลักความเสมอภาคต่อหน้า
กฎหมาย 
 หลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายกับหลักความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม (l,eglité devant la justice) นั้น มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกัน จนอาจกล่าว
ได้ว่า ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมในกรณีเฉพาะของการน าเอาหลักความเสมอภาคต่อหน้า
กฎหมายมาใช้ซึ่งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยว่า209 การที่กฎหมายก าหนดให้การพิจารณา
คดีลหุโทษนั้น ผู้พิพากษาศาลอาญาเพียงนายเดียวสามารถที่จะพิจารณาคดีลหุโทษทั้งหลายได้ เว้นแต่
อธิบดีผู้พิพากษาจะเป็นผู้ก าหนดให้คดีนั้นอาจพิจารณาโดยองค์คณะผู้พิพากษาได้ กรณีนี้กฎหมาย
ดังกล่าวย่อมขัดกับหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย เพราะกฎหมายดังกล่าวนั้นเป็นอุปสรรคต่อ
การที่ประชาชนจะตกอยู่ภายใต้ความรับผิดหรือกระบวนการยุติธรรมอย่างเดียวกัน 
 (2)  หลักความเสมอภาคในการเข้าใช้บริการสาธารณะ 
 หลักความเสมอภาคเรียกร้องให้มีการปฏิบัติอย่างเดียวกันใน
สถานการณ์ที่เหมือนกัน ดังนั้น หลักความเสมอภาคในการเข้าใช้บริการสาธารณะ ( l,eglité devant 
les services publics) แล้ว การปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อผู้ใช้บริการสาธารณะจึงต้องมีความสัมพันธ์ที่
สมเหตุสมผลว่ามีสถานการณ์ที่แตกต่างกัน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยว่า การก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมของผู้ใช้บริการที่อาศัย หรือมีที่ท างานในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
จัดท าบริการสาธารณะให้แตกต่างไปจากอัตราของบุคคลอ่ืนย่อมไม่ขัดกับหลักความเสมอภาค210 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อเท็จจริง หรือสาระส าคัญที่แตกต่างกันฝ่ายปกครองอาจก าหนดเงื่อนไขใน

                                                           

 207บุบผา อัครพิมาน, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
 208ส านักงานศาลปกครอง, สรุปหลักกฎหมำยหลักควำมเสมอภำคและกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรม (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลปกครอง, 2552), หน้า 37. 
 209Bruno GENEVOIS, La Juvisprudence du Cousell Constitutionnel Principle 
Directeure (Paris: STH., 1988), pp. 234-235 อ้างถึงใน สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 171. 
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การเข้าใช้บริการสาธารณะให้แตกต่างกันได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค เช่น ค า
พิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1984 คดี Commissaire de la république de 
l,Ariège สภาแห่งรัฐวินิจฉัยว่า เมื่อการจัดให้มีโรงอาหารของโรงเรียนหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องบังคับ การ
ที่เทศบาลจัดให้มีโรงอาหารของโรงเรียนและเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะเด็กนักเรียนที่มีภูมิล าเนาใน
ท้องถิ่นอ่ืน หรือเรียกเก็บค่าบริการจากเด็กในท้องถิ่นของตนในราคาต่ ากว่าเด็กนักเรียนต่างท้องที่นั้น 
ตราบใดที่ราคาเรียกเก็บไม่สูงไปกว่าราคาต้นทุนแล้ว เทศบาลสามารถออกข้อก าหนดเรื่องราคาให้เป็น
ประโยชน์เฉพาะแก่เด็กนักเรียนในท้องถิ่นของตนได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการขัดกับหลักความเสมอภาคใน
การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจากรัฐ ส่วนกรณีที่สภาแห่งรัฐเห็นว่า การออกประกาศของฝ่าย
ปกครองบางประเภทมีลักษณะเป็นการขัดกับหลักความเสมอภาคในการใช้บริการสาธารณะ เช่น ใน
ค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1996 คดี le Groupement Francais de 
l,Hélicoptère ประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการลดเสียงรบกวน
จากเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ โดยก าหนดให้เฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กบรรจุผู้โดยสารไม่เกิน 5 คน และ
เฮลิคอปเตอร์ที่มีเสียงเครื่องยนต์เกินกว่าที่ก าหนดให้สามารถใช้สนามบินขึ้นลงในตอนกลางคืนได้ไม่
เกิน 10 ครั้งต่อปี ประกาศฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงเฮลิคอปเตอร์ที่ ใช้ในการส ารวจที่มีภารกิจมากกว่า 
12 ครั้งต่อปี ซึ่งภารกิจเหล่านี้ได้แจกแจงไว้ท้ายประกาศฉบับนี้ นอกจากนี้ ผู้ด าเนินการในภารกิจได้
ตลอดเวลา จึงเห็นได้ว่า เจ้าของเฮลิคอปเตอร์ท่ีใช้ในการส ารวจได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้สนามบิน
มากกว่าเจ้าของเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป ประกาศฉบับนี้จึงขัดกับหลักความเสมอภาคในการใช้บริการ
สาธารณะ211 
 (3)  หลักความเสมอภาคในการท างานภาครัฐ 
 หลักความเสมอภาคในการท างานภาครัฐ (l,eglité dans les 
employs publics) โดยหลักแล้วถือว่าการสอบแข่งขันเป็นวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานภาครัฐที่
เหมาะสมและเสมอภาคที่สุด อย่างไรก็ตาม คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไม่ถือว่าการสอบแข่งขันนั้นเป็น
วิธีการเดียวที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าท างานภาครัฐเท่านั้น ดังนั้น การที่ก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่
ด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี ผู้บริหารสหภาพแรงงาน ผู้บริหารสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกเป็นผู้มีสิทธิสอบเข้าวิทยาลัยการบริหารแห่งชาตินั้นไม่ขัดต่อหลักความ
เสมอภาค แต่ในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งระหว่างบุคคลในระดับ หรือ
ประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันนั้นสภาแห่งรัฐเห็นว่า เป็นกรณีที่ขัดกับหลักความเสมอภาค 212 และ 
สภาแห่งรัฐยังได้มีค าพิพากษาที่แสดงให้เห็นถึงหลักความเสมอภาคในการท างานภาครัฐ ( l,eglité 
dans les employs publics) เช่น ในค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1954 คดี 
Barel สภาแห่งรัฐวินิจฉัยว่า ข้าราชการผู้หนึ่งจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด หากเขาอยู่ในต าแหน่งหน้าที่และมีลักษณะงานในหน้าที่รับผิดชอบเท่าเทียมกับข้าราชการ
ผู้อื่น ดังนั้น รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีจะต้องออกค าสั่งก าหนดรายชื่อข้าราชการทุกคนที่มี
สิทธิหรือมีคุณสมบัติในการได้รับคัดเลือกเพ่ือเข้าอบรมในวิทยาลัยการบริหารแห่งชาติโดยค านึงถึง
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หลักความเสมอภาคในการรับราชการ โดยไม่เลือกว่าบุคคลใดจะมีความคิดทางการเมืองอันเป็น
ปฏิปักษ์ต่อรัฐหรือไม่213 หรือในค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1936 คดี 
Demoiselle BOBARD et autres214 กระทรวงการสงครามได้ออกกฤษฎีกาก าหนดคุณสมบัติในการ
เข้าด ารงต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงไว้ให้แก่บุคลากรชายเท่านั้นจึงถูกบุคลากรหญิงโต้แย้งว่า 
กฤษฎีกาดังกล่าวขัดต่อหลักความเสมอภาคของบุคคลเกี่ยวกับการท างานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง  
สภาแห่งรัฐพิจารณาว่า หญิงมีความสามารถโดยชอบด้วยกฎหมายในงานที่ขึ้นตรงต่อราชการ
ส่วนกลางของกระทรวงต่าง ๆ แต่ฝ่ายปกครองก็สามารถก าหนดคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับงานใน
ต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในกระทรวงได้ โดยอาจก าหนดข้อจ ากัดส าหรับการรับบุคคลเข้าท างาน หรือ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นต าแหน่งเฉพาะบุคลากรหญิงได้ หากข้อจ ากัดดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
หน้าที่นั้น ๆ ทั้งนี้ การก าหนดดังกล่าวจะต้องมีเหตุผลที่รับฟังได้ว่าจ าเป็นส าหรับต าแหน่งหน้าที่นั้น ๆ 
จริง มิได้เกิดจากเหตุอ่ืน 
 4)  หลักความเสมอภาคของบุคคลต่อการรับภาระสาธารณะ 
 หลักความเสมอภาคของบุคคลต่อการรับภาระสาธารณะ (l,eglité devant 
les charges publiques) ปรากฏให้เห็นในค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 
1923 ในคดี Couiteas เป็นค าพิพากษาที่วางหลักความรับผิดโดยปราศจากความผิดของรัฐ โดยความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในคดีเกิดจากการที่ฝ่ายปกครองปฏิเสธไม่ใช้ก าลังเข้าจัดการบังคับให้มีการปฏิบัติ
ตาม ซึ่งสภาแห่งรัฐตัดสินว่า รัฐบาลมีหน้าที่ในการก าหนดวิธีการที่จะบังคับตามค าพิพากษา 
ขณะเดียวกันก็มีสิทธิปฏิเสธที่จะใช้ก าลังทางการทหารเข้าด าเนินการบังคับ หากเห็นว่าการใช้ก าลัง
บังคับจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง การปฏิเสธของรัฐบาลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือป้องกันความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองจึงเป็นการกระท าท่ีชอบแล้ว แต่ก่อให้เกิดความเสียหาย
กับผู้ชนะคดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของศาลที่จะก าหนดว่า ค่าเสียหายดังกล่าวชุมชนต้องร่วมรับผิดชอบ
เท่าไหร่ ค่าเสียหายที่ชุมชนต้องรับผิดชอบคือ จ านวนความเสียหายที่ฝ่ายปกครองต้องชดใช้ 215 และ
ปรากฏให้เห็นได้จากค าวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งเคยวินิจฉัยถึงความเสมอภาคในเรื่อง
ภาษีเอาไว้หลายกรณี โดยเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัตินั้นมีอ านาจที่จะก าหนดฐานภาษีได้เองโดยค านึงถึง
หลักความเสมอภาค และฝ่ายนิติบัญญัติยังสามารถให้มีการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกันโดยค านึงถึง
ลักษณะพิเศษของกิจกรรมที่หลากหลายของผู้ใช้แรงงานได้ เช่นเดียวกับกรณีที่ มีการก าหนดอัตรา
ยกเว้นที่ต่างกันโดยค านึงถึงผลประกอบการ การก าหนดอัตราภาษีท่ีแตกต่างกัน หรือการให้ประโยชน์
ทางภาษีด้วยการกระตุ้นให้มีการจัดและพัฒนามูลนิธิ หรือสมาคมทางวัฒนธรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมแล้วย่อมไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค216 
 จะเห็นได้ว่า หลักความเสมอภาคนี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ได้รับการยอมรับว่ามี
คุณค่าเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ เป็นหลักประสิทธิของประชาชนว่าจะต้องได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่าง

                                                           

 213ส านักงานศาลปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 49. 
 214บุบผา อัครพิมาน, เรื่องเดิม, หน้า 13. 
 215เรื่องเดียวกัน, หน้า 11-13. 
 216สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 172. 
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เท่าเทียมกัน หลักนี้เป็นหลักส าคัญในค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 เป็นหลัก
พ้ืนฐานที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และสภาแห่งรัฐน ามาปรับใช้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม  
 3.2.5.2  หลักความได้สัดส่วน (Principe de proportionnalité) 
 หลักความได้สัดส่วน เป็นหลักการขั้นพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อ านาจ
กับผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อ านาจ โดยบังคับให้ผู้ใช้อ านาจจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ตกอยู่ภายใต้อ านาจ
ของตนอย่างพอเหมาะพอประมาณ217 แม้รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ จะไม่ได้บัญญัติหลักแห่ง
ความได้สัดส่วนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็ถือกันว่าเป็นหลักรัฐธรรมนูญทั่วไปและมีค่าบังคับเสมอ
กันกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ (Bloc Constitutionnel) หลักกฎหมายดังกล่าวประกอบด้วย
หลักการย่อยๆ สามประการ218 คือ หลักแห่งความสัมฤทธิ์ผล (Principle of Appropriateness) 
หลักแห่งความจ าเป็น (Principle of Necessity) และหลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่าง
แคบ (Principle of Proportionality in Stricto Sensu) 
 1)  หลักแห่งความสัมฤทธิ์ผล (Principle of Appropriateness) บังคับว่า
ในบรรดามาตรการต่าง ๆ ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเปิดช่องให้รัฐสามารถใช้อ านาจก าหนดเพ่ือไป
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ รัฐจะต้องเลือกมาตรการที่สามารถด าเนินการให้เจตนารมณ์
ของกฎหมายฉบับนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้เท่านั้น โดยหากกฎหมายมีเจตนารมณ์คุ้มครองสิทธิหรือ
เสรีภาพของผู้อ่ืน หากมาตรการใดไม่สามารถท าให้จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้โดย   
แน่แท้ หรือท าให้สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิมย่อมเป็นมาตรการที่ขัดต่อหลักแห่งความสัมฤทธิ์ผล
และไม่มีผลใช้บังคับ หรือกฎหมายฉบับใดที่ไม่เป็นไปตามหลักแห่งความสัมฤทธิ์ผลกฎหมายฉบับนั้น
ย่อมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่าหลักแห่งความเหมาะสมเรียกร้องความสัมพันธ์เชิงเหตุ  และ
ผลระหว่างมาตรการที่รัฐออกมาใช้บังคับกับสิ่งที่กฎหมายฉบับที่ให้อ านาจประสงค์จะให้เกิดขึ้นเป็นผล 
ดังนั้น หลักแห่งความสัมฤทธิ์ผลจึงเป็นสิ่งเดียวกันกับสามัญส านึก (Common Sense) นั่นเอง โดย
หากรัฐออกมาตรการที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ หรือความมุ่งหมายของ
กฎหมายได้อย่างแน่แท้จึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่ารัฐประสงค์จะใช้มาตรการนั้นเป็นเครื่องมือ
ด าเนินการให้เกิดผลอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากผลที่กฎหมายประสงค์จะให้เกิดเข้าข่ายการใช้อ านาจ
โดยมิชอบ 
 2)  หลักแห่งความจ าเป็น (Principle of Necessity) หมายความว่า ใน
บรรดามาตรการหลาย ๆ อย่าง ซึ่งล้วนแต่สามารถท าให้เจตนารมณ์ หรือความมุ่งหมายของกฎหมาย
ฉบับที่ให้อ านาจส าเร็จลุล่วงไปได้ แต่ทว่าแต่ละมาตรการมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมากน้อยแตกต่างกัน รัฐต้องตัดสินใจเลือกเอามาตรการที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด และบรรลุเจตนารมณ์แห่งกฎหมายให้มากที่สุด ซึ่งความคิดที่เป็น

                                                           

 217Paul Muller, Le principle de la proportionnalite (Bale: N.p., 1978), p. 198 
อ้างถึงใน วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, หลักการว่าด้วย “การกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย,” ใน
คู่มือกำรศึกษำวิชำกฎหมำยปกครอง, หน้า 145. 
 218วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
2540, หน้า 85-94. 
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รากฐานของหลักการนี้มีอยู่ว่า “ในระหว่างสิ่งที่เลวร้ายสองสิ่งที่จ าต้องเลือก บุคคลควรเลือกสิ่งที่
เลวร้ายน้อยกว่า” ดังนั้น รัฐจึงมีอ านาจจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนได้เพียงเท่าที่จ าเป็นแก่
การด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเท่านั้น การจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของราษฎร
เกินขอบเขตแห่งความจ าเป็นแก่การด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่
ชอบธรรม เช่น คดีท่ีเกิดข้ึนในประเทศฝรั่งเศส องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประจ าเมือง Nevers ได้
เชิญนาย René Benjamin มาแสดงปาฐกถาในทางวรรณคดีให้แก่บุคคลทั่วไปฟังที่เทศบาลเมือง
ดังกล่าว ปรากฏว่าได้มีครูหลายคนได้แจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบว่าพวกเขาจะต่อต้านการปาฐกถา
ครั้งนี้ทุกวิถีทาง บรรดาครูดังกล่าวได้เชื้อเชิญให้มีการเดินขบวนต่อต้านการปาฐกถาครั้งนี้โดยทาง
หนังสือพิมพ์ ใบปลิว หลังจากที่มีการแสดงออกดังกล่าว นายกเทศมนตรีจึงมีค าสั่งห้ามการแสดง
ปาฐากถา องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประจ าเทศบาลจึงได้ออกประกาศว่าจะให้มีการแสดงปาฐกถา
เป็นการส่วนตัวเฉพาะกลุ่มบุคคลแทน นายกเทศมนตรีก็ออกค าสั่งห้ามเป็นครั้งที่สองอีก นาย René 
Benjamin จึงได้ร้องต่อสภาแห่งรัฐให้เพิกถอนค าสั่งห้ามทั้งสองโดยอ้างว่าเป็นการใช้อ านาจโดยไม่
ชอบด้วยวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนดและค าสั่งห้ามทั้งสองครั้งขัดต่อรัฐบัญญัติว่าด้วยเสรีภาพใน
การชุมนุมซึ่งสภาแห่งรัฐตัดสินว่า เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในส านวน ข้ออ้างของ
นายกเทศมนตรีเมือง Nevers ที่เก่ียวกับความไม่สงบเรียบร้อยดังกล่าวยังไม่ร้ายแรงถึงขนาดว่า ถ้าไม่
ห้ามการแสดงปาฐกถาดังกล่าวแล้วเขาจะไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยโดยใช้มาตรการต่าง ๆ  
ที่เขามีอ านาจจะใช้ได้ตามกฎหมาย ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงข้ออ้างเรื่องการใช้
อ านาจโดยไม่ชอบด้วยวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนด ผู้ร้องก็มีเหตุที่อ้างว่าค าสั่งที่ร้องขอให้เพิกถอน
ได้ออกโดยไม่มีอ านาจให้กระท าได้ 
 3)  หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Principle of 
Proportionality in Stricto Sensu) เป็นหลักการที่เรียกร้องให้เกิดดุลยภาพขึ้นระหว่างความ
เสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและหรือสังคมโดยส่วนรวมกับประโยชน์อัน
มหาชนที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการหนึ่งมาตรการใดของรัฐ กล่าวคือ ใน
บรรดามาตรการต่าง ๆ ที่สามารถด าเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย เมื่อน ามาใช้บังคับแล้ว
อาจก่อให้เกิดประโยชน์และโทษในขณะเดียวกัน ประโยชน์ที่เกิดข้ึนคือประโยชน์สาธารณะที่กฎหมาย
ประสงค์จะให้เกิดขึ้น ส่วนโทษเป็นผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐจะต้องเลือกใช้
มาตรการที่ก่อประโยชน์แก่มหาชนมากกว่าสร้างความเสียหายให้กับเอกชน ดังนั้น ในบรรดา
มาตรการต่าง ๆ ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเปิดช่องให้รัฐสามารถใช้อ านาจไปจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน หากการลงมือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการนั้นจะยังผลให้เกิดประโยชน์กับมหาชน
น้อยมากไม่คุ้มกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่จะบังเกิดความเสียหายแล้ว ในกรณีเช่นนี้ รัฐ
จะต้องไม่ใช้มาตรการนั้นไปบังคับใช้กับประชาชน หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบนี้
จึงเรียกร้องว่ามาตรการที่รัฐอาศัยอ านาจตามกฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชนต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์มากกว่าโทษ และถ้าก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์แล้วย่อมถือได้ว่ามาตรการนั้นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ดังนั้น รัฐจะเลือกใช้มาตรการใดที่ก่อโทษให้แก่ประชาชนหรือส่วนรวมมากกว่าก่อ
ประโยชน์ไม่ได้ แม้มาตรการนั้นจะเป็นมาตรการที่เมื่อน ามาใช้แล้วจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายตามหลักแห่งความสัมฤทธิ์ผล และเป็นมาตรการที่จ าเป็นแก่การด าเนินการให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์ของกฎหมายตามหลักแห่งความจ าเป็นก็ตาม มาตรการดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และไม่อาจใช้บังคับกับประชาชนได้ เช่น ค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.1971 
คด ีVille Nouvelle-Est  โดยข้อเท็จจริงในคดี เป็นเรื่องปัญหาการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักศึกษาในตัว
เมือง Lille ท าให้รัฐบาลฝรั่งเศสต้องการที่จะขยับขยายและย้ายการเรียนการสอนไปอยู่นอกตัวเมือง  
Lille ทางทิศตะวันออก ในการนี้รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะสร้างศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยขึ้นที่
สามารถรับนักศึกษาได้ถึง 35,000 คน และสร้างเมืองใหม่ที่สามารถมีที่พักอาศัยได้ถึง 25,000 หลัง 
เพ่ือให้โครงการดังกล่าวส าเร็จจึงต้องมีการเวนคืนที่ดินและรื้อถอน 250 หลังคาเรือน ต่อมามีการ
แก้ไขโครงการใหม่จึงรื้อถอนเพียง 88 หลังคาเรือน จากนั้นสมาคมพิทักษ์รักษาประโยชน์ของผู้
เดือดร้อนได้เสนอให้เปลี่ยนแนวเขตถนนเสียใหม่ที่สามารถรักษาบ้านเรือนไว้ได้อีกจ านวนหนึ่งซึ่ง
รัฐบาลไม่ท าตามโดยอ้างว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ชมรมดังกล่าวอ้างว่า 
การรื้อถอนบ้านนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเปลี่ยนแนวเขตถนนได้ การกระท าดังกล่าวของรัฐบาลท า
ให้ต้นทุนของโครงการสูงเกินเหตุ และไม่ถือเป็นสาธารณประโยชน์จึงน าคดีมาสู่สภาแห่งรัฐ ในคดีนี้ 
สภาแห่งรัฐ ได้ตัดสินว่า “โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการใดจะเป็นการด าเนินการเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อการกระทบต่อกรรมสิทธิ์ของเอกชน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และความเสียหาย
อ่ืน ๆ ต่อสังคมอันเกิดจากโครงการนั้นต้องไม่มากเกินขนาดเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่โครงการนั้น
ก่อให้เกิดข้ึน” ซึ่งสภาแห่งรัฐได้ยกฟ้องคดีดังกล่าว219 
 สภาแห่งรัฐได้น าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมในการ
ด าเนินการของฝ่ายปกครอง 4 กรณี220 ดังนี้ 
 1)  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของปัจเจกชน 
 หลักความได้สัดส่วนเป็นการชั่งน้ าหนักระหว่างวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
ของการกระท าทางปกครองกับวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้น หากมี
วิธีด าเนินการที่ฝ่ายปกครองสามารถน ามาใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้หลายวิธี ฝ่ายปกครองจะต้อง
เลือกใช้วิธีการที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม สภาแห่งรัฐ  
จะต้องยอมรับว่าฝ่ายปกครองมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ฝ่ายปกครองจึง
ต้องมีอ านาจโดยทั่วไปในการออกกฎ ระเบียบต่าง ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด แต่การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นจะต้องไม่เป็นการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน เช่น เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการเคลื่อนไหว เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งสภาแห่งรัฐได้น าหลักความได้สัดส่วนมาใช้
ในการพิจารณากรณีพิพาทที่เป็นการจ ากัดเสรีภาพของประชาชน เช่น ค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลง
วันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1990 ในคดี Pichiné สืบเนื่องจากรัฐกฤษฎีกา ปี ค.ศ. 1961 ให้อ านาจแก่
รัฐมนตรีด้านวัฒนธรรม (Le Ministère de la Culture) ในการสั่งห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องใดเรื่อง

                                                           

 219Jacquelin Morand-Deviller, op.cit., pp. 229-230 อ้างถึงใน เกรียงไกร  
เจริญธนาวัฒน์, หลักพ้ืนฐำนกฎหมำยมหำชน, หน้า 154. 
 220บรรเจิด สิงคะเนติ และสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์, “หลักความได้สัดส่วนตามหลักกฎหมาย
ของเยอรมันและฝรั่งเศส,” วำรสำรกฎหมำยปกครอง 19, 1 (เมษายน 2543): 190-197. 
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หนึ่งแก่ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปี หรือ 18 ปี แล้วแต่กรณี หรือสั่งห้ามฉายภาพยนตร์โดยสิ้นเชิง ใน
ข้อพิพาทนี้รัฐมนตรีด้านวัฒนธรรมได้อนุญาตให้มีการฉายภาพยนตร์เรื่อง The Last Temptation of 
Christ ซึ่งก่อให้เกิดข้อโต้แย้งในสังคม จึงมีการฟ้องคดีต่อสภาแห่งรัฐเพ่ือขอเพิกถอนค าสั่งของ
รัฐมนตรีดังกล่าว ในการนี้สภาแห่งรัฐเห็นว่าผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันเกิด
จากการฉายภาพยนตร์ดั งกล่ าวมิ ได้มีความรุนแรงตามที่มี การโต้แย้ ง  อีกทั้ ง ไม่ เป็นการ
กระทบกระเทือนอย่างร้ายแรงต่อจิตส านึก หรือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของประชาชนแต่ประการใด 
ค าสั่งอนุญาตของรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวชอบแล้ว และในค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม ค.ศ. 1993 คดี Benjamin ซึ่งสภาแห่งรัฐได้รับรองว่า นายกเทศมนตรีซึ่งมีหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จะด าเนินการมาตรการใด ๆ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนนั้นจะต้องใช้
อ านาจของตนโดยค านึงถึงการเคารพต่อเสรีภาพในการนัดชุมนุม แต่ตามข้อเท็จจริงของคดี
นายกเทศมนตรียังสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนได้โดยไม่จ าเป็นต้องสั่ งห้ามการนัด
ชุมนุมทางวรรณกรรม โดยก าหนดมาตรการทางต ารวจที่จ าเป็นแก่การนั้น ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อความเรียบร้อยของสาธารณชนที่อาจเกิดขึ้นจากการนัดชุมนุมนั้น 
สภาแห่งรัฐจึงได้เพิกถอนค าสั่งของนายกเทศมนตรีที่สั่งห้ามการนัดชุมนุมดั งกล่าว เนื่องจากการสั่ง
ห้ามดังกล่าวเป็นวิธีการที่ไม่ได้สัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย 
และความสงบเรียบร้อยของสาธารณชน 
 2)  การลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือน 
 การพิจารณาคดีเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือน สภาแห่งรัฐ
มักจะด าเนินการควบคุมขั้นต่ า (contrôle minimum) โดยจะพิจารณาแต่เพียงว่าการลงโทษทางวินัย
ดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ และข้อเท็จจริงที่ฝ่ายปกครองยกขึ้นเป็น
ข้อกล่าวอ้างมีคุณสมบัติทางกฎหมาย (qualification juridique des faits) อันเป็นเหตุแห่งการ
ลงโทษหรือไม่ และสภาแห่งรัฐเคยวินิจฉัยว่า “มิใช่หน้าที่ของศาลที่จะตัดสินว่าขอบเขตของการ
ลงโทษที่ก าหนดโดยฝ่ายปกครองนั้นสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่” เนื่องจากการลงโทษ
ทางวินัยข้าราชการพลเรือนเป็นกรณีเกี่ยวกับความประพฤติโดยทั่วไปของข้าราชการพลเรือน ซึ่งต้อง
ใช้ระยะเวลาพอสมควรในการสังเกตพฤติกรรมที่เป็นการกระท าความผิดกับโทษที่จะลงส าหรับ
ความผิดนั้น ในการที่สภาแห่งรัฐเข้าควบคุมขั้นต่ าในเรื่องการลงโทษทางวินัยนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
เป็นการควบคุมที่ขาดประสิทธิภาพและน ามาซึ่งการใช้อ านาจเกินขอบเขตของฝ่ายปกครอง ดังนั้น 
สภาแห่งรัฐจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินการใหม่ โดยน าหลักความได้สัดส่วนมา
ประกอบการพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือน เช่น ค าพิพากษา
สภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 1978 ในคดี Lebon โดยคดีนี้นาย Lebon มีอาชีพเป็นครู ถูก
กล่าวหาว่าประพฤติหยาบโลนต่อเด็กนักเรียนหญิง และด้วยเหตุนี้จึงถูกฝ่ายปกครองไล่ออก สภาแห่ง
รัฐปฏิเสธที่จะพิจารณาอุทธรณ์ของนาย lebon เพราะเห็นว่าฝ่ายปกครองมิได้ใช้อ านาจดุลพินิจที่
ผิดพลาดอย่างชัดเจน ซึ่งการลงโทษดังกล่าวได้สัดส่วนกับการกระท าความผิดตามข้อเท็จจริง และค า
พิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1978 ในคดี Vinolay คดีนี้ประธานคณะกรรมการ
การเกษตรชุมชนถูกไล่ออก เนื่องจากความล่าช้าของตนในการตอบข้อซักถามของกระทรวงการคลัง 
การล่าช้าดังกล่าวถือเป็นการกระท าความผิดในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งสภาแห่งรัฐได้เพิกถอนค าสั่งไล่
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ออกดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่า แม้ว่าความบกพร่องในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของการปฏิบัติ
หน้าที่ของฝ่ายปกครอง (une bonne administration) จะเป็นเหตุ อันสมควรที่บุคคลนั้นจะต้อง
ได้รับโทษทางวินัย แต่ก็ไม่เป็นเหตุถึงขนาดที่จะก าหนดโทษไล่ออก อันเป็นการใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาด
อย่างชัดเจน ซึ่งรุนแรงเกินขอบเขตตามอัตราโทษที่ก าหนดในกฎระเบียบนั้น 
 3)  การวางผังเมืองและการเวนคืนที่ดิน 
 จากสาระส าคัญของหลักความได้สัดส่วนที่ประกอบด้วย 3 หลักการย่อย 
คือ หลักแห่งความสัมฤทธิ์ผล หลักแห่งความจ าเป็น และหลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่าง
แคบ โดยการด าเนินการใด ๆ ของฝ่ายปกครองที่ไม่เป็นไปตามหลักการใดหลักการหนึ่งที่ประกอบขึ้น
เป็นหลักความได้สัดส่วน ย่อมถือว่าเป็นการกระท าที่ขัดกับหลักความได้สัดส่วน และอาจน าไปสู่การ
เพิกถอนโดยสภาแห่งรัฐ ซึ่งสภาแห่งรัฐได้น าหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบมาปรับใช้ใน
คดีเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินของเอกชน เช่น ค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 
1971 คดี Ville Nouvelle-Est คดีนี้รัฐบาลฝรั่งเศสมีนโยบายที่จะลดความแออัดของเมือง Lille ซึ่ง
เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาอยู่เป็นจ านวนมากไปอยู่นอกเมือง จึงได้จัดท าศูนย์การศึกษา และ
สร้างเมืองใหม่เพ่ือรองรับนักศึกษา และประชากรในอนาคต โดยมีการเวนคืนที่พักอาศัยเพ่ือเตรียม
ด าเนินโครงการดังกล่าว ผู้อยู่อาศัยในบริเวณที่ถูกเวนคืนได้ต่อต้านการด าเนินการดังกล่าวเป็น    
อย่างมาก โดยอ้างว่าการกระท าทางปกครองดังกล่าวมิได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ในการนี้ 
สภาแห่งรัฐได้พิจารณาผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของโครงการดังกล่าวประกอบกับ
ความส าคัญของโครงการแล้วเห็นว่า การที่จะต้องรื้อบ้านพักอาศัยหลายครัวเรือนนั้นมิได้ท าให้
ลักษณะ “ประโยชน์สาธารณะ” ของโครงการดังกล่าวต้องสูญสิ้นไปแต่อย่างใด นอกจากนี้สภาแห่งรัฐ
ได้วางหลักกฎหมายไว้ในค าพิพากษานี้ว่า โครงการใดโครงการหนึ่งจะถือว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สาธารณะได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่าการละเมิดของปัจเจกบุคคล ค่าใช้จ่ายหรือผลกระทบด้านการเงินที่
เกิดขึ้นและความเสียหายทางสังคมที่อาจเป็นไปได้ไม่เกินขอบเขตเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่
โครงการนั้นจะท าให้เกิดข้ึน 
 4)  การป้องกันสภาพแวดล้อม 
 สภาแห่งรัฐได้น าหลักความได้สัดส่วนมาปรับใช้ในการพิจารณาคดีพิพาท
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้สภาพแวดล้อมถูกท าลาย เช่น ค าพิพากษา
สภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1979 คดี Dep. De la Savoie กลุ่มผู้ร่วมต่อต้านการสร้าง
สถานีพลังงานนิวเคลียร์ อ้างว่า โครงการดังกล่าวมิได้ด าเนินไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เนื่องจาก
ความไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอของการศึกษาวิจัยในเบื้องต้น จ านวนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
มีจ านวนมหาศาลกับมีความเสี่ยงในการด าเนินงานต่อสภาพแวดล้อมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และการ
ก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวจะท าให้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของพ้ืนที่ในบริเวณนั้นสูญเสียไป 
ในกรณีนี้สภาแห่งรัฐ เห็นว่า ในด้านหนึ่งความไม่ได้สัดส่วนระหว่างความต้องการพลังงานและ
ความสามารถในการน าเอาแหล่งทรัพยากรในประเทศมาใช้ประโยชน์ท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ที่แตกต่างไปจากวิธีการในอดีต และอีกด้านหนึ่ง 
ข้อบังคับที่ก าหนดให้ผู้ก่อสร้างและผู้ด าเนินงานติดตั้งสถานีพลังงานนิวเคลียร์ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดในอันที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของการก่อสร้างสถานีดังกล่าว 
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อีกทั้งการก่อสร้างโรงงานนิวเคลียร์ในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้นั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
สภาพแวดล้อมอย่างใด ดังนั้น จึงไม่มีข้อเท็จจริงใดที่บ่งชี้ว่าโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบ 
หรือผลเสียหายใด ๆ ไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจและการเงิน ไม่ว่าจะพิจารณาในประเด็นเรื่องความ
ปลอดภัย หรือประเด็นเรื่องสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลลบล้างลักษณะประโยชน์สาธารณะของโครงการ
ดังกล่าว และในค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1995 คดี Syndicat CFDT des 
marins-pêcheurs de la rade de Brest กลุ่มชาวประมงทางทะเลในเมือง Brest ได้รวมตัวกัน
คัดค้านการก่อสร้างศูนย์อุตสาหกรรมคอมเพล็กซ์ และก่อสร้างโรงกลั่นน้ ามันบนท่าเรือในบริเวณที่ตน
ประกอบอาชีพ เนื่องจากโครงการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดมลพิษทางทะเล สภาแห่งรัฐเห็นว่า ตาม
ข้อเท็จจริงพื้นที่ทางเกษตรที่จะถูกน ามาด าเนินโครงการมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ประกอบกับโครงการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่ถูกจัดว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
ดังนั้น สภาแห่งรัฐจึงยอมรับลักษณะ “ประโยชน์สาธารณะ” ของโครงการดังกล่าว เป็นต้น 
 3.2.5.3  หลักความเป็นกลาง (Principe d, impartialité) 
 หลักความเป็นกลางได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมาย
ปกครองฝรั่งเศส ที่มีวิวัฒนาการมาจากแนวค าพิพากษาของสภาแห่งรัฐ ที่ยึดหลักการว่า การวินิจฉัย
สั่งการของฝ่ายปกครองจะต้องปราศจากอคติ221 ซึ่งหลักความเป็นกลางเกิดขึ้นจากความคิดพ้ืนฐาน
ที่ว่า หากบุคคลมีอ านาจสั่งการในเรื่องที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ บุคคลนั้นก็จะสูญเสียความเป็นกลาง
และไม่อาจสั่งการโดยปราศจากอคติในเรื่องนั้น ๆ ได้ ดังนั้น หลักการนี้จึงน ามาใช้ในองค์กรของรัฐที่มี
อ านาจวินิจฉัยตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ด้วย หลักความเป็นกลางในการท าค าสั่งทางปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสนั้นได้มีการบัญญัติเป็นกฎหมายล าดับรองที่ออกโดยฝ่ายบริหาร (décret) เช่น       
รัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1983 ซึ่งในมาตรา 13 ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการวินิจฉัย หรือมีค าสั่งทางปกครองว่าจะต้องไม่มีส่วนได้เสียในการกระท า หรือออกค าสั่ง
ทางปกครองนั้น ๆ ทั้งนี้ ในมาตราดังกล่าวยังได้บัญญัติรับรองไว้ว่า บุคคลผู้มีส่วนได้เสียนั้นถ้าอยู่ในที่
ประชุม แม้จะไม่ได้ออกเสียงแสดงความคิดเห็นก็ตาม แต่ก็ก่อให้เกิดอคติหรือการมีส่วนได้เสียได้ ซึ่ง
จากบทบัญญัติดังกล่าวนี้เป็นไปตามแนวค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ ที่วางหลักไว้ว่า บุคคลผู้มีส่วนได้
เสียไม่ว่าจะมีผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมนั้น ต้องไม่อยู่ร่วมในที่ประชุม และในมาตรา 13 วรรค
สอง ได้บัญญัติให้ การปรากฏตัวของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในที่ประชุมนั้นท าให้ค าสั่งทางปกครองนั้น
เสียไปเป็นโมฆะ ซึ่งใช้บังคับในทุกกรณี ยกเว้นแต่เฉพาะกรณีที่การปรากฏตัวของบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย

                                                           

 221เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, องค์กรและวิธีกำรคุ้มครองประชำชนและควบคุมฝ่ำย
ปกครองภำยในฝ่ำยปกครองในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 171. 
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นั้นไม่ส่งผลต่อการประชุมหรือการตัดสินใจแต่ประการใด222 ดังจะเห็นได้จากการที่สภาแห่งรัฐได้มี
การตัดสินในเรื่องนี้ไว้เป็น 2 แนวทาง223 คือ 
 แนวทางแรก สภาแห่งรัฐได้มีการตัดสินก่อน ค.ศ. 1982 ซึ่งสภาแห่งรัฐได้วาง
แนวทางในการตัดสินคดีเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของบุคคลผู้มีอ านาจท าการวินิจฉัย หรือมีค าสั่งทาง
ปกครองไว้ในกรณีที่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียนั้นร่วมอยู่ในที่ประชุมว่า การปรากฏตัวของบุคคลดังกล่าว
นั้น ไม่ถึงขนาดมีผลท าให้ค าสั่งหรือความเห็นนั้นเสียไป ถ้าบุคคลนั้นปฏิเสธที่จะออกเสียงหรือ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น โดยสภาแห่งรัฐได้เคยตัดสินในเรื่องเกี่ยวกับนิติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นท่ีถูกยกเลิกไป แต่ไม่ยกเลิกในทุกกรณ ี
 แนวทางที่สอง สภาแห่งรัฐได้มีการตัดสินหลัง ค.ศ. 1982 เป็นต้นมา ซึ่งสภาแห่งรัฐ
มักตัดสินไปในแนวทางว่า บุคคลผู้มีส่วนได้เสียได้ที่ปรากฏตัวอยู่ในที่ประชุม แม้ว่าบุคคลนั้นจะมิได้
แสดงความคิดเห็นก็ตาม การปรากฏตัวของบุคคลดังกล่าวก็มีผลต่อการออกค าสั่ง โดยอาจท าให้
เกรงใจหรือโน้มน้าวใจให้ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งโน้มเอียงไม่เป็นกลางได้ จึงท าให้ค าสั่งนั้นเป็นโมฆะ 
 นอกจากหลักความเป็นกลางจะเป็นหลักที่ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นหลัก
กฎหมายทั่วไปมานานแล้ว หลักความเป็นกลางยังได้รับการรับรองไว้ในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการ
พิทักษ์สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน (Convention européenne de sauvegarde des 
l,home et des libertés Fondamentales) มาตรา 6 ที่ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะถูกตัดสินการ
กระท าของตนโดยศาลที่อิสระและมีความเป็นกลาง ซึ่งได้รับการจัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเป็น
ธรรม เปิดเผย ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้ าที่
ตามกฎหมายแพ่ง หรือการถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดตามกฎหมายอาญา 
 การห้ามมิให้ตุลาการวินิจฉัยตัดสินเรื่องใด ๆ ที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือห้าม มิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยสั่งการ หรือ ลงมติ
นี้ต้องตีความการมีส่วนได้เสียในลักษณะอย่างกว้าง คือ นอกจากเป็นกรณีที่ผู้ออกค าสั่งหรือวินิจฉัยมี
ความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งกับผู้ยื่นค าร้อง หรือค าฟ้องในเรื่องนั้น ๆ เช่น เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน 
คู่สมรส หรือญาติสนิทกับผู้ยื่นค าร้องหรือค าฟ้องแล้ว ยังรวมถึงกรณีที่ผู้มีอ านาจวินิจฉัยนั้นเ คย
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการเรื่องนั้นมาก่อนในโอกาสและสถานะอ่ืน เช่น เคยเป็นผู้พิพากษานั่งพิจารณาใน
คดีเดียวกันนั้นในศาลอ่ืนมาแล้ว หรือเป็นอนุญาโตตุลาการมาแล้ว หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการที่เคยพิจารณาสั่งการ หรือลงมติในเรื่องนั้นมาก่อนในต าแหน่งหรือสถานะอ่ืนด้วย ซึ่งหาก
เป็นกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการมีส่วนได้เสียในเรื่องที่คณะกรรมการจะต้องพิจารณา และลงมติ 

                                                           

 222ส านักงานศาลปกครอง, ส านักวิจัยและวิชาการ, หลักควำมเป็นกลำงหน้ำในกำร
พิจำรณำทำงปกครอง, หน้า 7.  
 223Jean-Marie Auby, “L’ administration et ses usagers Le decret du 28 
novembre 1983,” L’ Actualité juridque-Droit administrative (20 Maras 1984): 128 
อ้างถึงใน ส านักงานศาลปกครอง, ส านักวิจัยและวิชาการ, สรุปหลักกฎหมำยปกครอง เรื่องหลัก
ควำมไม่มีส่วนได้เสีย (กรุงเทพมหานคร: ส านักวิจัยและวิชาการ ส านักงานศาลปกครอง, ม.ป.ป.),
หน้า 3. 
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กรรมการผู้นั้นจะต้องออกจากที่ประชุม ค าวินิจฉัยสั่งการซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้เสียก็ดี มติที่
ประชุมคณะกรรมการซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยก็ดี ใน
สายตาของกฎหมายแล้วย่อมไม่บริบูรณ์224 
 การน าหลักความเป็นกลางมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของสภาแห่งรัฐ เช่น ค า
พิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1966 กรณีนายกเทศมนตรีเคยให้ความเห็นไว้ว่า 
ต าแหน่งเลขานุการประจ าเทศบาลไม่เหมาะกับเพศหญิง ต่อมา นายกเทศมนตรีได้เป็นประธาน
กรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งเลขานุการประจ าเทศบาล ถือว่านายกเทศมนตรีมี
ทัศนคติหรือเคยแสดงความคิดเห็นไปในทางที่เป็นปฏิปักษ์และไม่เป็นกลาง225 ค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ 
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2003 ในคดี Dubreuil คดีนี้ ศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังได้
วินิจฉัยลงโทษปรับนาย Dubreuil อดีตผู้อ านวยการส านักงานอาคารสงเคราะห์ระหว่างท้องถิ่นของ
มณฑลหนึ่ง ฐานก่อหนี้เกินงบประมาณและอนุมัติการจ่ายเงินรายได้เพ่ิมเติมให้แก่พนักงานของ
ส านักงานฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปรากฏว่า สมาชิกบางคนของศาลวินัยทางงบประมาณฯ ได้เคย
พิจารณาการกระท าดังกล่าวของนาย Dubreuil มาแล้ว ในขณะที่ตนปฏิบัติหน้าที่ในศาลบัญชี     
สภาแห่งรัฐจึงตัดสินเพิกถอนค าวินิจฉัยของศาลวินัยทางงบประมาณฯ เพราะเหตุขัดกับหลักความเป็น
กลาง226 ค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 ในคดี M. Frank มีข้อเท็จจริงที่ว่า 
บุคคลที่ประกอบเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือคัดเลือกผู้มีสิทธิเป็นหัวหน้าที่ปรึกษางาน
ศึกษาวิจัยของคณะกรรมการศึกษาวิจัยแห่งชาติมีกรรมการสอบเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้สมัครราย
หนึ่ง (หัวหน้าหน่วยงานศึกษาวิจัย) ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวท าให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกอ่ืนไม่ได้รับ
หลักประกันในเรื่องความเป็นกลาง227 ค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 
กรรมการในคณะกรรมการควบคุมตลาดการเงินที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของส านวนการตรวจสอบ
การเงินของบริษัทรายนี้ เคยเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของประธานกรรมการบริษัทอีกแห่งหนึ่ง และ
เป็นคู่แข่งทางการค้ากันมาก่อน ด้วยเหตุนี้ เมื่อค านึงถึงหลักความเป็นกลางแล้ว จึงมีเหตุอันควรเพิก
ถอนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการที่มีกรรมการรายนี้เป็นเจ้าของส านวน228 ค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลง
วันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2008 โดยบทบาทของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในคณะกรรมการวินัย
สถานพยาบาล กรรมการคนหนึ่งคนใดในคณะกรรมการนี้อาจถูกตั้งข้อสงสัยในความไม่เป็นกลางได้ 
หากกรรมการผู้นั้นเคยเข้าร่วมพิจารณาเรื่องเดียวกันนี้มาก่อนเมื่อครั้งที่เป็นหนึ่งในกรรมการร่วม

                                                           

 224วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, หลักการว่าด้วย “การกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย,” 
ในคู่มือกำรศึกษำวิชำกฎหมำยปกครอง, หน้า 154. 
 225ส านักงานศาลปกครอง, ส านักวิจัยและวิชาการ, หลักควำมเป็นกลำงหน้ำในกำร
พิจำรณำทำงปกครอง, หน้า 36. 
 226บุบผา อัครพิมาน, เรื่องเดิม, หน้า 13. 
 227ส านักงานศาลปกครอง, ส านักวิจัยและวิชาการ, หลักควำมเป็นกลำงหน้ำในกำร
พิจำรณำทำงปกครอง, หน้า 33. 
 228เรื่องเดียวกัน, หน้า 55. 
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หลายฝ่าย229 และในค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2010230 คดีนี้ กรรมการ  
สภาท้องถิ่นที่ได้พิจารณาเรื่องที่ตนถูกร้องเรียนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบวินัย ดังนี้ 
ถือได้ว่าสมาชิกของสภาท้องถิ่นที่จะเข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง จึงเป็น
การไม่เคารพต่อหลักความเป็นกลาง และขัดต่อมาตรา 6 ของปฏิญญาแห่งยุโรป ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ตามกฎหมายฝรั่งเศสยังก าหนดควบคุมเกี่ยวกับผลของค าพิพากษาที่ได้
ท าขึ้นโดยผู้พิพากษาที่ไม่มีความเป็นกลางไว้โดยก าหนดว่า231 หากมีการฝ่าฝืนเรื่องเหตุคัดค้าน        
ผู้พิพากษาจะมีผลท าให้ค าพิพากษาตกเป็นโมฆะได้ และผู้พิพากษาย่อมอาจถูกฟ้องร้องให้รับผิด
ในทางอาญาได้ หากว่าการพิจารณาตัดสินคดีโดยล าเอียงหรือมีอคติ เช่น แบ่งแยกสีผิว หรือกรณีที่
เป็นการพิจารณาคดีโดยทุจริตคอรัปชัน ในทางแพ่ง กฎหมายยังให้หลักประกันในความเสียหายให้แก่
ผู้เสียหายอันเกิดจากความผิดชดใช้ส่วนตัวของผู้พิพากษา โดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
คู่ความที่ได้รับความเสียหายแล้ว รัฐจึงมาไล่ เบี้ยเอาจากผู้ พิพากษาที่ปฏิเสธความยุติธรรม         
(déni de justice) หรือกระท าผิดอย่างร้ายแรงในวิชาชีพ (faute lour de professionnelle) ทั้งนี้ 
รวมถึงการพิจารณาคดีโดยฝ่าฝืนหลักความเป็นกลางด้วย 
 3.2.5.4  หลักเก่ียวกับบริการสาธารณะ (La loi des Services publics) 
 การบริการสาธารณะเป็นภารกิจของฝ่ายปกครองที่จะต้องจัดท าเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนโดยรวม ซึ่งการท าหน้าที่ด าเนินบริการสาธารณะนั้นฝ่ายปกครองต้องอยู่
ภายใต้หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการบริการสาธารณะที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ฝ่ายปกครอง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ232 คือ 
 1)  หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ (Principle de la continuité 
des services publices) 
 หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ เป็นที่มาของกฎหมายหลาย ๆ เรื่อง
ด้วยกัน เช่น กฎหมายที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งด ารงต าแหน่งทางปกครองต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งอยู่
ไปปฏิบัติราชการในต าแหน่งอ่ืนอีกต าแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราวในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ (การรักษาราชการแทน)233 หลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการ
สาธารณะนี้จะเก่ียวข้องกับสิทธิในการนัดหยุดงาน โดยหลักการแล้วการนัดหยุดงานจะมีขอบเขตและ
กรอบของการนัดหยุดงาน กฎหมายใด ๆ ไม่อาจจ ากัดสิทธิในการนัดหยุดงานได้ เพราะตามปกติแล้ว

                                                           

 229เรื่องเดียวกัน, หน้า 48. 
 230เรื่องเดียวกัน, หน้า 31. 
 

231สุนิสา อิทธิชัยโย, ควำมรับผิดของรัฐและผู้พิพำกษำอันเนื่องมำจำกกำรใช้อ ำนำจ 
ตุลำกำร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), หน้า 
80-85. 
 232บุบผา อัครพิมาน, เรื่องเดิม, หน้า 14. 
 233วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, หลักการว่าด้วย “การกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย,” 
ใน คู่มือกำรศึกษำวิชำกฎหมำยปกครอง, หน้า 156. 
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บริการสาธารณะต้องจัดท าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สิทธิในการนัดหยุดงานในการให้บริการสาธารณะจึง
จ าเป็นต้องน าไปพิจารณาประกอบพร้อมกับหลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ 234 ใน
ประเทศฝรั่งเศสนั้น หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะได้มีผลห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนัดหยุด
งานเช่นเดียวกับในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ต่อมาสิทธิการนัดหยุดงานได้รับการรับรองไว้ ใน
ค าปรารภของรัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. 1946 และในค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 
1950 ในคดี Dehaene ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธินัดหยุดงานได้ ซึ่งการยอมรับสิทธิการนัดหยุด
งานของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาตามมาว่า การใช้สิทธินัดหยุดงานอาจท าให้บริการ
สาธารณะหยุดชะงักซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการอาจเดือดร้อนได้ ดังนั้น ฝรั่งเศสจึงหาทางประนอมหลัก
ความต่อเนื่องของบริการสาธารณะกับสิทธินัดหยุดงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการบังคับให้สหภาพ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะนัดหยุดงานต้องแจ้งการนัดหยุดงานล่วงหน้าเพ่ือเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครอง
สามารถแก้ไขปัญหาล่วงหน้าได้ และบริการสาธารณะบางประเภทที่หยุดด าเนินการโดยเด็ดขาดอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะได้ เช่น โรงพยาบาล ต ารวจ ไฟฟ้า ฯลฯ 
ในบริการสาธารณะเหล่านี้ หากจะนัดหยุดงานจะต้องจัดให้มีการบริการขั้นต่ า นอกจากนี้ ภายใต้หลัก
ความต่อเนื่องของบริการสาธารณะยังมีผลต่อการลาออกจากราชการของข้าราชการ หรือลาออกจาก
งานของลูกจ้างของส่วนราชการหรือของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยหลักนี้มีผลให้การลาออกของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วเท่านั้น ระหว่างที่ยังไม่อนุมัติ 
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยังคงมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานอยู่ 
 อนึ่ง เงื่อนไขส าคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักนี้อีกคือ สิทธิของคู่สัญญาในสัญญา
ทางปกครอง หมายความว่า สัญญาทางปกครองที่ผู้ประกอบการท าสัญญากับรัฐในบางเรื่องอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงภาวะแวดล้อม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เช่น การที่ราคาวัตถุดิบในสัญญามีราคาสูงขึ้นเกิน
ความคาดหมาย เช่น ราคาน้ ามันจะมีผลอย่างมากในการด าเนินกิจกรรมบริการสาธารณะของ
วิสาหกิจการขนส่ง เป็นต้น กรณีเช่นว่านี้ ในกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยสัญญา
ก าหนดในเรื่องสัญญาไว้ว่า ให้คู่สัญญาด าเนินการต่อไปแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดหมาย
ได้ เพราะในความสัมพันธ์ทางสัญญาในกฎหมายเอกชนนั้น สัญญาจะใช้บังคับระหว่างคู่กรณีจึงไม่ต้อง
มีการแก้ไขสัญญาดังกล่าว แต่ในกฎหมายมหาชนแล้ว หลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ
นี้จะน ามาใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ดังนั้น ในการพิจารณาคดีสัญญาทาง
ปกครอง สภาแห่งรัฐจะพิจารณาว่าการที่วัตถุดิบมีราคาสูงนั้นอยู่ในความคาดหมายหรือไม่ ซึ่งในส่วน
ที่เกินไปจากความคาดหมายนั้นฝ่ายปกครองจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการจ่ายค่าทดแทนให้กับ
คู่สัญญาเพ่ือชดใช้ในสิ่งที่สูญเสีย และเพ่ือให้บริการสาธารณะสามารถจัดท าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการใช้
เหตุผลในกรณีนี้ไม่ได้ก าหนดไว้ในตัวบทกฎหมาย235 แต่หากเป็นกรณีที่เอกชนผิดสัญญาอย่างร้ายแรง
ที่มีผลท าให้ขัดขวางการบริการสาธารณะ ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องเข้าด าเนินการนั้นแทนคู่สัญญา 
หรือให้บุคคลภายนอกเข้าด าเนินการแทนคู่สัญญา โดยเอกชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย หรืออาจยึดบริการ
สาธารณะนั้นกลับมาท าเองได้ 

                                                           

 234ชอง-ปีแอร์ เตรง, “เนื้อหาของหลักกฎหมายทั่วไป,” วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง, หน้า 76. 
 235เรื่องเดียวกัน, หน้า 76-77. 
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 2)  หลักการปรับเปลี่ยนบริการสาธารณะให้ทันสมัยเสมอ (Principle de 
l,adaptabilité des services publices) 
 หลักการปรับเปลี่ยนบริการสาธารณะให้ทันสมัยเสมอ มาจากแนวคิดว่า 
บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น บริการสาธารณะที่ดีนั้น
จะต้องสามารถถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และสถานการณ์
ใหม่ ๆ เพ่ือให้บริการสาธารณะสอดคล้องกับความต้องการของส่วนรวมมากที่สุด การน าหลักการ
ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณะมาปรับใช้ ดังปรากฏในค าพิพากษาสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 10 มกราคม 
ค.ศ. 1902 คดี Compagnie nouvelle du Gaz de deville-les-Rouen ในคดีนี้ เทศบาลเมือง  
เดอวิลให้สัมปทานการตามไฟถนนสาธารณะ และการให้แสงสว่างแก่บ้านเรือนของประชาชนด้วยก๊าซ
ให้แก่บริษัทเอกชน ต่อมา เมื่อมีการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า เทศบาลเมืองเดอวิลจึงเรียกร้องให้บริษัท
ผู้รับสัมปทานตามไฟถนนและบ้านเรือนด้วยไฟฟ้า แต่บริษัทปฏิเสธที่จะด าเนินการดังกล่าว  เทศบาล
จึงท าสัญญาสัมปทานกับบริษัทเอกชนอีกแห่งหนึ่งให้ตามไฟถนนและจ่ายกระแสไฟฟ้าตามบ้านเรือน
ด้วยไฟฟ้า บริษัทผู้เสียหายจึงฟ้องคดีขอให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ตนต้องสูญเสียสิทธิ
ผูกขาดในการจ่ายไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวตามสัญญาสัมปทาน สภาแห่งรัฐเห็นว่า ผู้รับสัมปทานมีสิทธิ
พิเศษที่จะตามไฟและจ่ายไฟฟ้าที่ผลิตด้วยวิธีการใดก็ได้ แต่เทศบาลก็สามารถด าเนินการให้บริการ
ความสว่างด้วยไฟฟ้าได้ และในกรณีที่ผู้รับสัมปทานได้รับค าเตือนจากเทศบาลให้ด าเนินการแล้ว
ปฏิเสธที่จะท าตาม เทศบาลย่อมมีสิทธิมอบหมายการด าเนินการดังกล่าวให้บุคคลที่ สามารถท าได้ 
แนวค าพิพากษานี้ส่งผลให้คู่สัญญาฝ่ายปกครองสามารถบังคับให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนปรับปรุงบริการ
สาธารณะที่ได้รับมอบหมายให้ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 236 จะเห็นได้ว่า 
หลักการปรับเปลี่ยนบริการสาธารณะให้ทันสมัยเสมอมีผลต่อระบบสัญญาทางปกครองด้วย 
โดยเฉพาะสัญญามอบหมายให้เอกชนด าเนินบริการสาธารณะ เพราะบริการสาธารณะไม่ว่าจะจัดท า
โดยรัฐ หรือโดยเอกชนยังคงต้องอยู่ภายใต้หลักการเดียวกัน และฝ่ายปกครองก็ไม่อาจเพิกเฉยต่อการ
ด าเนินบริการสาธารณะได้แม้จะได้มอบหมายให้เอกชนด าเนินการแล้วก็ตาม ยังต้องควบคุมดูแลอยู่
เสมอ ดังนั้น จึงท าให้เกิดหลักเอกสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายปกครองขึ้น กล่าวคือ คู่สัญญาฝ่ายปกครอง
สามารถสั่งให้เอกชนคู่สัญญาปฏิบัติช าระหนี้ตามสัญญาได้เองโดยไม่ต้องฟ้องศาล สามารถแก้ไขข้อ
สัญญาฝ่ายเดียวโดยเอกชนไม่จ าต้องยินยอม สามารถสั่งให้เอกชนท างานเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาได้ หากงานนั้นอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสัญญาและรวมถึงสามารถยกเลิกสัญญาได้ฝ่าย
เดียว เมื่อวัตถุประสงค์ของสัญญามิได้เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการตอบสนองต่อความต้องการของส่วนรวมอีก
ต่อไป โดยอ านาจเหล่านี้มีอยู่ในฐานะหลักกฎหมายทั่วไปที่เกิดจากความจ าเป็นในการบริ การ
สาธารณะ อ านาจเหล่านี้ฝ่ายปกครองมีอยู่แม้จะมิได้ระบุไว้ในข้อสัญญาก็ตาม 
 

                                                           

 236จันทจิรา เอ่ียมมยุรา และคณะ, รำยงำนกำรศึกษำวิจัย เรื่อง วิเครำะห์ค ำพิพำกษำคดี
ปกครองของศำลปกครองต่ำงประเทศ (รายงานการวิจัย ส านักงานศาลปกครอง, 2549), หน้า 17. 
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 3.2.5.5  หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง (Non-rétroactivité 
des acts administratifs) 
 หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง หลักนี้เป็นหลักที่อยู่ในกลุ่ม
หลักกฎหมายทั่วไปที่ส าคัญ โดยประมวลแพ่งของสาธาณรัฐฝรั่งเศสก าหนดว่า กฎหมายมีผลไปใน
อนาคต โดยเฉพาะรัฐบัญญัติที่เก่ียวกับกฎหมายอาญาบางเรื่อง ซึ่งสภาแห่งรัฐใช้หลักกฎหมายทั่วไปนี้
บังคับให้มีผลขยายไปใช้บังคับกับนิติกรรมทางปกครองไม่ว่าจะเป็นกฎ โดยหลักจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่มีการประกาศ หรือวันถัดจากวันที่ประกาศ หรืออาจก าหนดให้มีผลในอนาคตก็ได้ หรือค าสั่งทาง
ปกครองซึ่งโดยหลักมีผลบังคับเมื่อมีการแจ้งให้ผู้อยู่ใต้บังคับทราบ ดังนั้น นิติกรรมทางปกครองย่อม
ไม่มีผลหรือไม่สามารถใช้บังคับย้อนหลังได้ เว้นแต่ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง 
เนื่องจาก การเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมมีผลเสมือนกับว่านิติกรรมนั้น
ไม่ได้ท าข้ึนเลย237 แต่อย่างไรก็ตาม หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองนี้ สภาแห่งรัฐ
มิได้ยอมรับในฐานะที่เป็น “หลักเด็ดขาด” แต่มีลักษณะสัมพัทธ์ กล่าวคือ หากมีกฎหมายยกเว้นให้ 
นิติกรรมทางปกครองมีผลย้อนหลังได้แล้ว นิติกรรมทางปกครองก็สามารถมีผลย้อนหลังได้ ซึ่ง     
สภาแห่งรัฐมักจะใช้ถ้อยค าว่า “เมื่อไม่มีกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติให้อ านาจไว้ ฝ่ายปกครองไม่มี
อ านาจออกนิติกรรมทางปกครองให้ขัดกับหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง”238 
หรือกล่าวคือ ฝ่ายปกครองสามารถออกนิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับส าหรับในอนาคตเท่านั้น 
ทั้งนี้ เว้นแต่มีรัฐบัญญัติก าหนดยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งและได้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่มีผล
ย้อนหลัง เช่น ในคดี Société du Journal L, Aurore เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1948 โดยมี
ข้อเท็จจริงว่า ประกาศก าหนดอัตราการเรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้า ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1947 ให้
ค านวณค่าไฟฟ้าอัตราใหม่ส าหรับการเรียกเก็บครั้งแรกหลังวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1948 แต่ในทาง
ปฏิบัติกลับเป็นการเรียกเก็บอัตราใหม่โดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1947 ซึ่งให้มีผล
ใช้ย้อนหลังก่อนวันที่ 1 มกราคม 1948 อันเป็นวันประกาศใช้ข้อบัญญัติดังกล่าว บริษัทหนังสือพิมพ์ 
“Aurore” จึงฟ้องเป็นคดีขึ้นสู่การพิจารณาของสภาแห่งรัฐ โดยสภาแห่งรัฐได้เพิกถอนประกาศฉบับ
ดังกล่าว เพราะเป็นประกาศที่มีผลย้อนหลัง โดยอธิบายเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่กฎ ต่าง ๆ จะมีผล
บังคับก็แต่ในอนาคตเท่านั้น ซึ่งสภาแห่งรัฐให้เหตุผลว่า กฎที่มีผลบังคับย้อนหลังเป็นกฎที่มีความ
บกพร่องในเรื่องการไม่มีอ านาจออกนิติกรรมทางปกครองด้วยเหตุเกี่ยวกับเงื่อนเวลาการออกนิติกรรม
ทางปกครอง ผู้ออกกฎใช้อ านาจของตนก้าวล่วงไปกระท าการให้กระทบต่อสถานะทางกฎหมายใน
อดีตที่มีผู้มีอ านาจออกกฎคนก่อน ๆ ได้ก่อตั้งเอาไว้ ค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐในคดีนี้เป็นการแสดง
จุดยืนของแนวค าวินิจฉัยไว้อย่างชัดเจน ที่ว่า “กฎที่ออกมาจะต้องมีผลใช้บังคับส าหรับอนาคต
เท่านั้น” สภาแห่งรัฐได้ยึดถือหลักการนี้อย่างเคร่งครัดส าหรับอ านาจในการออกกฎ รวมถึงได้เคย

                                                           

 237ชอง-ปีแอร์ เตรง, “เนื้อหาของหลักกฎหมายทั่วไป,” วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง, หน้า 76. 
 238บุบผา อัครพิมาน, เรื่องเดิม, หน้า 17. 
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วินิจฉัยเพิกถอนระเบียบการจัดเก็บภาษีฉบับใหม่ที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมที่สิ้นสุดไปแล้วในอดีต
ด้วย239 
 หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองถือเป็นหลักการส าคัญที่ศาล
น ามาใช้ในการพิพากษาคดีในกรณีที่มีการก าหนดให้การกระท าทางปกครองมีผลย้อนหลัง ทั้งกรณีที่
เป็นกฎและค าสั่งทางปกครอง ซึ่งต่อมาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยรับรองหลักการดังกล่าว ใน
ค าวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1969 โดยวางหลักว่า240 การก าหนดให้
มีผลย้อนหลังไม่อยู่ในอ านาจของกฎหมายล าดับรอง (กฎ) และค าวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ลง
วันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1980 ได้วางหลักว่า ฝ่ายนิติบัญญัติอาจตรากฎหมายให้มีผลบังคับย้อนหลัง
ได้ มีข้อยกเว้นแต่ในเรื่องการลงโทษทางอาญา 
 ดังนั้น หลักความไม่มีผลย้อนหลังย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองจึงเป็นการห้าม
มิให้ฝ่ายปกครองออกกฎหมายล าดับรองในรูปแบบต่าง ๆ241 เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง ฯลฯ และออกค าวินิจฉัยสั่งการที่มีผลเฉพาะเรื่องเฉพาะราย โดยให้กฎหมายล าดับ
รองหรือค าวินิจฉัยสั่งการมีผลใช้บังคับแก่การกระท า หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงแล้วก่อน
วันที่ประกาศโฆษณากฎหมายล าดับรอง หรือวันแจ้งค าวินิจฉัยสั่งการที่มีผลเฉพาะเรื่องเฉพาะรายนั้น
ให้ผู้รับได้ทราบ 
 จากการที่หลักกฎหมายทั่วไปจัดเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายอย่างหนึ่งในกฎหมาย
ฝรั่งเศส และมีค่าบังคับดังเช่นกฎหมาย ซึ่งค่าบังคับของกฎหมายย่อมต้องเป็นไปตามล าดับชั้นของ
กฎหมาย โดยที่หลักกฎหมายทั่วไปได้ถูกน ามาปรับใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ดังนั้น ค่า
บังคับของหลักกฎหมายทั่วไปจะมีค่าบังคับตามล าดับชั้นของกฎหมายใดนั้น จะเห็นได้ว่า ค่าบังคับ
ของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองฝรั่งเศสยังเป็นความเห็นที่แตกต่างกัน โดยค่าบังคับของ
หลักกฎหมายทั่วไปมิได้อยู่ในระดับใดระดับหนึ่งเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับการพิจารณาค่า
บังคับของหลักกฎหมายดังกล่าวโดยใช้เกณฑ์ใด กล่าวคือ เกณฑ์เนื้อหา หรือเกณฑ์องค์กรมาใช้ในการ
พิจารณา ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 3.2.4 สถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมาย
ปกครองของประเทศฝรั่งเศส โดยหากพิจารณาจากองค์กรที่สกัดและน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้
ควบคุมรัฐบัญญัติ นิติกรรมทางปกครองมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ถ้าคณะตุ ลาการ
รัฐธรรมนูญน าหลักกฎหมายทั่วไปมาควบคุมรัฐบัญญัติมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมาย
ทั่วไปหลักดังกล่าวจะมีค่าบังคับต่ ากว่ารัฐธรรมนูญแต่อยู่สูงกว่ารัฐบัญญัติ แต่หากสภาแห่งรัฐได้น า
หลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ควบคุมรัฐกฤษฎีกามิให้ขัดต่อรัฐบัญญัติ หลักกฎหมายทั่ วไปดังกล่าวจะมีค่า

                                                           

 239อุษณีย์ ลี้วิไลกุลรัตน์, ผลกระทบของกำรพิพำกษำเพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง: ศึกษำ
ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด กรณี กฟผ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 26-27. 
 240ส านักงานศาลปกครอง, หลักกฎหมำยปกครองฝรั่งเศส (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาล
ปกครอง, 2547), หน้า 56. 
 241วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, หลักการว่าด้วย “การกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย,” 
ใน คู่มือกำรศึกษำวิชำกฎหมำยปกครอง, หน้า 156. 
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บังคับต่ ากว่ารัฐบัญญัติแต่สูงกว่ารัฐกฤษฎีกา ซึ่งไม่จ าเป็นที่หลักกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีค่าบังคับ
เทียบเท่ารัฐธรรมนูญ หรือแม้แต่รัฐบัญญัติ ก็เพียงพอที่จะใช้ควบคุมรัฐกฤษฎีกาได้แล้วนั่นเอง 
 
3.3  เปรียบเทียบหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองของอังกฤษและฝร่ังเศส 
 
 เมื่อพิจารณาถึงวิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไป รากฐานแนวคิดของหลักกฎหมายทั่วไป 
การค้นหาหลักกฎหมายทั่วไป สถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไป และการปรับใช้หลัก
กฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส ในหัวข้อ 3.1 หลักกฎหมายทั่วไป
ในกฎหมายปกครองของประเทศอังกฤษ และ 3.2 หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสดังที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสต่างมีแนวคิด
เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองที่มีความเหมือนกัน และความแตกต่างกันในบาง
ประการ อันสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศทั้งสองต่างมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ประกอบกับ
ระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งในหัวข้อนี้จะได้มีการเปรียบเทียบแนวทางของหลักกฎหมายทั่วไปใน
กฎหมายปกครองของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสในหัวข้อต่อไปนี้ 3.3.1 ความหมายและขอบเขตของ
หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส 3.3.2 สถานะของหลักกฎหมายทั่วไป
ในกฎหมายปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส และ 3.3.3 การปรับใช้หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมาย
ปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส ดังนี้ 
 
 3.3.1  ควำมหมำยและขอบเขตของหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองของอังกฤษ  
                   และฝรั่งเศส 
 จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศอังกฤษ โดยที่อังกฤษไม่มีการแบ่งแยกกฎหมาย
ออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน แม้จะเห็นว่ากฎหมายปกครองมีเนื้อหาต่างจาก
กฎหมายเอกชน แต่ลักษณะโดยทั่วไปของกฎหมายดังกล่าวไม่ได้แตกต่างจากกฎหมายอ่ืน ในขณะที่
ประเทศฝรั่งเศสมีการจ าแนกประเภทของกฎหมายเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน โดยถือ
ว่ากฎหมายปกครองมีลักษณะพิเศษต่างจากกฎหมายเอกชน 
 ส าหรับประเทศอังกฤษ แม้ความมีอ านาจสูงสุดของรัฐสภา กล่าวคือ ฝ่ายนิติบัญญัติไม่อยู่
ภายใต้กฎหมายใด ๆ ท าให้ฝ่ายนิติบัญญัติของอังกฤษมีอ านาจอันไม่จ ากัดในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
กฎหมาย เพ่ือให้รัฐบาลน ากฎหมายดังกล่าวมาเป็นพ้ืนฐานในการใช้อ านาจในการปกครองต่อไป 242 
จะเป็นข้อจ ากัดการควบคุมฝ่ายบริหารของศาลยุติธรรมของอังกฤษก็ตาม อย่างไรก็ดี การตัดสินคดีที่
เกิดจากการกระท าของฝ่ายปกครองของศาลยุติธรรมได้มีการวางหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและยุติธรรมขึ้น
จากแนวความคิดของกฎหมายตามธรรมชาติซึ่งเรียกว่า หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ประการ
หนึ่ง และอีกประการหนึ่งเป็นแนวคิดในเรื่องหลักการกระท าในทางปกครองจะต้องอยู่ในขอบเขตของ
กฎหมาย 

                                                           

 242บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมำยรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: โครงการ
ต าราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 56-57. 
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 ศาลยุติธรรมของอังกฤษได้น าหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) ซึ่งหลัก
ดังกล่าวเป็นหลักการพิจารณาคดีของศาลในระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ ที่ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว 
ต่อมาได้ขยายขอบเขตมาเป็นหลักที่ใช้ควบคุมค าวินิจฉัยขององค์กรที่ไม่ใช่องค์กรตุลาการด้วย โดย
หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ประกอบด้วย หลักความไม่มีส่วนได้เสียหรือหลักความเป็นกลาง 
และหลักการฟังความทุกฝ่าย หลักดังกล่าวยังเป็นข้อเรียกร้องขั้นต่ าที่ฝ่ายปกครองต้องยึดถือปฏิบัติ
เพ่ือให้การกระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสอดคล้องกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ซึ่งศาลจะ
อ้างหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไป และในกรณีที่มีช่องว่างของกฎหมาย
ศาลจะอาศัยหลักความยุติธรรมประกอบกับอ้างหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติในการอุดช่องว่าง
ของกฎหมายนั้น โดยที่ศาลอังกฤษอาศัยหลักความยุติธรรมตามธรรมชาตินี้เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมการกระท าของฝ่ายปกครอง กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิบัติขัดกับหลักความยุติธรรมตาม
ธรรมชาติ ศาลจะถือว่าเป็นการกระท าที่เกินขอบเขตของกฎหมายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  ซึ่ง
หลักการกระท าที่เกินขอบเขตอ านาจ (Ultra Vires) เป็นหลักที่ส าคัญในระบบกฎหมายปกครอง
อังกฤษที่ศาลใช้ในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง กล่าวคือ ศาลใช้
ตรวจสอบความชอบธรรมของการวินิจฉัยสั่งการของฝ่ายปกครองว่าการใช้อ านาจดังกล่าวได้กระท าไป
โดยเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ซึ่งศาลจะพิจารณาถึงลักษณะวัตถุประสงค์ และแบบแผนของฝ่าย    
นิติบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ หากฝ่ายปกครองกระท าการใด ๆ ฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ หรือ
เกินกว่าอ านาจที่ได้รับจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว ศาลจะวินิจฉัยว่าเป็นการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย
และไม่มีผลบังคับ จะเห็นได้ว่า ความหมายและขอบเขตการใช้หลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมาย
ปกครองอังกฤษนั้น หลักกฎหมายทั่วไปเป็นหลักที่น ามาซึ่งความยุติธรรมหรือความเป็นธรรม ที่ศาล
ยุติธรรมของอังกฤษใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการกระท าของฝ่ายปกครอง และใช้หลักกฎหมาย
ดังกล่าวในการอุดช่องว่างของกฎหมาย 
 ส่วนประเทศฝรั่งเศส หลักกฎหมายทั่วไปมีรากฐานแนวคิดจากหลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ และหลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย โดยแนวคิดความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีที่มาจากเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาชัดเจน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญและเพ่ือเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ซึ่งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีหน้าที่น าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการ
พิจารณาพิพากษาคดี นอกจากแนวคิดความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่มีความส าคัญใน
ระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสแล้ว อีกแนวคิดหนึ่งที่ส าคัญคือ แนวคิดว่าด้วยหลักการกระท าทาง
ปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองจะต้อง
เคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเป็นหน้าที่ของสภาแห่งรัฐที่จะควบคุมและตรวจสอบฝ่ายปกครอง
ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งสภาแห่งรัฐมิได้ตรวจสอบฝ่ายปกครองแต่เพียงว่า ฝ่ายปกครองได้
อ้างอิงตัวบทกฎหมายในการใช้อ านาจหรือไม่เท่านั้น แต่สภาแห่งรัฐจะตรวจสอบต่อไปว่ากฎหมายที่
อ้างอิงเพ่ือการใช้อ านาจนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วย 
กรณีที่หากการกระท าใด ๆ ของฝ่ายปกครองที่อาจมีผลไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพแล้ว 
ฝ่ายปกครองจะกระท าได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจและจะต้องกระท าการดังกล่าวภายในกรอบที่
กฎหมายก าหนด ทั้งที่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรและมิได้เป็นลายลักษณ์อักษร อันหมายรวมถึง
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หลักกฎหมายทั่วไปด้วย หากการกระท าใด ๆ ของฝ่ายปกครองขัดต่อหลักกฎหมายทั่วไปแล้ว การ
กระท าทางปกครองดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้ จะเห็นได้ว่า หลัก
กฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสมีความหมายและขอบเขตการใช้หลักกฎหมายทั่วไป 
คือ หลักกฎหมายทั่วไปเป็นกฎหมายที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร ที่มีเนื้อหาในการประกันสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีหน้าที่น าหลักกฎหมายทั่วไปจากเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงการที่สภาแห่งรัฐใช้หลักกฎหมาย
ดังกล่าวในการควบคุมและตรวจสอบฝ่ายปกครองด้วย 
 จากความหมายและขอบเขตการใช้หลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองของอังกฤษ
และฝรั่งเศสข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีความหมายและขอบเขตการใช้หลักกฎหมายทั่วไปคล้ายคลึงกัน ซึ่ง
สรุปได้คือ หลักกฎหมายทั่วไปเป็นหลักกฎหมายที่มิได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซี่งศาลเป็นผู้
สกัดหลักกฎหมายทั่วไปจากหลักกฎหมายต่าง ๆ และวางหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่ าวไว้ในค า
พิพากษา โดยขอบเขตของหลักกฎหมายทั่วไป คือ เมื่อไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรมาปรับใช้กับคดี
แล้ว เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องค้นหาและน าหลักกฎหมายทั่วไป ทั้งนี้เพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมาย 
ซึ่งหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวนั้นจะท าให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในคดี ดังนั้น หลักกฎหมายทั่วไปเป็น
หลักที่น ามาซึ่งความยุติธรรม ที่เป็นผลมาจากการที่หลักกฎหมายทั่วไปมีแนวคิดที่มีรากฐานมาจาก
หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ หลัก Ultra Vires และหลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วย
กฎหมาย เป็นต้น ซึ่งองค์กรตุลาการของประเทศทั้งสองใช้ในการควบคุมและตรวจสอบการกระท า
ของฝ่ายปกครองให้ชอบด้วยกฎหมาย 
 
 3.3.2  สถำนะทำงกฎหมำยของหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองของอังกฤษและ 
                   ฝรั่งเศส 
 สถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของอังกฤษ ในหัวข้อ 3.1.4  
และสถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของฝรั่งเศส ในหัวข้อ 3.2.4  
ดังที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า ศาลอังกฤษถือหลักอ านาจสูงสุดของรัฐสภา (The Supremacy 
of Parliament) เป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญในระบอบประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษ อันสืบ
เนื่องมาจากวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ดังนั้น หากกฎหมายที่รัฐสภาอนุมัติแล้ว สถาบันอ่ืนไม่
อาจจะเลิกล้มได้ เช่น กฎหมายที่รัฐสภาอนุมัติให้ค าสั่งของฝ่ายปกครองเป็นที่สุดแล้ว ศาลอังกฤษจะ
ไม่รับวินิจฉัย เป็นต้น ประกอบกับในระบบกฎหมายปกครองอังกฤษไม่มีการแบ่งแยกที่มาของ
กฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไปจึงมิใช่ที่มาของกฎหมายปกครองอังกฤษ แม้ว่าในระบบกฎหมาย
ปกครองอังกฤษจะได้ยอมรับหลักกฎหมายทั่วไป เช่น หลักความเสมอภาค หลักความได้สัดส่วน หรือ
หลักความเป็นกลาง เป็นต้น มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลอังกฤษก็ตาม จึงอาจสรุปได้ว่า
ในระบบกฎหมายปกครองของไม่มีการก าหนดสถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไป 
 ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสมีการก าหนดสถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไป    
อย่างไรก็ตาม สถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองของฝรั่งเศสนั้น
มิได้ถูกก าหนดว่าสถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไปอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งเพียงอย่างเดียว 
เช่น หลักกฎหมายทั่วไปที่มีสถานะทางกฎหมายเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ หรือหลักกฎหมายทั่วไปที่มี
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สถานะทางกฎหมายเทียบเท่ารัฐบัญญัติ เป็นต้น โดยสถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไปจะ
ถูกก าหนดจากองค์กรที่น าหลักกฎหมายทั่วไปนั้นมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี เช่น การที่คณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญได้น าหลักความเสมอภาค หรือหลักความได้สัดส่วนมาปรับใช้กับคดี ก็จะท าให้
หลักความเสมอภาค หรือหลักความได้สัดส่วนดังกล่าวซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปมีสถานะทาง
กฎหมายเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ แต่หากองค์กรซึ่งเป็นสภาแห่งรัฐได้น าหลักความเป็นกลางมาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีแล้ว หลักความเป็นกลางอันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปนั้นจะมีสถานะทางกฎหมาย
เทียบเท่ารัฐบัญญัติ เป็นต้น 
 
 3.3.3  กำรปรับใช้หลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส 
 ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนจะได้ท าการเปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะความเหมือนกันและความ
แตกต่างกันของการน า“หลักกฎหมายทั่วไป”มาปรับใช้ในกฎหมายปกครองของประเทศอังกฤษและ
ฝรั่งเศส โดย“หลักกฎหมายทั่วไป”ที่ได้น ามาเปรียบเทียบนี้เป็นเพียงบางหลักกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ 
โดยเลือกน าเสนอจาก“หลักกฎหมายทั่วไป”ซึ่งมีการปรับใช้หลักกฎหมายดังกล่าวทั้งในระบบ
กฎหมายปกครองของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งอยู่ในระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
ประเทศอังกฤษที่จัดอยู่ในระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ และประเทศฝรั่งเศสที่จัดอยู่ในระบบ
กฎหมายซิวิล ลอว์ นั้น โดยในการปรับใช้“หลักกฎหมายทั่วไป”ดังกล่าวในหลักกฎหมายเดียวกันของ
ประเทศทั้งสอง มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันในเรื่องใด โดย“หลักกฎหมายทั่วไป”ที่จะได้
น าเสนอ ได้แก่ 3.3.3.1 หลักความเสมอภาค 3.3.3.2 หลักความได้สัดส่วน และ 3.3.3.3 หลักความ
เป็นกลาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.3.3.1  หลักความเสมอภาค 
 จากที่ได้ศึกษาในหัวข้อ 3.1.5.1 การปรับใช้หลักความเสมอภาคโดยศาลอังกฤษ 
และในหัวข้อ 3.2.5.1 การปรับใช้หลักความเสมอภาคโดยสภาแห่งรัฐแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน
หลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายปกครองของอังกฤษ นอกจากมีการยอมรับว่าจะต้องมีการห้าม
การเลือกปฏิบัติแล้ว ยังต้องมีการสนับสนุนปัจจัยที่ส่งผลท าให้ไม่มีการเลือกปฏิบัติอีกด้วย เพราะเป็น
ช่วงที่ประเทศอังกฤษได้อนุวัตรให้หลักเกณฑ์ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของยุโรปมีผลเป็น
กฎหมายของประเทศ ซึ่งหลักดังกล่าวมักอยู่ ในรูปของการที่รัฐสภาออกกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติที่มีผลเป็นการห้ามเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเป็นกรณีเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ได้แก่  
การแบ่งแยกทางเพศ การเลือกปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเสมอภาค และการ
เลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ เป็นต้น 
 ส่วนหลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายปกครองของฝรั่งเศสนั้น เป็นหลักการ
ส าคัญของกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส โดยเป็นหลักพ้ืนฐานที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และ สภาแห่งรัฐ
น ามาปรับใข้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม ซึ่งหลักดังกล่าวนี้ได้ถูกน ามาบัญญัติรับรองในค า
ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 ด้วย ซึ่งหลักความเสมอภาคมีหลักการที่ส าคัญคือ 
ประการแรก ในสถานการณ์ที่เหมือนกันจะต้องปฏิบัติด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน เว้นแต่สถานการณ์นั้น
แตกต่างกันออกไป ประการต่อมา ในสถานการณ์ที่เหมือนกันแต่ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญนั้น
แตกต่างกัน กฎเกณฑ์ที่น ามาใช้ต้องแตกต่างกันไปด้วย ประการที่สาม ในสถานการณ์ที่เหมือนกันก็
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สามารถใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันได้ หากท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และประการสุดท้าย ในการอ้าง
ประโยชน์สาธารณะเพ่ือไม่เคารพต่อหลักความเสมอภาคนั้นต้องไม่เป็นการก่อเกิดการแบ่งแยกที่ไม่
สามารถยอมรับได้ เช่น การแบ่งแยกในเรื่องแหล่งก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศ เป็นต้น โดยการที่
สภาแห่งรัฐน าหลักความเสมอภาคมาปรับกับคดีซึ่งประกอบด้วย หลักความเสมอภาคของบุคคล
ภายใต้กฎหมาย หลักความเสมอภาคในการเข้าใช้บริการสาธารณะ หลักความเสมอภาคในการท างาน
ภาครัฐ และหลักความเสมอภาคของบุคคลต่อการรับภาระสาธารณะ 
 1) ลักษณะที่เหมือนกันในการน าหลักความเสมอภาคมาปรับใช้ในระบบ
กฎหมายปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส 
 (1) หลักความเสมอภาค จัดเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่องค์กร  
ตุลาการของประเทศท้ังสองต่างน ามาปรับใช้กับคดี 
 (2) การที่ประเทศทั้งสองต่างได้มีการน าหลักความเสมอภาคมาใช้โดย
ศาลไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมของอังกฤษหรือในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและสภาแห่งรัฐของฝรั่งเศส 
ซึ่งการน าหลักดังกล่าวอันเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้นั้น ถูกน ามาใช้ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร” ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐสภาของอังกฤษออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการแบ่งแยกทางเพศ การเลือกปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ เป็นต้น ส่วนประเทศฝรั่งเศสนั้น  
หลักความเสมอภาคได้ถูกน ามาบัญญัติอยู่ในค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 
ดังนั้น ในการน าหลักความเสมอภาค ซึ่งจัดเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” มาปรับใช้กับคดีของศาลใน
ประเทศท้ังสองจึงมีความเหมือนกันในเรื่องของการน าหลักความเสมอภาคมาใช้ในฐานะ “บทบัญญัติ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร” 
 (3) หลักเกณฑ์ในการน าหลักความเสมอภาคมาปรับใช้กับคดีใน
ประเทศทั้งสองมีหลักการเหมือนกัน กล่าวคือ สถานการณ์ที่เหมือนกันจะต้องปฏิบัติด้วยหลักเกณฑ์
เดียวกัน และในสถานการณ์ที่เหมือนกันแต่มีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญนั้นแตกต่างกัน ก็ต้องใช้
กฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันด้วย หากท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะสามารถใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันได้  และ
ทั้งนี้ในการอ้างประโยชน์สาธารณะเพ่ือไม่เคารพต่อหลักความเสมอภาคนั้นต้องไม่เป็นการก่อเกิดการ
แบ่งแยกที่ไม่สามารถยอมรับได้ เช่น การแบ่งแยกในเรื่องแหล่งก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศ   
เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศอังกฤษได้อนุวัตรหลักเกณฑ์ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ให้มีผลเป็นกฎหมายของประเทศ ซึ่งในประเทศฝรั่งเศสนั้นหลักความเสมอภาคที่ได้ถูกน ามาบัญญัติ
รับรองในค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789 ที่มีหลักการเช่นเดียวกัน กล่าวคือ 
สถานการณ์ที่เหมือนกันจะต้องปฏิบัติด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน ที่ถือว่าเป็นหลักการส าคัญของหลัก
ความเสมอภาคดังกล่าว ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหลักความเสมอภาค อันจัดเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ถูก
น ามาปรับใช้โดยมีหลักการส าคัญ ๆ ที่เหมือนกันในประเทศท้ังสอง 
 อย่างไรก็ตาม การปรับใช้หลักความเสมอภาคในระบบกฎหมาย
ปกครองฝรั่งเศสมีขอบเขตการปรับใช้ที่มีลักษณะกว้างกว่าในระบบกฎหมายปกครองอังกฤษ ซึ่ง
นอกจากการที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญและสภาแห่งรัฐของฝรั่งเศสจะได้มีการน าหลักดังกล่าวมาปรับ
ใช้กับคดีท่ีเกี่ยวกับการแบ่งแยกทางเพศ การเลือกปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ การจ่ายค่าตอบแทนอย่าง
เสมอภาค และการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ เหมือนดังเช่นในประเทศอังกฤษแล้ว ในระบบกฎหมาย
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ปกครองฝรั่งเศสนั้นได้มีการน าหลักความเสมอภาคมาปรับใช้ในลักษณะที่กว้างกว่าประเทศอังกฤษ ซึ่ง
จะเห็นได้จากการที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญและสภาแห่งรัฐได้น าหลักความเสมอภาคมาปรับใช้อย่าง
กว้างขวางยิ่งขึ้น ได้แก่ หลักความเสมอภาคในการเข้าใช้บริการสาธารณะ และหลักความเสมอภาค
ของบุคคลต่อการรับภาระสาธารณะ เป็นต้น  
 2)  ลักษณะที่แตกต่างกันในการน าหลักความเสมอภาคมาปรับใช้ใน
ระบบกฎหมายปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส 
 จากการศึกษาการน าหลักความเสมอภาคมาปรับใช้ในระบบกฎหมาย
ปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศสนั้น พบว่า สถานะทางกฎหมายของหลักความเสมอภาคนั้น แม้ใน
ระบบกฎหมายปกครองอังกฤษจะยอมรับหลักความเสมอภาคเป็น“หลักกฎหมายทั่วไป”มาปรับใช้กับ
คดีก็ตาม อย่างไรก็ดี ระบบกฎหมายปกครองอังกฤษไม่ได้จัด“หลักกฎหมายทั่วไป”ให้เป็นที่มาของ
กฎหมาย จึงท าให้ไม่มีการก าหนดสถานะทางกฎหมายของหลักความเสมอภาค ในขณะที่สถานะทาง
กฎหมายของหลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสนั้น หลักความเสมอภาคมีสถานะ
ทางกฎหมายเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ อันเนื่องมาจากการที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้น าหลักดังกล่าว
มาปรับใช้กับคดี ท าให้หลักความเสมอภาคนั้นมีค่าบังคับระดับเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ 
 3.3.3.2  หลักความได้สัดส่วน 
 จากที่ได้ศึกษาในหัวข้อ 3.1.5.3 การปรับใช้หลักความได้สัดส่วนโดยศาลอังกฤษ 
และในหัวข้อ 3.2.5.2 การปรับใช้หลักความได้สัดส่วนโดยสภาแห่งรัฐแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า ประเทศ
อังกฤษก่อนปี ค.ศ. 2000 ศาลอังกฤษปฏิเสธที่จะน าหลักความได้สัดส่วนมาปรับใช้ในระบบกฎหมาย
อังกฤษ เนื่องจาก แต่เดิมในระบบกฎหมายปกครองอังกฤษ มีหลักที่อาจเทียบเคียงได้กับหลักความได้
สัดส่วน คือ หลักความสมเหตุสมผล หรือหลักความปราศจากเหตุผล ซึ่งศาลอังกฤษใช้ตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง จนกระทั่งเมื่อประเทศอังกฤษได้เข้าเป็นสมาชิก
ของประชาคมยุโรป ท าให้ระบบกฎหมายปกครองอังกฤษได้รับหลักความได้สัดส่วน อันประกอบด้วย
หลักความเหมาะสม หลักความจ าเป็น และหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบเป็น“หลัก
กฎหมายทั่วไป”ในระบบกฎหมายสหภาพยุโรปมาเป็นกฎหมายภายในของระบบกฎหมายปกครอง
อังกฤษ และได้น าหลักดังกล่าวมาปรับใช้ในคดีต่าง ๆ ได้แก่ คดีเกี่ยวกับการใช้อ านาจทางปกครองที่
แทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล คดีเกี่ยวกับการลงโทษหรือการก าหนดโทษโดยองค์กรฝ่าย
ปกครอง และคดีเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจขององค์กรฝ่ายปกครอง แม้ว่าจะยังไม่มีข้อยุติในสถานะทาง
กฎหมายของหลักความได้สัดส่วนในระบบกฎหมายปกครองอังกฤษนี้เป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่
ผูกพันการใช้อ านาจรัฐทั้งปวงหรือไม่ ซึ่งนอกจากศาลอังกฤษได้น าหลักดังกล่าวนี้มาใช้ในการวินิจฉัย
คดีเกี่ยวกับกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติว่าขัดหรือแย้งกับกฎหมายของประชาคมหรือไม่แล้ว 
ศาลอังกฤษยังได้น าหลักความได้สัดส่วนนี้ไปใช้ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าทางปกครองด้วยเช่นกัน 
 ส่วนหลักความได้สัดส่วนในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสเป็น “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” ที่มิได้มีการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร แต่หลักดังกล่าวนี้สภาแห่งรัฐได้น ามาใช้ในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการควบคุมการกระท าของฝ่ายปกครอง ซึ่งหลักความได้สัดส่วนเป็น
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หลักการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาความสัมพันธ์อันเหมาะสมระหว่างค าสั่ง หรือการกระท า
ทางปกครอง วัตถุประสงค์ของการกระท าดังกล่าวของฝ่ายปกครอง และสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงที่
เป็นเหตุแห่งการออกค าสั่ง หรือการกระท าทางปกครองนั้น โดยการกระท าของฝ่ายปกครองจะต้องไม่
ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการกระท านั้น ดังนั้น การ
กระท าของฝ่ายปกครองที่มิได้สัดส่วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ย่อมถือว่าขัดต่อหลักความได้สัดส่วนซึ่ง
มีสถานะทางกฎหมายเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เนื่องจากหลักความได้สัดส่วนเป็น“หลักกฎหมาย
ทั่วไป”ที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้ค้นหาและน ามาปรับใช้กับคดี อันท าให้สถานะทางกฎหมายของ
หลักความได้สัดส่วนมีค่าบังคับเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ โดยสภาแห่งรัฐได้น าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ใน
การพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินการของฝ่ายปกครอง 4 กรณี ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน โดยมาตรการในทางปกครองซึ่งมีผลในการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของประชาชน จะต้องมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดมาตรการนั้นและความจ าเป็นที่
จะต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย การลงโทษทางวินัยต่อข้าราชการพลเรือน โดยโทษทางวินัยนั้น
จะต้องสัมพันธ์กับความผิดและวัตถุประสงค์ของการลงโทษ การวางผังเมืองและการเวนคืนที่ดิน โดย
สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีนี้สรุปได้ว่า มาตรการทางปกครองที่ถือว่าเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ก็ต่อเมื่อการละเมิดสิทธิของปัจเจกบุคคล ค่าใช้จ่ายหรือผลกระทบด้าน
การเงินที่เกิดขึ้น และความเสียหายทางสังคมที่อาจเป็นไปได้ไม่เกินขอบเขต เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินการตามมาตรการนั้น รวมถึงการน าหลักความได้สัดส่วนมาปรับใช้
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันสภาพแวดล้อมอีกด้วย 
 1)  ลักษณะที่เหมือนกันในการน าหลักความได้สัดส่วนมาปรับใช้ในระบบ
กฎหมายปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส 
 (1)  หลักความได้สัดส่วนจัดเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่องค์กรตุลาการ
ของประเทศทั้งสองต่างน ามาปรับใช้กับคดี โดยได้มีการน าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 
 (2)  หลักเกณฑ์ในการน าหลักความได้สัดส่วนมาปรับใช้กับคดีใน
ประเทศท้ังสองมีหลักการเหมือนกัน กล่าวคือ หลักความได้สัดส่วนในระบบกฎหมายปกครองอังกฤษ
และฝรั่งเศสมีสาระส าคัญที่เหมือนกัน อันประกอบด้วยหลักการย่อยสามประการ คือ ประการแรก 
หลักความเหมาะสม หรือหลักแห่งความสัมฤทธิ์ผล ประการต่อมา หลักความจ าเป็น และประการ
สุดท้าย หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ อย่างไรก็ตาม การปรับใช้หลักความได้สัดส่วน
ในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสมีขอบเขตการปรับใช้ที่มีลักษณะกว้างกว่าในระบบกฎหมายอังกฤษ 
ซึ่งนอกจากจะน าหลักดังกล่าวมาปรับใช้กับคดีที่เกี่ยวกับการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
การลงโทษหรือก าหนดโทษโดยฝ่ายปกครองที่ไม่ได้สัดส่วน การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองที่เป็นกรณี
เกี่ยวกับการก าหนดดุลยภาพระหว่างผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลให้ได้สัดส่วนซึ่งกัน
และกันแล้ว ดังจะเห็นได้จากการที่สภาแห่งรัฐได้น าหลักความได้สัดส่วนมาปรับใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การป้องกันมิให้สภาพแวดล้อมถูกท าลายด้วย เป็นต้น 
 2)  ลักษณะที่แตกต่างกันในการน าหลักความได้สัดส่วนมาปรับใช้ในระบบ
กฎหมายปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส 
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 (1)  การที่ประเทศทั้งสองต่างได้มีการน าหลักความได้สัดส่วนมาใช้โดย
ศาลไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมของอังกฤษหรือในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและสภาแห่งรัฐของฝรั่งเศส 
ซึ่งการน าหลักดังกล่าวอันเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในศาลยุติธรรมของอังกฤษนั้น หลัก
ดังกล่าวถูกน ามาใช้ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศ
อังกฤษได้ยอมรับหลักความได้สัดส่วนมาเป็นกฎหมายภายในของระบบกฎหมายปกครองอังกฤษ จึง
ท าให้เห็นได้ว่า หลักความได้สัดส่วนได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรในระบบกฎหมายอังกฤษ
แล้ว ส่วนการน าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสนั้น หลักดังกล่าวได้ถูก
น ามาใช้ในฐานะที่เป็น “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” อยู่ดังเดิม อันจะเห็นได้จากการที่หลักความได้
สัดส่วนในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสเป็นหลักกฎหมายที่ไม่ได้มีแหล่งก าเนิดมาจากบทบัญญัติ
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อ านาจรัฐ และผู้อยู่ใต้อ านาจรัฐ โดยหลัก
กฎหมายดังกล่าวได้มีการรับรองไว้ในการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและสภาแห่งรัฐ243 
 (2)  สถานะทางกฎหมายของหลักความได้สัดส่วนที่มีสถานะทาง
กฎหมายแตกต่างกัน โดยในระบบกฎหมายปกครองอังกฤษนั้นยังไม่มีข้อยุติถึงสถานะทางกฎหมาย
ของหลักความได้สัดส่วน อันเนื่องจากระบบกฎหมายปกครองอังกฤษไม่ได้จัดหลักกฎหมายทั่วไปให้
เป็นที่มาของกฎหมาย จึงท าให้ไม่มีการก าหนดสถานะทางกฎหมายของหลักความได้สัดส่วน แต่ถึง
กระนั้นก็ตาม ศาลอังกฤษก็มิได้ปฏิเสธในการน าหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้ในการวินิจฉัยคดี ส่วนใน
ระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสสถานะทางกฎหมายของหลักความได้สัดส่วนนั้น คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญได้น าหลักดังกล่าวมาปรับใช้กับคดี ท าให้หลักความได้สัดส่วนมีค่าบังคับระดับเทียบเท่า
รัฐธรรมนูญ 
 3.3.3.3  หลักความเป็นกลาง 
 จากที่ได้ศึกษาในหัวข้อ 3.1.5.4 การปรับใช้หลักความเป็นกลางโดยศาลอังกฤษ และ
ในหัวข้อ 3.2.5.3 การปรับใช้หลักความเป็นกลางโดยสภาแห่งรัฐแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า หลักความเป็น
กลางในระบบกฎหมายปกครองอังกฤษมีที่มาจากหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ค่าสูงสุดในระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ แม้ว่าในรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษจะไม่ปรากฏหลัก
ความยุติธรรมตามธรรมชาติอย่างชัดแจ้งก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติศาลอังกฤษจะอ้างหลักดังกล่าวว่าเป็น
หลักกฎหมายทั่วไปและน ามาใช้ในการวิธีพิจารณาในชั้นปกครองด้วย โดยในตอนแรกหลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาตินี้มีผลใช้บังคับกับกรณีการพิจารณาพิพากษาขององค์กรตุลาการ โดยในการ
พิจารณาพิพากษาคดีผู้พิพากษาต้องปราศจากอคติ ไม่ล าเอียงเข้าข้างคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และต้อง
รับฟังข้อเท็จจริงแห่งคดีจากคู่ความทั้งสองฝ่าย ต่อมาหลักดังกล่าวนี้ได้ถูกน ามาใช้ในกรณีที่ฝ่าย
ปกครองต้องวินิจฉัยสั่งการในลักษณะกึ่งตุลาการด้วย ซึ่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งโดยฝ่าฝืนหลัก
ความเป็นกลางถือว่าเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักความยุติธรรมทางธรรมชาติ เช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย กรณีที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมี

                                                           

 
243บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, รำยงำนกำรศึกษำวิจัยเรื่อง หลักควำมได้สัดส่วนในกำร

ตรวจสอบขอบเขตอ ำนำจรัฐ ตำมมำตรำ 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(พุทธศักรำช 2550) (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558), หน้า 136. 
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ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจในเรื่องที่วินิจฉัย แม้ผู้นั้นจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกรณีที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตกอยู่ภายใต้อิทธิพลเช่นนั้นด้วย ซึ่งศาลอังกฤษจะพิพากษาว่าค าสั่งดังกล่าว
เป็นโมฆะ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ผู้พิจารณามีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง โดยเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
พิจารณาและมีค าสั่งฝ่าฝืนหลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่นั้น จะต้อง
เสียไปเนื่องจากขัดกับหลักความยุติธรรมทางธรรมชาติ เช่น กรณีท่ีเป็นการอนุมัติแผนพัฒนาในพ้ืนที่ที่
ตนมีที่ดินอยู่และเห็นได้ว่าจะได้รับประโยชน์ หรือในกรณีที่มีความคลุมเครือในเรื่องผลประโยชน์ 
เนื่องจากไม่ได้ยื่นรายงานเอาไว้ หรือกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค าสั่งทางปกครองในเรื่อง
ที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ศาลพิพากษาว่าค าสั่งดังกล่าวเป็นโมฆะ เป็นต้น 
 ส่วนในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสหลักดังกล่าวนี้มีวิวัฒนาการมาจากแนวค า
พิพากษาของสภาแห่งรัฐเช่นเดียวกับหลักความได้สัดส่วน โดยหลักความเป็นกลางนี้ยึดหลักว่า การ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องปราศจากอคติ ซึ่งหลักดังกล่าวนี้ถูกน ามาใช้ในองค์กรของ
รัฐที่มีอ านาจวินิจฉัยตัดสินคดีในเรื่องต่าง ๆ  และถูกบัญญัติในกฎหมายล าดับรองที่ออกโดยฝ่าย
บริหารด้วย มีหลักว่า บุคคลผู้มีส่วนได้เสียถ้าอยู่ในที่ประชุม แม้จะไม่ได้ออกเสียงแสดงความคิดเห็น  
ก็ย่อมก่อให้เกิดอคติหรือมีส่วนได้เสียได้ ซึ่งการอยู่ในที่ประชุมของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียนั้นท าให้ค าสั่ง
ทางปกครองเป็นโมฆะ เช่น กรณีที่ผู้มีอ านาจออกค าสั่งหรือวินิจฉัยมีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
กับผู้ยื่นค าร้อง รวมถึงกรณีที่ผู้นั้นเคยพิจารณาวินิจฉัยสั่งการเรื่องนั้นมาก่อนในโอกาสและสถานะอ่ืน
ด้วย 
 1)  ลักษณะที่เหมือนกันในการน าหลักความเป็นกลางมาปรับใช้ในระบบ
กฎหมายปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส 
 (1)  หลักความเป็นกลางจัดเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่องค์กร   
ตุลาการของประเทศทั้งสองต่างน ามาปรับใช้กับคดี โดยประเทศทั้งสองต่างได้มีการน าหลักความเป็น
กลางมาใช้กับกรณีการพิจารณาพิพากษาขององค์กรตุลาการและกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้อง
วินิจฉัยสั่งการในลักษณะกึ่งตุลาการ ซึ่งการวินิจฉัยสั่งการดังกล่าวนั้นต้องกระท าโดยปราศจากอคติ  
 (2)  หลักเกณฑ์ในการน าหลักความเป็นกลางมาปรับใช้กับคดีใน
ประเทศทั้งสองมีหลักการเหมือนกัน กล่าวคือ การน าหลักดังกล่าวมาปรับใช้กับคดีกรณีที่ผู้มีอ านาจ
พิจารณาสั่งการในคดีที่ตนเองมีส่วนได้เสีย กรณีเรื่องที่วินิจฉัยนั้นผู้พิจารณาสั่งการมีผลประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจ เช่น เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการ เป็นต้น ซึ่งแม้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะเข้าร่วม
ประชุมหรือไม่ก็ตาม และกรณีที่ผู้พิจารณาสั่งการนั้นเคยพิจารณาสั่งการเรื่องนั้นมาก่อนในโอกาส 
และสถานะอ่ืน รวมถึงกรณีที่ผู้พิจารณาสั่งการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลดังกล่าว ซึ่งผลของการฝ่าฝืนหลัก
ความเป็นกลางนั้นท าให้ค าสั่งทางปกครองเป็นโมฆะ 
 2)  ลักษณะที่แตกต่างกันในการน าหลักความเป็นกลางมาปรับใช้ในระบบ
กฎหมายปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส 
 (1)  การที่ประเทศทั้งสองต่างได้มีการน าหลักความเป็นกลางมาใช้โดย
ศาลไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมของอังกฤษหรือสภาแห่งรัฐของฝรั่งเศส ซึ่งการน าหลักดังกล่าวอันเป็น
“หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้นั้น ในศาลยุติธรรมของอังกฤษหลักดังกล่าวถูกน ามาใช้ในฐานะ 
“หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” ดังจะเห็นได้จากในรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษจะไม่ปรากฏหลัก
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ความยุติธรรมตามธรรมชาติอย่างชัดแจ้งอันเป็นรากฐานแนวคิดที่ส าคัญของหลักความเป็นกลาง แต่
อย่างไรก็ตาม หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติก็ได้รับการนับถือปฏิบัติมาในประเทศอังกฤษมาเป็น
เวลาช้านานและถือว่าเป็นข้อเรียกร้องขั้นต่ าที่ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ เพ่ือให้การกระท าของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสอดคล้องกับหลักดังกล่าว ประกอบกับในทางปฏิบัติศาลอังกฤษมักจะอ้างหลัก
ดังกล่าวว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปและน ามาใช้ในการวิธีพิจารณาในชั้นปกครองด้วย จึงท าให้เห็นได้
ว่า ในระบบกฎหมายอังกฤษหลักความเป็นกลางได้ถูกน ามาใช้โดยศาลอังกฤษโดยที่หลักกฎหมาย
ดังกล่าวเป็นหลักการหนึ่งในหลักความยุติธรรมตามธรรมชาตินั่ นเอง ซึ่งยังคงเป็นการใช้ “หลัก
กฎหมายทั่วไป” ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” ในขณะที่การน าหลักความเป็นกลางมาใช้ใน
ระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสนั้น หลักดังกล่าวจัดเป็นการใช้ “หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะ 
“บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” ดังจะเห็นได้จากการที่หลักความเป็นกลางซึ่งมีวิวัฒนาการมา
จากค าพิพากษาของสภาแห่งรัฐเป็นเวลานานมาแล้วและต่อมาได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นกฎหมายล าดับ
รองที่ออกโดยฝ่ายบริหาร (décret du 28 november 1983) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 1983 มาตรา 
13 ได้บัญญัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวินิจฉัยหรือมีค าสั่งทางปกครองจะต้องไม่มีส่วนได้เสียใน
การกระท าหรือออกค าสั่งทางปกครอง นั้น ๆ ดังนั้น การใช้หลักความเป็นกลางจึงเป็นการใช้ “หลัก
กฎหมายทั่วไป” ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” 
 (2)  แม้ในระบบกฎหมายปกครองอังกฤษจะยอมรับหลักความเป็น
กลาง ในฐานะหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้กับคดีก็ตาม อย่างไรก็ดี ระบบกฎหมายปกครองอังกฤษ
ไม่ได้จัดหลักกฎหมายทั่วไปให้เป็นที่มาของกฎหมาย จึงท าให้ไม่มีการก าหนดสถานะทางกฎหมายของ
หลักความเป็นกลางแต่อย่างใด ในขณะที่ระบบกฎหมายปกครองฝรั่ งเศส สภาแห่งรัฐได้น าหลัก
ดังกล่าวมาปรับใช้กับคดีจึงท าให้สถานะทางกฎหมายของหลักความเป็นกลางนั้นมีค่าบังคับเทียบเท่า
รัฐบัญญัติ หรือมีค่าบังคับเทียบเท่าข้อก าหนด แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าในการวินิจฉัย
ของสภาแห่งรัฐนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้หลักกฎหมายทั่วไปที่มีค่าบังคับเทียบเท่ารัฐธรรมนูญเพ่ือน ามา
ตรวจสอบนิติกรรมทางปกครอง เพราะการที่ค่าบังคับของหลักความเป็นกลางในฐานะหลักกฎหมาย
ทั่วไปที่มีค่าบังคับสูงกว่ากฎหมายของฝ่ายบริหารเท่านั้นก็เพียงพอที่สภาแห่งรัฐจะน ามาใช้ตรวจสอบ
นิติกรรมทางปกครองได้แล้ว 
 จากการศึกษาการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ปรับใช้ในการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลปกครองในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส จะเห็นได้ว่า ประเทศที่อยู่จัดอยู่ในระบบกฎหมาย
ต่างกัน กล่าวคือ ประเทศอังกฤษซึ่งจัดอยู่ในระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ และประเทศฝรั่งเศสซึ่งจัด
อยู่ในระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ ในประเทศทั้งสองนั้น “หลักกฎหมายทั่วไป” ต่างได้ถูกน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และหากการปรับใช้ “หลักกฎหมายทั่วไป” ของศาล
เป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” หลักเดียวกันแล้ว เช่น หลักความเสมอภาค หลักความได้สัดส่วน หรือ
หลักความเป็นกลาง เป็นต้น ซึ่งในการปรับใช้หลักกฎหมายดังกล่าวต่างมีสาระส าคัญหลัก ๆ 
เหมือนกันอันเนื่องมาจากการที่ “หลักกฎหมายทั่วไป” มีรากฐานแนวคิดอย่างเดียวกันคือ หลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติ หรือหลักนิติรัฐ ท าให้การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่เป็นหลักกฎหมาย
เดียวกันจึงมีสาระส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยหากจะแตกต่างกันก็แต่เพียงขอบเขตในการปรับใช้บาง
หลักกฎหมาย ซึ่งจากการศึกษาจะเห็นได้จากการปรับใช้หลักความเสมอภาค หรือหลักความได้
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สัดส่วนของระบบกฎหมายปกครองของประเทศฝรั่งเศสที่มีขอบเขตการปรับใช้หลักกฎหมายดังกล่าว
ของศาลในขอบเขตที่กว้างกว่าในระบบกฎหมายอังกฤษ หรือสถานะทางกฎหมายของ “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” ซึ่งเป็นหลักกฎหมายเดียวกันแต่ในประเทศทั้งสองอาจมีสถานะทางกฎหมายที่แตกต่างกัน 
เช่น สถานะของหลักความเสมอภาค และหลักความได้สัดส่วน ในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสจะมี
สถานะทางกฎหมายเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ แต่ในระบบกฎหมายอังกฤษนั้นไม่มีการก าหนดสถานะทาง
กฏหมายหรือหากยังไม่มีข้อยุติถึงสถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับการน า 
“หลักกฎหมายทั่วไป” มาปรับใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาลในประเทศทั้งสองอาจมีการน า “หลัก
กฎหมายทั่วไป” มาใช้ในฐานะที่แตกต่างกัน โดยหากหลักกฎหมายที่ศาลน ามาปรับใช้กับคดีนั้นเป็น 
“หลักกฎหมายทั่วไป” ที่ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว การน าหลักกฎหมายดังกล่าวมา
ปรับใช้จึงถูกน ามาใช้ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” แต่หากเป็น “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” ที่ศาลน ามาปรับใช้กับคดีนั้นยังไม่ได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว การน าหลัก
กฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้จึงถูกน ามาใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” เป็นต้น ทั้งนี้อาจ
เป็นผลมาจากการที่ประเทศทั้งสองอยู่ ในระบบกฎหมายที่แตกต่างกันจึงท าให้การปรับใช้         
“หลักกฎหมายทั่วไป” มีความแตกต่างกันในบางเรื่องนั่นเอง 
 



 

 
บทท่ี 4 

 
หลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองไทย 

 
 บทนี้จะเป็นการศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย เพ่ือจะได้ทราบถึง 
วิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย รากฐานอันเป็นแนวคิดของหลักกฎหมาย
ทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย ขอบเขตการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในกฎหมายปกครองไทย การ
ค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย สถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไปใน
กฎหมายปกครองไทย และการปรับใช้หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
4.1  วิวัฒนำกำรของหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองไทย 
 
 หลักกฎหมายทั่วไปเป็นหลักกฎหมายที่มีความส าคัญในระบบกฎหมายปกครองไทย หลัก
ดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้เป็นเวลานานแล้ว ก่อนที่จะได้มีการตราพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวถือว่าเป็นกฎหมายกลางที่ได้วางหลักเกณฑ์ทั่วไปในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ
ราชการ และกฎหมายฉบับนี้ยิ่งมีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึนเมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศ
ไทย244 ดังนั้น เพ่ือให้เห็นถึงวิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย จึงต้องมี
การศึกษาถึงวิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ว่ามีหลักกฎหมายทั่วไปหลักใดเกิดขึ้นและองค์กรใดที่น าหลักกฎหมายทั่วไป
ดังกล่าวนั้นมาใช้ในการวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง และวิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปหลังการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ เพราะก่อนประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นั้น หลักกฎหมายทั่วไปยังมิได้ถูกน ามา
บัญญัติรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจนกระทั่งมีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 เช่น หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครอง หลักฟังความทุกฝ่าย   
หลักความไม่มีผลย้อนหลัง อย่างไรก็ตาม หลักกฎหมายดังกล่าวได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายบางฉบับ
เท่านั้น โดยมิได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายทุกฉบับ แต่ปัจจุบันหลักความไม่มีผลย้อนหลัง ตามมาตรา  
 
 

                                                           

 244บุญอนันต์ วรรณพานิชย์, หลักกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง, พิมพ์ครั้ง
ที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: สวัสดิการส านักงานศาลปกครอง, 2546), หน้า 1. 
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42 วรรคหนึ่ง245 หลักความเป็นกลาง ตามมาตรา 13246 และมาตรา 16247 หรือหลักฟังความทุกฝ่าย 
ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง248 ได้ถูกบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539  โดยเมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยแล้ว มีหลักกฎหมาย
ทั่วไปหลักใดบ้างที่เกิดขึ้นจากการที่ศาลปกครองได้พัฒนาและค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งได้แบ่งหัวข้อในการศึกษาออกเป็น 2 ช่วง คือ 4.1.1 ก่อนการประกาศใช้

                                                           

 
245มาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 
 246มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
  (1)  เป็นคู่กรณีเอง 
 (2)  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
 (3)  เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้อง หรือ
ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
 (4)  เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
 (5)  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
 (6)  กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 247มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการใน
คณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทาง
ปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1)  ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 
 (2)  ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้
นั้นจะท าการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปหนึ่งชั้นหรือประธาน
กรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 
 (3)  ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้น
เป็นกรรมการอยู่มีค าสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอ านาจในการพิจารณาทาง
ปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่ 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 14 วรรคสอง และมาตรา 15 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 248มาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่
จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ 2539 และ 4.1.2 หลังการประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ 2539 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 4.1.1  ก่อนกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ 2539 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 นั้น หลักกฎหมายทั่วไปยังมิได้ถูกน ามาบัญญัติรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจนกระทั่งมี
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อย่างไรก็ดี ในช่วงนี้ยังมิได้มีการจัดตั้งศาล
ปกครองขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น อ านาจในการวินิจฉัยคดีปกครองจึงเป็นของคณะกรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกข์ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ซึ่งตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ได้ก าหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์มีอ านาจรับเรื่องราวร้องทุกข์(คดีปกครอง) จากผู้
ที่ได้รับค วามเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระท าของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ249 โดยเฉพาะกระท าดังต่อไปนี้ 
 1.  ละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
 2.  ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
 3.  กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 4.  กระท าการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการนั้น 
 5.  กระท าการโดยไม่สุจริตหรือโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
 หากพิจารณาข้อก าหนดขอบอ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ จะเห็นได้ว่า
คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยการกระท าทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลัก 
Ultra Vires หรือหลักการกระท าต้องชอบด้วยกฎหมายเป็นส าคัญ250 จึงอาจกล่าวได้ว่า คณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ในคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นองค์กรส าคัญองค์กรหนึ่งที่ได้วางหลักกฎหมายทั่วไป
ในกฎหมายปกครองไทยก่อนที่จะมีการบัญญัติรับรองไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และอีกหนึ่งองค์กรที่มีความส าคัญในการวางหลักกฎหมาย
ทั่วไปในกฎหมายปกครองไทยคือ ศาลยุติธรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 4.1.1.1  หลักกฎหมายทั่วไปจากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ใน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบ
ประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 หน่วยราชการต่าง ๆ ได้จัดองค์กรใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามธรรมนูญการ
ปกครอง รัฐบาลในขณะนั้นโดยด าริของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมประสงค์ให้มีการจัดตั้งองค์กรเพ่ือท า
หน้าที่ในการวินิจฉัยคดีปกครอง หรือข้อพิพาททางปกครองระหว่างรัฐกับเอกชนที่มีโครงสร้างอย่าง
เดียวกับ “สภาแห่งรัฐ” ของประเทศฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศภาคพ้ืนยุโรปอ่ืน ๆ ที่ใช้ระบบประมวล
กฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญสองประการได้แก่ ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร
และท าหน้าที่เป็นศาลปกครอง ดังนั้น สภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นจึงได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วย

                                                           

 249มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 
 250ถาวร เกียรติทับทิว, เรื่องเดิม, หน้า 425. 
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คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2476 จัดตั้ง “คณะกรรมการกฤษฎีกา” โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาที่
จัดตั้งขึ้นนี้มีฐานะเป็นกรม สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีและพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้โอน
งานของกรมร่างกฎหมายซึ่งท าหน้าที่ร่างกฎหมายไปเป็นงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย251 
คณะกรรมการกฤษฎีกามีอ านาจหน้าที่ส าคัญ 2 ประการ คือ จัดท าร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาแก่
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ กับพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานธุรการและ
หน่วยงานบริหารของคณะกรรมการกฤษฎีกาตลอดมา252 ประกอบกับเพ่ือให้การด าเนินงานของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงมีการแบ่งแยกกรรมการออกเป็น 2 ประเภท 
คือ กรรมการร่างกฎหมายและกรรมการกฤษฎีกา 
 ต่อมามีการปรับปรุงองค์กรของคณะกรรมการกฤษฎีกาใหม่ในปี พ.ศ. 2522 ตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 โดยแบ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาออกเป็น 2 
ประเภท คือ กรรมการร่างกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดท าร่างกฎหมายตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรี
หรือมติของคณะรัฐมนตรี และให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง รวมทั้งเสนอ
ความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้มีกฎหมายหรือการแก้ไขกฎหมาย และ
กรรมการอีกประเภทหนึ่ง คือ คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ซึ่งเป็นการน าเอาคณะกรรมการ
เรื่องราวร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2492 มารวมไว้กับคณะกรรมการ
กฤษฎีกา มีหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
กฤษฎีกา พ.ศ. 2522 และระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัย
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2522 ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวท าหน้าที่ไต่สวนหาข้อเท็จจริงโดยการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่คู่กรณีน ามายื่นและซักถามทั้งผู้ร้องทุกข์และหน่วยงานของรัฐ เพ่ือรวบรวม
ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน และจะเป็นผู้วินิจฉัยคดีที่มีการร้องทุกข์นั้นโดยอาศัยเหตุผลในทางกฎหมาย
ปกครอง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการวางกลไกการปฏิบัติราชการต่อไป โดยอาจมีทั้งการเสนอให้
แก้ไขกฎหมายหรือก าหนดระเบียบปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปด้วย 253 และเสนอค า
วินิจฉัยดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร ซึ่งต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้สิ้นสภาพไปโดยผลของกฎหมายเมื่อมีการจัดตั้ง    
ศาลปกครอง โดยโอนเรื่องร้องทุกข์ไปเป็นคดีในศาลปกครอง 
 การท าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเป็นการให้ความเห็นหรือการ
วินิจฉัยข้อพิพาทในทางปกครองนั้น ได้มีการวางหลักกฎหมายทั่วไปในการให้ความเห็นไว้หลายเรื่อง 
ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้ 
 

                                                           

 251อักขราทร จุฬารัตน, กว่ำมำเป็นศำลปกครอง (กรุงเทพมหานคร: ดิน ดีไซน์, 2552), หน้า 
82-86. 
 252ชาญชัย แสวงศักดิ์, สำระน่ำรูเ้กี่ยวกับ “กฤษฎีกำ” (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2542), 
หน้า 1. 
 253เรื่องเดียวกัน, หน้า 42. 
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 1)  การวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับหลักความได้สัดส่วน 
 ในค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ได้มีการน าหลักความได้
สัดส่วนมาใช้ประกอบการวินิจฉัย ดังปรากฏในค าวินิจฉัยที่ 84/2538 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกข์น าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ประกอบการวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการที่กรมบัญชีกลางปฏิเสธ
การจ่ายเงินบ านาญให้แก่ทายาท เนื่องจากเห็นว่า การเสียชีวิตของข้าราชการผู้นั้นเกิดจากความผิด
ของตนเอง ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้วางหลักไว้ว่า การตีความหรือการวินิจฉัยค าว่า 
“ความผิดของตนเอง” ของบทบัญญัติมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2494 นั้น ต้องน าเอาความร้ายแรงของความผิดที่ผู้ถูกประทุษร้ายได้กระท าขึ้นอันเป็นสาเหตุให้
ผู้นั้นต้องถูกประทุษร้ายอันเนื่องมาจากการกระท านั้น เปรียบเทียบกับความร้ายแรงของอันตรายที่ผู้
ถูกประทุษร้ายนั้นได้รับ ประกอบกับความดีความชอบอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ผู้ถูก
ประทุษร้ายได้กระท ามาตลอดระยะเวลาการรับราชการของผู้ถูกประทุษร้ายนั้นว่าได้สัดส่วนกัน
หรือไม่ ถ้าได้สัดส่วนกันก็ถือว่าผู้ถูกประทุษร้ายนั้นไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับบ านาญพิเศษด้วย แต่ถ้า
ความผิดที่ผู้ถูกประทุษร้ายได้กระท าขึ้นเป็นเพียงความผิดเล็กน้อยไม่สามารถเทียบได้กับความดี
ความชอบที่ผู้ถูกประทุษร้ายนั้นได้กระท ามา ก็ต้องถือว่าผู้ถูกประทุษร้ายนั้นยังเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับ
บ านาญพิเศษอยู่ 
 2)  การวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 
 ในค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ได้มีการน าหลักความ 
เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติมาใช้ประกอบการวินิจฉัย ดังปรากฏในค าวินิจฉัยที่ 7/2527 โดย
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์น าหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติมาใช้ประกอบการวินิจฉัยข้อ
พิพาทอันเกิดจากการที่กรมธนารักษ์ปรับปรุงอัตราค่าเช่าโดยอาศัยการขอเปลี่ยนตัวผู้เช่าหรือการขอ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย เป็นการปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินที่มิได้เป็นไปโดยเสมอภาคกัน ซึ่งคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์เห็นว่าการปรับปรุงอัตราค่าเช่าควรจะมีการก าหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่แน่นอนเพ่ือ
ความเป็นธรรมแก่ผู้เช่าทุกราย การที่จะปรับปรุงเฉพาะกรณีที่มีการขอเปลี่ยนตัวผู้เช่าหรือมีกา รขอ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าได้  โดยในการปรับปรุงอัตราค่าเช่านั้น
จะต้องให้มีความเสมอภาคแก่ผู้เช่าที่ดินทุกราย กล่าวคือ ผู้เช่าที่ดินที่อยู่ในท าเลเดียวกันน่าจะต้องเสีย
ค่าเช่าในอัตราเดียวกัน 
 และในค าวินิจฉัยที่ 44/2529 คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์น าหลักความ
เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติมาใช้ประกอบการวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการที่กรมธนารักษ์ได้
ก าหนดให้ผู้ร้องทุกข์ยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ผู้ร้องทุกข์ได้ซ่อมแซมใหม่ให้แก่กระทรวงการคลัง โดยที่
กรมธนารักษ์อ้างว่า ผู้ร้องทุกข์เป็นผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้อยู่อาศัย แต่ได้ดัดแปลงบ้านพักอาศัยเป็น
อาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจการค้า โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่านั้น คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
เห็นว่า จ าเป็นต้องพิจารณาจากสัญญาเช่า จึงได้มีมติให้แจ้งไปยังกรมธนารักษ์และจังหวัดฯ ว่าขอให้
ส่งส าเนาสัญญาเช่าที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งแต่ในครั้งที่ผู้เช่าเดิมยังเป็นผู้เช่าอยู่ ส าเนาสัญญาเช่า
หลังจากที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับโอนสิทธิการเช่าแล้ว และส าเนาสัญญาเช่าในปัจจุบัน แต่หน่วยงานทั้งสอง
ได้ชี้แจงว่า มีแต่ส าเนาสัญญาเช่าเพียงฉบับเดียวที่ระบุว่า เป็นการเช่าที่ดินราชพัสดุ  “เพ่ือปลูก
บ้านเรือนอยู่อาศัย” แต่ปรากฏหลักฐานจากส าเนาสัญญาเช่าฉบับที่ผู้ ร้องทุกข์ว่าเป็นการเช่าที่     
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ราชพัสดุ “เพ่ือท าการปลูกห้องแถวอาศัยและท าการค้า” และปรากฏหลักฐานตามส าเนาสัญญาเช่าที่ 
ราชพัสดุแปลงข้างเคียงก็ระบุไว้ในสัญญาตรงกันว่า “เพ่ือท าการปลูกห้องแถวอาศัยและท าการค้า” 
จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า เพราะเหตุใดทางอ าเภอ ฯ จึงให้ผู้เช่าที่ดิน 2 ราย ซึ่งเช่าที่ดินอยู่ข้างเคียงกันเช่า
ที่ดินได้ไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ ยังปรากฏหลักฐานว่าผู้ร้องได้เช่าที่ดินแปลงดังกล่าวเพ่ือปลูกบ้านอยู่
อาศัยและท าคลินิกตั้งแต่ปี 2500 เป็นต้นมา โดยได้ช าระค่าเช่าและประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามสัญญา
เช่าเรื่อยมา จากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ทางราชการได้อนุญาตให้ผู้ร้องทุกข์เช่าที่ดินดังกล่าวเพ่ือท าการ
ปลูกบ้านอยู่อาศัยและท าการค้ามาตั้งแต่แรก ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้ผิดสัญญาเช่าอย่างที่กรมธนารักษ์กล่าว
อ้าง ดังนั้น การที่กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือถึงจังหวัดฯ ก าหนดให้ผู้ร้องทุกข์ยกกรรมสิทธิ์อาคาร
ดังกล่าวให้แก่กระทรวงการคลังและก าหนดเงื่อนไขอ่ืนให้ปฏิบัติอีกรวม 10 ประการนั้นเป็นการเลือก
ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่เป็นธรรมและเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 จะเห็นได้ว่า หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย นอกจากที่เกิด
จากการน าหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองที่ได้รับการยอมรับในประเทศที่มีศาลปกครองมาอธิบาย
ในการให้ความเห็นของคณะกรรมการร่างกฎหมายและในค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกข์แล้ว การให้ความเห็นในบันทึกข้อสังเกตของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี ก็เป็นส่วน
หนึ่งในการวางรากฐานของกฎหมายปกครองไทยด้วย254   
 3) การวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับนิติกรรมทางแพ่ง-นิติกรรมทางปกครอง
สัญญาทางปกครอง 
 ในค าวินิจฉัยที่ 26/2529 ข้อเท็จจริงในกรณีร้องทุกข์ของบริษัท จีเรวัตร
ไดย์สตัฟ จ ากัด มีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการสั่งการของฝ่ายปกครอง คือ เป็นกรณี
ตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการมอบอ านา จให้
คณะอนุกรรมการด าเนินการแทน แสดงให้เห็นถึงลักษณะของ “มติของคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน” ในการให้สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม ซึ่งเป็นนิติกรรมทางปกครอง (ฝ่ายเดียว) 
และเป็นการให้สิทธิเฉพาะบุคคล (décision individuelle) และ (décision exécutoiore) แสดง
ลักษณะของการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็น “สัญญาทางปกครอง” และนอกจากนั้น 
ยังเป็นกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็น “ข้อจ ากัดอ านาจ” ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ไม่ควรจะ
ก้าวล่วงไปยังปัญหาข้อเท็จจริงทางเทคนิคซึ่งเป็นอ านาจตามกฎหมายขององค์กรของรัฐอ่ื น 
(คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) และแสดงให้เห็นความส าคัญของ “วิธีพิจารณา” ขององค์กรฝ่าย
ปกครอง (คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอุทธรณ์) ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าชี้แจง
ต่อองค์กรฝ่ายปกครองก่อนการวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อสังเกต
ประกอบค าวินิจฉัยดังกล่าว255 ดังนี้ 
 

                                                           

 254อมร จันทรสมบูรณ์, หลักกฎหมำยปกครอง จำกข้อสังเกตจำกศำสตรำจำรย์ ดร. อมร 
จันทรสมบูรณ์ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2546), หน้า 8. 
 255เรื่องเดียวกัน, หน้า 27-31. 
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 (1)  พ้ืนฐานของ “นิติกรรมทางแพ่ง” 
 นิติกรรมตามกฎหมายแพ่งเอกชน (รวมทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ของไทย) มีพ้ืนฐานอยู่ว่า นิติกรรมนั้นมีการแสดงเจตนาสองฝ่ายที่ตรงกันและยอมรับซึ่ง
กันและกัน แม้ว่าจะมีนักนิติศาสตร์บางท่านจะพยายามแยกประเภทของนิติกรรมทางแพ่งเอกชน
ออกเป็น “นิติกรรมฝ่ายเดียว” กับ “นิติกรรมสองฝ่าย” (หรือหลายฝ่าย) แต่โดยสาระที่แท้จริงแล้ว 
นิติกรรมทางแพ่งจะต้องมีการแสดงเจตนาสองฝ่ายเสมอไป ตัวอย่างเช่น การให้และการท าพินัยกรรม 
(ซึ่งนักนิติศาสตร์บางท่านถือว่าเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว) ก็ย่อมหมายความว่า จะต้องมีอีกฝ่ายหนึ่ง
ยอมรับ (Consentement) สิ่งที่ผู้ให้ได้ให้ (ตามสัญญาให้) หรือยอมรับสิ่งที่ผู้ท าพินัยกรรมได้ยกให้
ตามพินัยกรรม กล่าวคือ ผู้ให้หรือผู้ท าพินัยกรรมจะไม่สามารถบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งต้ องยอมรับ
ทรัพย์สินที่ตนให้หรือท าพินัยกรรมยกให้ได้ แม้ว่าโดยทั่ว ๆ ไปจะเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่มีบุคคลใด
ปฏิเสธการรับทรัพย์สินนั้นถ้าทรัพย์สินนั้นไม่มีภาระติดพันอยู่เลย 
 ด้วยเหตุนี้จะเห็นว่า พื้นฐานของนิติกรรมทางแพ่ง (เอกชน) นั้น จะต้อง
เป็นนิติกรรมสองฝ่าย (หรือหลายฝ่าย) ซึ่งมีเจตนาตรงกันเสมอไป และโดยที่กฎหมายแพ่งเป็น
กฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกัน กฎหมายแพ่งจึงจะบัญญัติ “หลัก
กฎหมาย (régime juridique) ของนิติกรรมทางแพ่ง” โดยเคารพความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาและจะ
บัญญัติขึ้นโดยมีข้อสมมุติฐานเป็นหลักเบื้องต้นว่า ในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนนั้นเอกชนแต่ละฝ่าย
ย่อมรักษาผลประโยชน์ของตนเอง กฎหมายแพ่งจะบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ “ความสามารถของ
บุคคล-หลักของการแสดงเจตนา-หลักเสนอและการสนอง-รูปแบบของสัญญา-การเป็นโมฆะหรือ
โมฆียะของนิติกรรม ฯลฯ” และรัฐจะก าหนด “บทบังคับเด็ดขาด” ซึ่งเป็นการจ ากัดความศักดิ์สิทธิ์
ของเจตนาของเอกชนแต่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดวางหลักเกณฑ์ให้เป็นระบบหรือเกี่ยวกับการ
ป้องกันความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีเท่านั้น 
 (2)  พ้ืนฐานของ “นิติกรรมทางปกครอง” (acte administratif) 
 “นิติกรรมทางปกครอง” มีพ้ืนฐานทางปรัชญาที่แตกต่างกับนิติกรรม
ทางแพ่ง เพราะโดยหลักการนิติกรรมทางปกครองจะเป็นนิติกรรมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจสั่งการ
ฝ่ายเดียว (unilateral) โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะสั่งบังคับ (décisior exécutoire) ให้เอกชนต้องปฏิบัติ
หรือก าหนดกฎเกณฑ์แก่เอกชน (การให้อนุญาต ฯลฯ) ทั้งนี้ ตามอ านาจที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือด าเนินบริการสาธารณะหรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ โดยไม่
ค านึงว่าบุคคลที่เก่ียวข้อง (ซึ่งอาจเป็นบุคคลเพียงคนหนึ่งหรืออาจเป็นกลุ่มบุคคลหรือประชาชนทั่ว ๆ 
ไป) จะให้ความยินยอมหรือไม่ (หมายเหตุ แม้จะมีกรณีบางกรณี เช่น การสั่งการบางอย่างที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของบุคคลผู้รับค าสั่งอาจต้องให้ความยินยอมด้วย แต่ค าสั่งประเภทนี้ก็มีน้อย
มากและถือเป็น “เงื่อนไข” ของการใช้อ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย) ดังนั้น พ้ืนฐานของ      
นิติกรรมทางปกครองจึงเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว (acte administrative unilateral) และด้วยเหตุนี้ 
นักทฤษฎีกฎหมายปกครอง (ของต่างประเทศ) หลายท่าน จึงมีความเห็นว่า ความหมายของ       
“นิติกรรมทางปกครอง” น่าจะได้แก่ “นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว” เสมอไป และสมควรแยกหลัก 
“สัญญาทางปกครอง” ออกเป็นเอกเทศ 



122 

 เมื่อพ้ืนฐานทางทฤษฎีของนิติกรรมทางปกครอง (ฝ่ายเดียว) แตกต่าง
กับนิติกรรมทางแพ่ง (เอกชน) แล้ว ผลที่ตามมาก็คือ หลักกฎหมาย (régime juridique) ที่เกี่ยวกับ
นิติกรรมทางปกครองก็แตกต่างกับหลักกฎหมายของนิติกรรมทางแพ่ง (เอกชน) ด้วย และแม้ว่าหลัก
กฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง (ฝ่ายเดียว) จะมีหลักกฎหมายบางอย่างที่อยู่ในแนวทางเดียวกับ
หลักกฎหมายของกฎหมายแพ่ง เช่น หลักว่าด้วยความสามารถ (อ านาจหน้าที่) ของเจ้าหน้าที่ เงื่อนไข
ของการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ รูปแบบของการสั่งการ ฯลฯ แต่หลักกฎหมายของนิติกรรมทาง
ปกครองจะเน้นหนักในด้านการควบคุมการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (หลักว่าด้วยการชอบด้วย
กฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง-légalité) ไม่ว่าการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะเป็นการใช้
อ านาจที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด หรือเป็นการใช้อ านาจในทาง “ดุลพินิจ” (pouvoir 
discrétionnaire) หรือเป็นการใช้อ านาจยามฉุกเฉิน ฯลฯ หลักกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง
ดังกล่าวมีความมุ่งหมายเพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้อ านาจโดยทุจริตหรือโดยบิดเบือนการใช้อ านาจเพ่ือ
หลบซ่อนการหาประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิ (โดยชอบ) ของเอกชน
ด้วย ในประเทศที่พัฒนาทางปกครองแล้ว หลักกฎหมาย (régime juridique) ของนิติกรรมทาง
ปกครอง จึงแตกต่างกับหลัก (régime juridique) ของกฎหมายแพ่งเอกชนเป็นอย่างมาก 
 (3)  พ้ืนฐานของ “สัญญาทางปกครอง” (contrat administratif) 
 เมื่อ “นิติกรรมทางปกครอง” มุ่งไปถึงอ านาจการสั่งการฝ่ายเดียวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว ดังนั้น การผูกพันในลักษณะสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน (สัญญาทางปกครอง) 
จึงมีเงื่อนไขส าคัญว่า เอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญาของรัฐจ าเป็นจะต้องให้ความยินยอมก่อน นักกฎหมาย
ปกครองส่วนใหญ่จึงมักไม่ถือว่าสัญญาฝ่ายปกครองเป็น “นิติกรรมทางปกครอง” และให้ “สัญญาทาง
ปกครอง” เป็นหัวข้อต่างหากโดยเฉพาะของกฎหมายปกครอง และมีหลักกฎหมาย (régime 
juridique) ของสัญญาทางปกครองแยกออกจากหลักกฎหมายของ “นิติกรรมทางปกครอง        
(ฝ่ายเดียว)” อย่างไรก็ตาม นักทฤษฎีกฎหมายปกครอง (ของต่างประเทศ) บางท่าน เห็นว่า “สัญญา
ทางปกครอง” อาจอธิบายรวมอยู่กับ “นิติกรรมทางปกครอง” ได้ เพราะ “สัญญาทางปกครอง” และ 
“นิติกรรมทางปกครอง” ต่างมีจุดเริ่มต้นเหมือนกันประการหนึ่ ง  คือ ในเรื่อง “อ านาจ” 
(competence) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการท านิติกรรมทางปกครองและในการท าสัญญาทาง
ปกครอง 
 โดยความหมายของค าว่า “สัญญาทางปกครอง” อาจจะแตกต่างกันใน
ประเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาในทางกฎหมายปกครองแล้ว แต่ก็มีแนวทางที่ยอมรับกันโดยทั่ว ๆ ไปว่า 
แม้ว่าในการเข้าท าสัญญาทางปกครอง ซึ่งเอกชนยังต้องให้ความยินยอมในการเข้าผูกพันตามข้อ
สัญญาก็ตาม แต่ตามข้อก าหนดในสัญญาทางปกครอง (ไม่ว่าจะเป็นข้อก าหนดโดยชัดแจ้งหรือโดย
หลักกฎหมายทั่วไป) รัฐก็ยังสงวนอ านาจที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพ่ือรักษาและคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของสาธารณะได้ ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมิให้เอกชนต้อง “เสียหาย” 
 จากพ้ืนฐานของ “นิติกรรมทางแพ่ง” พ้ืนฐานของ “นิติกรรมทาง
ปกครอง” และพ้ืนฐานของ “สัญญาทางปกครอง” สรุปได้ว่า นิติกรรมทางปกครอง (ฝ่ายเดียว) นั้น 
เป็นการสั่งการของฝ่ายปกครองและเป็นการใช้อ านาจฝ่ายเดียว หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติกรรมทาง
ปกครอง (ฝ่ายเดียว) แยกประเภทแตกต่างได้มากมาย และแตกต่างกับการแบ่งประเภทของนิติกรรม



123 

ทางแพ่ง เมื่อค านึงถึงลักษณะที่ไม่เหมือนกันของนิติกรรมทางปกครองแต่ละประเภท นิติกรรมทาง
ปกครอง (ฝ่ายเดียว) อาจแยกเป็นการสั่งการที่มีผลปฏิบัติการ (dècision exécutoiore) คือ 
ก่อให้เกิดสิทธิและ/ หรือหน้าที่ต่อเอกชน อันท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางกฎหมาย 
(situetien juridique) ขึ้นใหม่ กับการสั่งการที่ไม่มีผลบังคับปฏิบัติการ เช่น หนังสือเวียน-ค าแนะน า
ของทางราชการ ฯลฯ หรือแยกเป็นการสั่งการที่เป็นกฎทั่วไป (acte règlementaire) กับการสั่งการที่
มีผลเฉพาะบุคคล (acte individuel) ฯลฯ ประเภทและลักษณะของนิติกรรมที่แตกต่างกันย่อม
น าไปสู่หลักกฎหมายปกครองที่แตกต่างกัน 
 4)  การวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจในการตรวจสอบการ
กระท าทางปกครอง 
 จากค าวินิจฉัยที่ 26/2529256 กรณีร้องทุกข์ของบริษัท จีเรวัตรไดย์สตัฟ 
จ ากัด ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เลขาธิการฯ ยังได้มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมในการพิจารณาเกี่ยวกับ
สถานะและขอบเขตการตรวจสอบมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไว้ด้วย ดังนี้ 
 กรณีสถานะของมติคณะกรรมการส่ ง เสริมการลงทุน  โดยการที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ (ซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) เท่ากับเป็นการร้องทุกข์ต่อ “มติ” ของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนเองโดยตรง แต่การร้องทุกข์เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ไม่อนุมัติให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนฯ นั้น ไม่ใช่เป็นการอุทธรณ์ “ค าวินิจฉัย” ของ
คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอ่ืน ตามนัยของมาตรา 7(2) (ค) แห่งพระราชบัญญัติกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2522 โดยได้ให้เหตุผลว่า อ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือส่งเสริมการลงทุนจะมี
การใช้อ านาจใน 2 ขั้นตอนคือ ในขั้นตอนแรก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะมีมติอ่ืน (acte 
administrative) เพ่ือให้สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนก่อน แต่มติดังกล่าวยัง
ไม่มีผลเป็นการผูกมัด ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจนกว่าจะได้มีการออกบัตรส่งเสริมและผู้ขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนได้ยอมรับ (consentement-consent) บัตรส่งเสริม ตลอดจนยอมรับข้อผูกมัด
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและเงื่อนไขอ่ืน ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนนั้นแล้ว 
ดังนั้น มติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงเป็นการสั่งการ (ภายใน) ของฝ่ายบริหารที่ ให้สิทธิ
และประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนแก่เอกชน (décision individuelle) และจะมีผลเมื่อเอกชนได้
ยอมรับ (consentement) การส่งเสริมการลงทุนของทางราชการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
และข้อบังคับฯ นั้นแล้ว ดังนั้น ความผูกพันระหว่างฝ่ายปกครอง (คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน) 
กับเอกชน จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง (contrat administratif) ด้วยเหตุนี้ การร้องทุกข์
เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงเป็น “การร้องทุกข์ชั้นต้น” ต่อนิติกรรมทาง
ปกครองมิใช่เป็นการร้องทุกข์ในระดับอุทธรณ์ตามความหมายของมาตรา 7(2) (ค) นอกจากนั้น 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็มิใช่ “คณะกรรมการประเภทที่กฎหมายได้บัญญัติจัดตั้งขึ้นไว้
ส าหรับพิจารณาข้อโต้แย้งที่จะต้องท าการชี้ขาดในรูปแบบของ “ค าวินิจฉัย” โดยมี “วิธีพิจารณา
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ความ” ตามที่กฎหมายก าหนด (acte juridictionnel) ด้วย การร้องทุกข์ต่อมติของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 7(2) (ค) แห่งพระราชบัญญัติกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 
 ในกรณีขอบเขตการตรวจสอบมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่ง
เลขาธิการฯ มีข้อสังเกตว่า คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ไม่น่าจะใช้อ านาจตรวจสอบเข้าไปถึง 
“ปัญหาข้อเท็จจริง” อันเป็นอ านาจหน้าที่ทางเทคนิคโดยเฉพาะตามกฎหมายปกครองของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ เพราะปัญหาข้อเท็จจริงในกรณี ได้แก่ การใช้ดุลพินิจเพ่ือตัดสินใจ
ว่าโครงการใดหรือบุคคลใดมีความสมควรหรือเหมาะสมที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากทาง
ราชการหรือไม่ กฎหมายได้ก าหนดให้การใช้ดุลพินิจในปัญหาข้อเท็จจริงนี้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น โดยค านึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการและคุณสมบัติ
ของกรรมการ ฯลฯ ตามที่กฎหมายได้บัญญัติขึ้นไว้ตามหลักของความช านาญเฉพาะด้าน 
(specialization) สถาบันฝ่ายกฎหมายปกครอง (คณะกรรมการกฤษฎีกา) ควรจะต้องยอมรับและ
เคารพต่อความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขององค์กรอ่ืน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์มี
อ านาจหน้าที่สอบสวนในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่มี 
กล่าวคือ อาจตรวจสอบในประเด็นว่าคณะกรรมการส่งเสริมได้เปิดโอกาสให้ผู้ขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนรายอ่ืนมีโอกาสในการเสนอเรื่องของตนได้โดยเสมอภาคกันหรือไม่ และในประเด็นว่า ในการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอุทธรณ์ได้เปิด “โอกาส” ให้ผู้อุทธรณ์ชี้แจง
ความเห็นของตนพร้อมเหตุผลตามสมควรหรือไม่ เป็นต้น โดยในการตรวจสอบดังกล่าว หากพบว่า
การพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีข้อบกพร่องไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ (หลักกฎหมายปกครอง) หรือมีการบิดเบือนการใช้อ านาจ (abuse of power) 
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อาจวินิจฉัยและเสนอข้อคิดเห็นให้มีการเพิกถอนมติของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนได้ 
 จากข้อสังเกตของ ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ ประกอบค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ 26/2529 นอกจากให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับนิติกรรมทาง
แพ่ง-นิติกรรมทางปกครอง-สัญญาทางปกครอง และขอบเขตอ านาจในการตรวจสอบการกระท าทาง
ปกครองแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงหลักการฟังความทุกฝ่ายอันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมาย
ปกครองมาใช้ในกรณีดังกล่าวด้วย 
 5)  การวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับถ้อยค าในทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจน 
 ในค าวินิจฉัยที่ 25/2529257 ซึ่งเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง และ
ผู้ร้องทุกข์ (นักศึกษา) มีความเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับความหมายของถ้อยค าที่ใช้อยู่ใน “ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เฉพาะปีการศึกษา 2520” กรณีจึง
เป็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่าข้อบังคับได้ใช้ “ถ้อยค า” ที่ท าให้นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกเข้าใจ
ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยหรือไม่ และถ้าหากปรากฏว่ามีการใช้ถ้อยค าที่ไม่ชัดเจน
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นในระยะสุดท้ายของการใช้สิทธิในการสอบของนักศึกษา ควรจะตีความ
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โดยนัยอย่างใด ซึ่งตามข้อสังเกตของเลขาธิการฯ ได้มีหลักในการตีความเรื่องดังกล่าวโดยอาศัยเกณฑ์ 
ดังนี้ 
 หลักเกณฑ์แรก การพิจารณาจากหลักความเสมอภาค สิทธิของผู้ร้องทุกข์ 
(และนักศึกษาที่อยู่ในฐานะเดียวกับผู้ร้องทุกข์ 400 คน) ควรจะมีสิทธิเท่ากับนักศึกษาปกติ คือ มีสิทธิ
ได้สอบโดยมี 16 ภาคปกติ และ 8 ภาคฤดูร้อน โดยนัยรวมภาค 1 ของปีการศึกษา 2520 ด้วย 
 และหลักเกณฑ์ของข้อบังคับที่จะน ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับ
การหมดสภาพการเป็นนักศึกษานั้น ไม่สามารถน าข้อ 8.8 แห่ง “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่า
ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เฉพาะปีการศึกษา 2520 พ.ศ. 2520” มาอ้างอิงได้ เพราะ
ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความของข้อบังคับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2520 หลังจากนั้น ได้มีการเพ่ิมเติม
ข้อ 8 ทวิขึ้นใหม่ โดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) ได้ก าหนดข้อความขึ้นใหม่ ฉะนั้นข้อความใหม่ได้ลบล้าง
การหมดสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับเดิมไปแล้ว ดังนั้น จึงไม่อาจอ้างอิงถึงเหตุผลการสิ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาของผู้ร้องทุกข์ตามข้อบังคับ (ฉบับแรก) ได้อีก 
 จากข้อสังเกตของ ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ประกอบค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ 25/2529 นอกจากให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีข้อบังคับที่
ไม่มีความชัดเจนแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงหลักความเสมอภาค อันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมาย
ปกครองมาใช้ในกรณีดังกล่าวด้วย 
 4.1.1.2  หลักกฎหมายทั่วไปจากค าพิพากษาของศาลยุติธรรม 
 ก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นอกจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมาย
ปกครองไทยองค์หนึ่งแล้ว อีกองค์กรหนึ่งที่มีความส าคัญเช่นเดียวกัน คือ ศาลยุติธรรม ซึ่งในขณะนั้น
รูปแบบของศาลไทยยังเป็นระบบศาลเดี่ยว มีศาลยุติธรรมเป็นองค์กรหลักมีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง รวมถึงคดีปกครองด้วย โดยศาลยุติธรรมมีหน้าที่ในการบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม บทบาทของศาลยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษา
คดีเป็นไปตาม “ระบบกล่าวหา” กล่าวคือ เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาล ศาลมีหน้าที่พิจารณาด้วยความ
เป็นธรรม วางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การใช้ดุลพินิจของศาลจึงมีน้อยและต้อง
เปิดโอกาสให้ทั้งโจทก์และจ าเลยต่อสู้คดีของตนอย่างเต็มที่ และการพิจารณาคดีของศาล โดยหลัก
แล้วต้องเป็นการพิจารณาโดยเปิดเผย หมายถึง ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าฟังการพิจารณาคดีได้ 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการควบคุมให้ศาลพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม ยกเว้นในบางคดีที่ศาลอาจมีค าสั่งให้มี
การพิจารณาเป็นการลับ258 
 การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองของศาลยุติธรรมนั้น นอกจากศาลจะได้พิจารณา
โดยอาศัยบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเฉพาะแล้ว ศาลยุติธรรมได้น าหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาปรับใช้กับคดีพิพาทด้วย เช่น การน าหลักค าเสนอ-ค าสนองในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้ในการพิจารณาการเกิดสัญญาทางปกครอง หรือการน าหลักกฎหมายเรื่องผลของสัญญาตามที่

                                                           

 258วรรณชัย บุญบ ารุง, สำรำนุกรมแห่งรำชอำณำจักรไทย (พ.ศ. 2540): ศำลยุติธรรม 
(กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2544), หน้า 36. 
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บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้กับสัญญาทางปกครอง เป็นต้น รวมถึงการ
ที่ศาลยุติธรรมได้น าหลักความเสมอภาค และหลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง  อันเป็นหลักกฎหมาย
ทั่วไปมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาในคดีพิพาทด้วย ดังนี้ 
 1)  ค าพิพากษาเกี่ยวกับหลักความเสมอภาค 
 การที่โจทก์น าสืบว่า ที่ดินข้างเคียงที่ดินของโจทก์มีการซื้อขายกันในราคา
เท่าใดก่อนมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก็เท่ากับว่าเป็นการน าสืบให้เห็นว่าที่ดินดังกล่าวมีราคา
เท่าใดในวันที่พระราชกฤษฎีกาประกาศใช้บังคับนั่นเอง แม้โจทก์ไม่มีราคาซื้อขายมาแสดงว่าในวัน
ดังกล่าวที่ดินของโจทก์มีราคาเท่าใด แต่โจทก์น าสืบว่าที่ดินที่มีอาณาเขตติดต่อกันมีราคาตารางวาละ 
1,655 บาท และที่ดินข้างเคียงตารางวาละ 1,887 บาท ย่อมฟังได้ว่าที่ดินของโจทก์มีราคาตามที่ซื้อ
ขายกันในท้องตลาดไม่ต่ ากว่าตารางวาละ 1,655 บาท การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แม้จะกระท าเพ่ือ
ประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไปก็ตาม แต่รัฐก็มีหน้าที่จ่ายค่าทดแทนเพ่ือบรรเทาความเสียหายแก่
เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนตามความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งยังต้องปฏิบัติต่อเจ้าของที่ดินทุกคน
อย่างเสมอภาคกัน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 337/2537) 
 2)  ค าพิพากษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง 
 การทีร่ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 มาตรา 62 ซึ่งบัญญัติ
ว่า สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ใช่เป็น
ข้อบัญญัติตัดอ านาจศาลที่จะตีความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ศาลจึงมีอ านาจตีความบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญได้ ซึ่งในการใช้หรือบังคับตามกฎหมายนั้น ศาลย่อมต้องแปลหรือตีความหมายของ
กฎหมาย มิเช่นนั้นศาลก็ย่อมใช้กฎหมายไม่ได้ ส่วนการที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 14 มีข้อความรับรองถึง
เสรีภาพของบุคคลในการต่าง ๆ ดังระบุไว้นั้น มีความหมายรับรองถึงเสรีภาพในการกระท าด้วย ค าว่ามี
เสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 14 นั้น มีความหมายว่า ไม่ให้ใครมาท าอะไรแก่เรา
และหมายถึงเราจะท าอะไรก็ได้ด้วย หากการนั้นอยู่ภายในบังคับของกฎหมาย ส่วนค าว่าภายในบังคับ
แห่งกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 14 นั้นหมายถึงว่าไม่มีกฎหมายห้ามไว้ โดยตรงหรือโดยอ้อม 
และหมายถึงบทกฎหมายที่มีอยู่ในเวลานั้น ไม่ใช่หมายถึงบทกฎหมายที่จะมีมาภายหน้า  ซึ่งหาก
กฎหมายใดบัญญัติย้อนหลังลงโทษการกระท า การเขียนการพูดฯลฯ ที่แล้วมา ย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 14 กฎหมายนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ จะใช้บังคับไม่ได้ ดังนั้น พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม
เฉพาะที่บญัญัติย้อนหลังนั้น ย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา14 จึงเป็นโมฆะส่วนบทบัญญัติที่ว่าด้วยการ
กระท าหลังจากใช้พระราชบัญญัตินี้แล้ว เป็นอันใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์ การที่สภาผู้แทนราษฎรอาจ
ออกกฎหมายย้อนหลังได้ต่อเมื่อกฎหมายที่ให้ย้อนหลังนั้น ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เช่น พระราชบัญญัติ
งบประมาณ โดยศาลเป็นผู้มีอ านาจที่จะชี้ขาดกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่าเป็นโมฆะตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 61 ได้259 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1/2489) 
 
 

                                                           

 259เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกฎหมำยรัฐธรรมนูญ 
(กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 311-312. 
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 3)  ค าพิพากษาเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
 การน าระบบกฎหมายเอกชนมาใช้ในการวินิจฉัยคดีปกครองเห็นได้ชัดใน
เรื่องของสัญญาทางปกครอง260 ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตั้งแต่ในชั้นของการ
ก่อให้เกิดสัญญา ผลของสัญญา การแก้ไขและการเลิกสัญญา ตัวอย่างค าพิพากษาในเรื่องดังกล่าว 
เช่น 
 (1)  การน าหลักค าเสนอ-ค าสนอง ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้ในการวินิจฉัยการเกิดสัญญาทางปกครอง 
 จ าเลยแจ้งความให้ผู้ประสงค์รับเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ ายื่น
ซองประกวดราคา โดยมีเงื่อนไขว่าราคาที่ผู้รับเหมายื่นซองประกวดราคาจะไม่เปลี่ยนแปลงภายใน 60 
วัน นับแต่วันยื่นซองประกวดราคา การที่โจทก์ยื่นซองประกวดราคาโดยมีข้อตกลงตามเงื่อนไข
ดังกล่าว ไม่ท าให้ค าเสนอของโจทก์เป็นค าเสนอที่มีข้อจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 359 วรรคสอง ฉะนั้นเมื่อจ าเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่า ราคาก่อสร้างที่โจทก์ยื่นซองประกวด
ราคาเป็นราคาต่ าสุด และตกลงจ้างโจทก์ให้ท าการก่อสร้าง ก็ถือได้ว่าเป็นค าสนองของจ าเลย โจทก์มี
ความผูกพันที่จะต้องไปท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับจ าเลย หากโจทก์ไม่ไปท าสัญญาตามก าหนด 
จ าเลยก็มีสิทธิริบเงินประกันซอง แล้วท าความตกลงจ้างผู้อ่ืนต่อไปตามเงื่อนไขในแจ้งความ ส่ว น
เงื่อนไขที่ว่าราคาจะไม่เปลี่ยนแปลงภายใน 60 วัน ก็เป็นเพียงเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในค าเชื้อเชิญเท่านั้น 
มิได้หมายความว่าถ้าเกิน 60 วันแล้วราคาจะต้องเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อโจทก์มิได้ระบุในใบประกวด
ราคาว่าราคาที่เสนอจะคงอยู่เพียง 60 วันแล้ว การที่จ าเลยสนองรับและแจ้งให้โจทก์ไปท าสัญญา
ภายใน 5 วัน แม้จะพ้นก าหนด 60 วัน ตามเงื่อนไขในแจ้งความ หากโจทก์ปฏิเสธไม่ยอมลงนามใน
สัญญาก็ถือว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 581/2523)261 
 คดีนี้มีปัญหาว่าจ าเลยมีสิทธิริบเงินประจ าซองและเรียกร้องค่าเสียหาย
หรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า ตามแจ้งความของจ าเลยที่ประกาศให้ผู้ประสงค์รับเหมาก่อสร้างปรับปรุง
ท่อระบายน้ ายื่นซองประกวดราคาเป็นค าเชื้อเชิญ โดยมีข้อความว่า ราคาที่ผู้รับเหมายื่นซองประกวด
ราคาจะไม่เปลี่ยนแปลงภายในก าหนด 60 วัน นับแต่วันยื่นซองประกวดราคา ซึ่งโจทก์เรียกว่า 
ก าหนดวันยืนราคา เป็นเงื่อนไขที่บังคับไม่ให้โจทก์เปลี่ยนแปลงราคาค่ารับเหมาก่อสร้างภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว โจทก์ทราบเงื่อนไขดังกล่าวและรายละเอียดอ่ืนตามแจ้งความของจ าเลยดีแล้ว 
จึงยื่นซองประกวดราคารับเหมาก่อสร้างงานรายนี้ซึ่งเป็นค าเสนอ การที่โจทก์ยื่นซองประกวดราคา
โดยมีข้อตกลงว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงราคาค่ารับเหมาก่อสร้างภายใน 60 วันนับแต่วันยื่นซองประกวด
ราคา เป็นไปตามเงื่อนไขแจ้งความของจ าเลย ไม่ท าให้ค าเสนอของโจทก์เป็นค าเสนอที่มีข้อจ ากัด ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 359 วรรคสอง ซึ่งจ าเลยยังมีสิทธิเลือกตกลงจ้างผู้ใดก็ได้ 
ฉะนั้นเมื่อจ าเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าราคาค่าก่อสร้างที่โจทก์ยื่นซองประกวดราคาเป็นราคาต่ าสุดและ
ตกลงจ้างโจทก์ให้ท าการก่อสร้างงานรายนี้ อันถือเป็นค าสนองของจ าเลย โจทก์จึงมีความผูกพันที่
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จะต้องไปท าสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรกับจ าเลย หากโจทก์ไม่ไปลงนามในสัญญาตามก าหนดก็
เป็นเงื่อนไขท่ีท าให้จ าเลยมีสิทธิริบเงินประจ าซองแล้วท าความตกลงจ้างผู้อ่ืนต่อไป 
 ส่วนเงื่อนไขที่ว่า “ราคานี้จะไม่เปลี่ยนแปลงภายใน 60 วัน นับแต่วัน
ยื่นซองประกวดราคานี้” ก็เป็นเพียงเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งความประกวดราคาซึ่งเป็นค าเชื้อเชิญ
เท่านั้น ว่าราคานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมิได้ภายใน 60 วัน แต่มิได้หมายความว่าถ้าเกิน 60 วันแล้ว
ราคาจะต้องเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อโจทก์ผู้ยื่นซองใบประกวดราคาซึ่งถือเป็นค าเสนอมิได้ระบุในใบ
ประกวดราคาว่า ราคาที่เสนอจะคงอยู่เพียง 60 วันแล้ว การที่จ าเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่า จ าเลย   
ตกลงจ้างโจทก์และต่อมาได้แจ้งให้โจทก์ไปท าสัญญาภายใน 5 วัน แม้จะพ้นก าหนด 60 วันตาม
เงื่อนไขในใบแจ้งความประกวดราคา หากโจทก์ปฏิเสธไม่ยอมลงนามในสัญญา ก็ถือได้ว่าโจทก์เป็น
ฝ่ายผิดสัญญาประกวดราคาจ้างเหมา จ าเลยมีสิทธิริบเงินประจ าซอง แต่จ าเลยไม่มีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายในการที่ไปจ้างเหมาผู้อ่ืนในราคาสูงขึ้น เพราะตามแจ้งความประกวดราคาไม่ได้ก าหนดไว้ 
 (2)  การน าหลักกฎหมายเรื่องผลของสัญญาในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาบังคับใช้กับสัญญาทางปกครอง 
 สัมปทานปิโตรเลียมที่โจทก์ออกให้แก่จ าเลย เป็นการอนุญาตให้จ าเลย
มีสิทธิที่จะท าได้แต่ผู้เดียวในกิจการส ารวจการปิโตรเลียมภายในขอบเขตที่ก าหนดซึ่งจ าเลยจะต้องจ่าย
ค่าทดแทนจ านวนหนึ่งให้แก่โจทก์ แต่การจ่ายเงินผลประโยชน์มีจ านวนมากหลายรายการ เพ่ือ    
ผ่อนผันแบ่งเบาภาระให้แก่จ าเลยจึงได้แบ่งช าระเป็นงวดทุกปี หลังจากนั้น เป็นเวลาต่อเนื่องกันอีก 
สองปี เงื่อนไขดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่โจทก์พึงได้รับประโยชน์จากการที่ยอมให้
สัมปทานแก่จ าเลย แม้เงินผลประโยชน์พิเศษงวดที่ 3 ใช้ค าว่า “กับทุกปีหลังจากนั้นเป็นเวลา
ต่อเนื่องกันอีกสองปี” ก็ตาม ก็มิใช่เป็นเงินอื่น ๆ ที่มีก าหนดจ่ายเป็นระยะเวลาจึงไม่เป็นสิทธิเรียกร้อง
ที่ก าหนดอายุความไว้ 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 เดิม สิทธิเรียกร้อง
ของโจทก์ดังกล่าวไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความได้ไว้เฉพาะเป็นอย่างอ่ืน จึงต้องใช้อายุความ
ทั่วไปก าหนด 10 ปี ตามมาตรา 164 เดิม เมื่อสัมปทานมิได้ก าหนดเรื่องดอกเบี้ยของเงินผลประโยชน์
ไว้ แต่เมื่อโจทก์บอกกล่าวแล้วจ าเลยไม่ช าระเงินผลประโยชน์พิเศษให้แก่โจทก์ จ าเลยจึงตกเป็นผู้   
ผิดนัดเพราะโจทก์เตือนแล้ว โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจ าเลยได้ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคแรก จ าเลยจึงมีหน้าที่ต้องช าระดอกเบี้ย
นับตั้งแต่วันผิดนัดให้แก่โจทก์ แต่จ าเลยไม่ช าระดอกเบี้ยดังกล่าวจึงเป็นดอกเบี้ยค้างส่งที่มีอายุความ  
5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 เดิม (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2384/2536)262 
 (3)  การเลิกสัญญาคู่สัญญาในสัญญาทางปกครองต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 การท าสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จ าเลยผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องมอบ
พ้ืนที่และก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ที่โจทก์จะต้องก่อสร้าง การที่จ าเลยสั่งระงับการก่อสร้างเพราะการวาง
ผังและตอกเสาเข็มรุกล้ าเข้าไปในที่ดินของผู้อ่ืนนั้น เป็นความผิดของจ าเลยที่ไม่ตรวจแนวเขตที่ดินให้
แน่นอนเสียก่อน จ าเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่ไม่สามารถให้โจทก์ด าเนินการก่อสร้างตามสัญญาต่อไป
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ได้ แม้โจทก์ฟ้องคดีนี้แล้ว โจทก์ก็ยังเสนอเงื่อนไขต่อจ าเลยในการที่จะด าเนินการก่อสร้างต่อไปอีก 
แสดงว่าคู่สัญญาไม่ถือเอาก าหนดเวลาช าระหนี้ตามสัญญาเป็นข้อส าคัญอีกต่อไป กรณีต้องด้วย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 คือ โจทก์ต้องบอกกล่าวให้จ าเลยด าเนินการให้โจทก์
ลงมือก่อสร้างต่อไป โดยก าหนดระยะเวลาพอสมควรให้จ าเลยแก้ไขข้อขัดข้อง ถ้า ไม่สามารถแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้แล้ว โจทก์จึงจะบอกเลิกสัญญาได้ หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว โจทก์ก็ยังไม่มี
สิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่อโจทก์ยังไม่มีแม้แต่สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา ก็ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย 
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 948/2525)263 
 คดีนี้ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อจ าเลยท าสัญญาจ้างเหมาให้โจทก์ก่อสร้าง
อาคาร จ าเลยก็มีหน้าที่ต้องมอบพื้นท่ีและก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ที่โจทก์จะต้องก่อสร้าง การที่จ าเลยสั่ง
ระงับการก่อสร้างเพราะการวางผังและตอกเสาเข็มรุกล้ าเข้าไปในที่ดินของเอกชนนั้น เป็นความผิด
ของจ าเลยที่ไม่ตรวจสอบแนวเขตที่ดินให้แน่นอนเสียก่อน จ าเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่ไม่สามารถให้
โจทก์ด าเนินการก่อสร้างต่อไปได้ 
 ปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไป คือ โจทก์บอกเลิกสัญญาแล้วหรือยัง 
ศาลฎีกาเห็นว่า สัญญาจ้างเหมาไม่มีข้อสัญญาให้สิทธิโจทก์ในการบอกเลิกสัญญาไว้เลย สิทธิของโจทก์
ในการบอกเลิกสัญญาจึงมีอยู่เฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น สัญญาจ้างเหมาดังกล่าว แม้จะ
ก าหนดเวลาช าระหนี้ไว้แน่นอน กล่าวคือโจทก์จะต้องเริ่มลงมือท างาน ณ สถานที่ก่อสร้าง และจะต้อง
ท างานแต่ละงวดให้แล้วเสร็จภายในวันเวลาที่ก าหนดไว้ แต่เมื่อจ าเลยมีค าสั่งให้โจทก์ระงับการ
ก่อสร้างไว้ก่อน คู่สัญญาก็ได้เจรจากันตลอดมาจนแม้เมื่อโจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีนี้แล้ว โจทก์ก็ยังได้เสนอ
เงื่อนไขต่อจ าเลยในการที่จะก่อสร้างต่อไปอีก แสดงให้เห็นว่า คู่สัญญาไม่ถือเอาก าหนดเวลาช าระหนี้
ตามสัญญาเป็นข้อส าคัญอีกต่อไป กรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 387 กล่าวคือ เมื่อจ าเลยผิดสัญญา ไม่สามารถมอบพ้ืนที่ให้โจทก์ด าเนินการก่อสร้างตาม
สัญญาต่อไปได้ เป็นการไม่ช าระหนี้ในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตน โจทก์จะต้องบอกกล่าวให้จ าเลย
ด าเนินการให้โจทก์ลงมือก่อสร้างต่อไป โดยก าหนดระยะเวลาพอสมควรให้จ าเลยแก้ไขข้อขัดข้อง ถ้า
จ าเลยยังไม่สามารถแก้ไขข้อขัดข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้แล้ว โจทก์จึงจะบอกเลิกสัญญาได้ 
เมื่อโจทก์ยังไม่ปฎิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โจทก์ก็ยังไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ศาลฎีกา
เห็นว่า โจทก์ต้องบอกเลิกสัญญาเสียก่อนจึงจะมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย เมื่อโจทก์ยังไม่มีแม้แต่สิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญา โจทก์ก็ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย 
 4)  ค าพิพากษาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทาง
ปกครอง 
 นายอ าเภอมีหน้าที่จดทะเบียนสมรสให้แก่คู่สมรสตามที่เขาร้องขอตาม
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว 2478 นายอ าเภอจะอ้างเหตุขัดข้อง ตามค าสั่งกระทรวง 
มหาดไทย โดยที่ค าสั่งกระทรวงมหาดไทยนั้นมิได้อาศัยอ านาจตามบทกฎหมายนั้นไม่ได้ 
 กรณีที่ นาย ป. คนสัญชาติไทยและนางสาว ซ. ซึ่งเป็นคนต่างด้าวเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยชั่วคราว ไม่มีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขแห่งการ
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สมรสดังที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ครบทุกประการ ได้ยื่นค าร้องขอจดทะเบียน
สมรส ณ ที่ว่าการอ าเภอปากเกร็ด นายอ าเภอปากเกร็ดซึ่งเป็นนายทะเบียนมีหน้าที่รับจดทะเบียน
สมรสตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 ได้บอกปัดไม่ยอมรับจดทะเบียนสมรสให้
ตามที่ชายหญิงคู่นี้ร้องขอ โดยอ้างเหตุว่า นางสาว ซ. เป็นหญิงต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
เพียงชั่วคราวเท่านั้น การขอจดทะเบียนสมรสก็ด้วยเจตนาทุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคนต่างด้าว จ าเลยจึงไม่อาจรับจดทะเบียนสมรสให้ได้ ซึ่ งเป็นการ
ปฏิบัติอันชอบด้วยกฎข้อบังคับและค าสั่งว่าด้วยการจดทะเบียนสมรสทุกประการ โดยอ้างค าสั่งตาม
หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ค าพิพากษาฎีกาที่  
720/2505)264 
 คดีนี้จึงมีปัญหาว่าค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่อ้างจะใช้บังคับได้เพียงใด ซึ่ ง
ค าสั่งนั้นมีความว่า ให้ยับยั้งการจดทะเบียนสมรสให้แก่คนไทยที่สมรสกับหญิงต่างด้าว ที่ไม่มีใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าว และไม่มีส ามะโนครัวเป็นหลักฐาน เพ่ือป้องกันมิให้หญิงต่างด้าวได้สัญชาติไทย
โดยหลีกเลี่ยงก าหนดอัตราและค่าธรรมเนียมคนเข้าเมือง ซึ่งถ้ายอมจดทะเบียนสมรสให้ในกรณีเช่นนี้
เรื่อย ๆ อาจจะเป็นผลร้ายแก่ประเทศชาติอย่างยิ่ง โดยศาลฎีกาเห็นว่าค าสั่งของกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าวนี้มิได้อาศัยอ านาจตามบทกฎหมายฉบับใด จึงเป็นเพียงระเบียบภายในระหว่างเจ้าหน้าที่
กระทรวงมหาดไทยด้วยกันเท่านั้น จะใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปเช่นกฎหมายหาได้ไม่ เมื่อค าสั่งของ
กระทรวงมหาดไทยมิได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทกฎหมายฉบับใด และจะใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป
เช่นกฎหมายไม่ได้ จ าเลยซึ่งเป็นนายอ าเภอผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายให้รับจดทะเบียนสมรส ก็ย่อมจะ
อ้างค าสั่งของกระทรวงมหาดไทยเป็นเหตุไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหาได้ไม่ อย่างไรก็ตาม แม้
จ าเลยอยู่ในฐานะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของกระทรวงมหาดไทยด้วย แต่เมื่อค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมาย 
ศาลก็จ าต้องให้บังคับคดีไปตามบทกฎหมาย 
 5)  ค าพิพากษาเกี่ยวกับอ านาจในการตรวจสอบการกระท าทางปกครอง
โดยองค์กรตุลาการ 
 เป็นกรณีที่กฎหมายให้อุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและกฎหมาย
บัญญัติให้ค าวินิจฉัยเป็นที่สุดนั้น หมายความว่า ค าวินิจฉัยนั้นจะเป็นที่สุดก็ต่อเมื่อเป็นค าวินิจฉัยที่
ถูกต้องตามกฎหมายที่ให้อ านาจมีค าสั่งและค าวินิจฉัยเช่นนั้น ก็จะถึงที่สุด น ามาฟ้องร้องต่อศาลไม่ได้
ไปด้วย ศาลย่อมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาได้ว่า ค าสั่ง ค าวินิจฉัยนั้นถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
ทั้งนี้ ศาลย่อมไม่รื้อฟ้ืนข้อเท็จจริงหรือดุลพินิจที่เจ้าหน้าที่รับฟังหรือวินิจฉัยมา โดยถือว่าการใช้
ดุลพินิจก็เป็นปัญหาข้อเท็จจริง การจะฟังข้อเท็จจริงหรือใช้ดุลพินิจไปในทางใด จะถือว่าเป็นการมิ
ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ เว้นแต่การฟังข้อเท็จจริงหรือการใช้ดุลพินิจนั้นไม่มีพยานหลักฐานหรือเหตุผล
สนับสนุนเพียงพอหรือมิได้เป็นไปโดยสุจริต อันถือได้ว่าการวินิจฉัยเช่นนั้นไม่เป็นการชอบด้วย
กฎหมาย 
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 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2503 มาตรา 12 ให้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะออกค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองรื้ออาคารได้ ถ้าหากช ารุดทรุดโทรมหรืออยู่ในสภาพอันเป็นที่น่ารังเกียจและไม่อาจแก้ไขได้ 
และกรรมการแต่งตั้งขึ้นก็เห็นว่าไม่อาจแก้ไขได้ สภาพน่ารังเกียจหรือไม่นี้ กฎหมายให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและกรรมการลงความเห็น มิได้ถือตามข้อเท็จจริง การที่มีอาคารของโจทก์ที่เป็นไม้ซึ่งปลูก
สร้างมาตั้ง 15 ปีแล้ว ปะปนอยู่กับอาคารซึ่งล้วนแต่เป็นตึกแถวสองชั้นทั้งนั้นในถนนแถวเดียวกัน 
เช่นนี้ ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารของโจทก์อยู่ในสภาพอันเป็นที่น่ารังเกียจ จึงมี
ความเห็นที่ชอบ 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2503 มาตรา 12 มิได้บัญญัติบังคับว่าต้องจัดหาที่อยู่ใหม่ให้แก่บุคคลซึ่งอยู่ในอาคารที่
สั่งรื้อนั้นเสมอไปทุกราย หากบุคคลเหล่านี้มีสถานที่อยู่ในที่แห่งอ่ืนแล้วก็ไม่จ าต้องหาที่อยู่ให้ใหม่ 
มูลเหตุที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้เจ้าของรื้ออาคารอยู่ที่ว่า การนั้นช ารุดทรุดโทรมอยู่ในสภาพอัน
เป็นที่น่ารังเกียจและไม่อาจแก้ไขได้ ส่วนการจัดหาที่อยู่ให้ใหม่นั้น เป็นเหตุที่จะปฏิบัติกั นได้ใน
ภายหลัง การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้จดแจ้งเรื่องการหาที่อยู่ให้ใหม่ลงไปในค าสั่งให้รื้อถอนอาคาร
ด้วยนั้น หาท าให้ค าสั่งนั้นเป็นค าสั่งที่มิชอบไม่ 
 การหาที่อยู่ให้ใหม่ตามความประสงค์ของพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดฯ นี้ ก็เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกรื้อถอนอาคารชั่วคราวเท่านั้น จะ
หวังให้มีสภาพและความเป็นอยู่เหมือนอย่างอาคารเดิมทุกอย่างไม่ได้ (ค าพิพากษาฎีกาที่  646-
647/2510)265 
 จากค าพิพากษาฎีกาที่ 646-647/2510 คดีนี้เป็นกรณีของการตรวจสอบ
ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรม ซึ่งมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า ศาลมีอ านาจวินิจฉัยหรือไม่ 
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ เขียนว่าแม้ว่ากฎหมายจะเขียนว่าค าวินิจฉัยเป็นที่สุด ศาลย่อมมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาได้ว่าค าวินิจฉัยนั้นถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ปัญหาต่อมาคือ ศาลตรวจสอบ
ฝ่ายปกครองอย่างไร ศ.จิตติ เขียนว่าศาลย่อมไม่รื้อฟ้ืนข้อเท็จจริงหรือดุลพินิจที่เจ้าหน้าที่รับฟังหรือ
วินิจฉัยมา ในหลักความชอบด้วยกฎหมายการใช้ดุลพินิจเป็นปัญหาข้อเท็จจริง การจะฟังข้อเท็จจริง
หรือการใช้ดุลพินิจไปในทางใดจะถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ แต่มีข้อยกเว้นว่าการฟังข้อเท็จจริ ง
หรือการใช้ดุลพินิจนั้นไม่มีพยานหลักฐาน ไม่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ หรือมิได้เป็นไปโดยสุจริต ก็
ถือได้ว่าการใช้ดุลพินิจเช่นนั้นไม่เป็นการชอบด้วยกฎหมาย จะเห็นว่าในตอนต้นของฎีกาว่าการใช้
ดุลพินิจเป็นปัญหาข้อเท็จจริง แต่ถ้าเป็นดุลพินิจที่ไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุน ไม่มีเหตุผลสนับสนุน 
หรือไม่สุจริต ปัญหาข้อเท็จจริงนั้นจะกลับกลายเป็นปัญหาข้อกฎหมายขึ้นมาทันที คือ มีปัญหาเรื่อง
ความชอบด้วยกฎหมาย หลักนี้ใช้ในเรื่องการรับฟังข้อเท็จจริงด้วย ปัญหาข้อเท็จจริงต้องวินิจฉัยโดยมี
พยานหลักฐาน ถ้าพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยให้เหตุผลตาม
พยานหลักฐานอันนั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริง แต่ถ้ามีพยานหลักฐานระบุไปทางหนึ่งแต่วินิจฉัยไปอีก
ทางหนึ่งโดยพยานหลักฐานไม่ได้สนับสนุนให้ฟังไปทางนั้นกลายเป็นปัญหาข้อกฎหมาย เรียกว่าการรับ
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ฟังพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะเห็นได้ว่า ค าพิพากษาฎีกาที่ 646-647/2510 เป็นการวาง
หลักของศาลยุติธรรมว่า266 ศาลสามารถเข้าตรวจสอบดุลพินิจและการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงของ
ทางฝ่ายปกครองโดยอาศัยหลักความชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งได้วางหลักต่อไปว่า เหตุที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้นคือ ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ ไม่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่เป็นไปโดยสุจริต 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 แม้จะเป็นช่วงที่หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองยังมิได้ถูกน ามาบัญญัติรับรองเป็น  
ลายลักษณ์อักษรนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาจัดเป็นองค์กรที่ส าคัญองค์กรหนึ่งในการวางหลัก
กฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย โดยหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองดังกล่าวอาจปรากฎให้
เห็นในค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือจากข้อสังเกตของเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ได้แก่ หลักความได้สัดส่วน หลักความเสมอภาค และหลักการฟังความทุกฝ่าย เป็นต้น และ
อีกองค์กรหนึ่งที่มีความส าคัญในการวางหลักกฎหมายทั่ วไปในกฎหมายปกครองไทยก็คือ ศาล
ยุติธรรม โดยหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองที่ปรากฎให้เห็นในค าพิพากษาฎีกา ได้แก่ หลักความ
เสมอภาค และหลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง  เป็นต้น จึงสรุปได้ว่า ในช่วงก่อนประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นั้น ได้มีการน าหลักกฎหมายทั่วไปในทาง
ปกครองมาปรับใช้ในการวินิจฉัยคดีแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการน าหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครอง
มาปรับใช้ในการวินิจฉัยคดีปกครองของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลยุติธรรมก็ตาม 
 
 4.1.2  หลังกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 
 ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ . 2539 โดยที่
กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดอ านาจของเจ้าหน้าที่ในการท าค าสั่งทางปกครองไว้อย่างกว้างขวาง และ
ครอบคลุมแล้ว ย่อมท าให้เห็นได้อยู่ในตัวว่า ยากที่จะมีกฎหมายอ่ืนก าหนดมาตรฐานไว้สูงกว่าจนเป็น
เหตุต้องยกเว้นมิให้น ากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับได้ 267 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นช่วงที่หลัก
กฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทยได้ถูกบัญญัติและรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น หลักความ
เป็นกลาง หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง เป็นต้น ประกอบกับเป็นช่วงที่ได้มีการ
จัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว ในหัวข้อนี้จะได้มีการศึกษาถึงความเป็นมา และอ านาจหน้าที่ของศาล
ปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง อันจัดเป็นองค์กรที่ส าคัญองค์กรหนึ่งในการวางหลัก
กฎหมายทั่วไป 
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267สุรพล นิติไกรพจน์, ปัญหาว่าด้วยขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง,” ใน หนังสือรวมบทควำมทำงวิชำกำรกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
พ.ศ. 2539 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2541), หน้า 13-14. 
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 การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองของประเทศไทยนั้น เริ่มมาตั้งแต่อ านาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองอยู่ที่พระมหากษัตริย์และฝ่ายปกครอง ต่อมาได้เปลี่ยนมาอยู่ที่ฝ่ายตุลาการ หรือ
ศาลยุติธรรม ซึ่งในขณะนั้นรูปแบบของศาลไทยยังเป็นระบบศาลเดี่ยว มีศาลยุติธรรมเป็นองค์กรหลัก
มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงรวมถึงคดีปกครองด้วย หลังจากนั้นมีแนวความคิด
ว่า คดีปกครองเป็นคดีที่ลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีทั่วไป จึงได้เสนอแนวคิดให้มีการจัดตั้งศาล
ปกครองขึ้น ภายหลังจากความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองประสบความส าเร็จเมื่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้มีบทบัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้น โดยก าหนด
ระยะเวลาการจัดตั้งศาลปกครองให้แล้วเสร็จภายในสองปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญและได้
บัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับศาลปกครอง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ศาลปกครองสูงสุดและ
ศาลปกครองกลาง ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 ได้เปิดท าการตามกฎหมาย อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของศาลปกครองไทยในปัจจุบัน268 
 ศาลปกครอง หมายถึง ศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองโดยเฉพาะ อันไม่อยู่ใน
อ านาจของยุติธรรมหรือศาลอ่ืน โดยศาลปกครองมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากศาลยุติธรรมหลาย
ประการ ซึ่งลักษณะพิเศษที่ส าคัญของศาลปกครอง269 คือ ศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนในการ
ด าเนินคดี กล่าวคือ ศาลปกครองมีอ านาจแสวงหาข้อเท็จจริงอ่ืนใดได้ โดยไม่จ าเป็นต้องรับฟังเฉพาะ
คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้เนื่องมาจาก คดีปกครองมีนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จากการออกกฎเกณฑ์ 
หรือการออกค าสั่งของฝ่ายปกครองที่สามารถด าเนินการได้เองฝ่ายเดียว โดยไม่ได้อยู่บนหลักของ
ความเสมอภาคกัน และพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่จะใช้ในศาลเกือบทั้งหมดอยู่ในความดูแลหรือ
ครอบครองของทางฝ่ายปกครอง จึงเป็นการยากท่ีเอกชน ประชาชนทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ทางปกครองที่ประสงค์ฟ้องคดีจะหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ยืนยันข้อกล่าวอ้างของตนได้ ประกอบ
กับระบบวิธีพิจารณาของศาลปกครองเป็นระบบถ่วงดุล กล่าวคือ ในการด าเนินคดีในศาลปกครอง มี
การถ่วงดุลในการพิจารณา 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายแรก ตุลาการเจ้าของส านวน ท าหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ ฝ่ายที่สอง ตุลาการผู้แถลงคดี ท าหน้าที่แถลงการณ์ต่อคณะตุลาการ และฝ่ายที่สาม องค์คณะ
ที่มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง โดยองค์คณะมีอิสระที่จะพิพากษาหรือมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนได้ 
โดยไม่ต้องพิพากษาหรือมีค าสั่งตามแนวความเห็นของตุลาการเจ้าของส านวนหรือตุลาการผู้แถลงคดีก็
ได้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จ าแนกคดีพิพาทที่
อยู่ในอ านาจของศาลปกครองออกเป็นประเภท270 ได้ดังนี ้
 1.  คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท าฝ่ายเดียวของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการฟ้องในเรื่องค าสั่งต่าง ๆ ของทางราชการที่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่
ของเอกชน การฟ้องให้เพิกถอนกฎ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าการ

                                                           

 268อักขราทร จุฬารัตน, กว่ำมำเป็นศำลปกครอง, หน้า 5-13. 
 269ชูชัย งามวสุลักษณ์, ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศำลปกครอง (กรุงเทพมหานคร:  
ด่านสุทธาการพิมพ์, 2546), หน้า 3. 
 270มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542  
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อ่ืนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 ที่ได้ก าหนดให้ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใด 
เนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโดย ไม่
ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น หรือโดย
ไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่
จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 
 2. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร คดีประเภทนี้จึงต้อง
เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ตามกฎหมาย ส่วนใหญ่มักเป็นคดีที่หน่วยงานทางปกครองหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่แก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือคดีที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่บังคับตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร ส่วนกรณีปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควร เป็นกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการตามหน้าที่นั้นแล้วแต่ด าเนินการล่าช้าไม่แล้วเสร็จจน
ล่วงเลยระยะเวลาอันสมควรจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี เช่น คดีที่ข้าราชการที่ถูกลงโทษทาง
วินัยฟ้องผู้บังคับหรือผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยล่าช้า 
 3. คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท าละเมิด หรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ คดีประเภทนี้ต่างจากคดีสองประเภทแรก เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีมุ่งประสงค์ฟ้อง
ขอให้ศาลปกครองวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานทางปกครองรับผิดในเรื่องค่าสินไหมทดแทน ค่าทดแทน 
หรือความรับผิดอ่ืน หรือให้กระท าหรืองดเว้นการกระท าด้วย ไม่ใช่เพียงให้วินิจฉัยว่ าหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 4. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยสัญญาทางปกครองถือได้ว่า มีขึ้นครั้งแรกใน
กฎหมายปกครองไทย เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
ได้บัญญัติรับรองไว้ในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) และมาตรา 3 ได้ให้ความหมายของสัญญาทางปกครอง 
ว่าหมายรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นบุคคล
ซึ่งกระท าแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะ หรือจัดให้มี
สิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจากความหมายของสัญญาทาง
ปกครองดังกล่าว จะเห็นได้ว่าไม่ได้ให้ความหมายของสัญญาทางปกครองไว้โดยตรง 271 คงให้
หมายความรวมถึงสัญญาทางปกครองประเภทหนึ่งที่มีองค์ประกอบคือ สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อย
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท าแทนรัฐ ประการหนึ่ง และมี
ลักษณะเป็นสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอีกประการหนึ่ง 
 5. คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือ
บังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท าการ โดยคดีประเภทนี้เป็นการบัญญัติยกเว้นหลักการ
ทั่วไปที่ฝ่ายปกครองสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองด้วย

                                                           

 271ถาวร เกียรติทับทิว, เรื่องเดิม, หน้า 475. 
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ตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยอ านาจของศาลเพ่ือออกค าบังคับตามค าสั่งทางปกครองนั้น ซึ่งมัก
ปรากฏอยู่ในกฎหมายเก่า ซึ่งในกฎหมายปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นแล้ว 
 6.  คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจศาลปกครอง กฎหมายที่
ก าหนดให้คดีพิพาทที่เกิดขึ้นอยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง เช่น ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 42 วรรคสอง ให้สิทธิเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์หรือผู้มี
สิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ผู้ใดไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามกฎหมาย
ดังกล่าว สามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายในก าหนดหนึ่งเดือน 
 นอกจาก คดีพิพาทที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครองของศาลปกครองชั้นต้น ดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้
ศาลปกครองสูงสุดอ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีอีก 4 ประเภท272 คือ 
 ประเภทแรก เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศก าหนด 
 ประเภทที่สอง เป็นคดีพิพาทเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่
ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 ประเภทที่สาม เป็นคดีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจศาลปกครองสูงสุด 
 ประเภทสุดท้าย เป็นคดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
 ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้273 
 1. ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ศาลอาจก าหนดค าบังคับดังกล่าวให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลัง หรือมีผลไปใน
อนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ตามความเป็นธรรมแห่ง
กรณศีาลอาจสั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าท้ังหมดหรือบางส่วน 
 2. ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 
 3. ในกรณีที่มีการฟ้องเก่ียวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ศาลอาจสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือให้กระท าการงดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 
 4. ในกรณีที่มีการฟ้องให้ศาลมีค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น  ศาล
อาจสั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 5. ในกรณีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ศาลอาจสั่งให้บุคคลกระท าหรือละเว้นกระท าอย่าง
หนึ่งอย่างใด 
 เมื่อศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีแล้ว ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดบางฉบับ ได้มี
การวางหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งต่อไปในวิทยานิพนธ์นี้จะได้แบ่งการวิเคราะห์ค าพิพากษาของศาล

                                                           

 272มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 273มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
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ปกครองสูงสุดในการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองในฐานะ 
“บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” ได้แก่ หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ การคุ้มครอง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักความได้สัดส่วน (กรณีของกฎ) หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ (กรณี
ของค าสั่งทางปกครอง) และหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง (กรณีของค าสั่งทาง
ปกครอง) กับกรณีที่ศาลน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองในฐานะ 
“หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” ได้แก่ หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ หลักความได้สัดส่วน (กรณีของ
ค าสั่งทางปกครอง) หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ (กรณีของกฎ) และหลักความไม่มีผลย้อนหลัง
ของนิติกรรมทางปกครอง (กรณีของกฎ) 
 4.1.2.1  หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการกระท าทางปกครองต้องตั้งอยู่บนหลัก
ความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ เช่นการอนุมัติให้ปรับฐานเงินเดือนบุคลากรเพ่ิมเติมเฉพาะ
บุคลากรบางประเภท (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.11/2555) การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
51/2553) การมีมติให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.39/2552) การมีมติให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมทุกสาขาวิชาเข้ารับราชการ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
158/2550) และการรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการอัยการในต าแหน่งอัยการ
ผู้ช่วย (ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.142/2547) เป็นต้น 
 4.1.2.2  การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการกระท าทางปกครองต้องค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ เช่น การให้บริการรถโดยสารรถไฟสาธารณะที่ไม่มีหน้าต่างเป็นการปฏิบัติต่อ
ผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุ ซึ่งเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
231/2550) 
 4.1.2.3  หลักความได้สัดส่วน 
 1)  หลักความได้สัดส่วน (กรณีของกฎ) ซึ่งเป็นการน าหลักความได้สัดส่วน
มาใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” 
 หลักกฎหมายทั่วไปที่ศาลน ามาใช้ในการพิจารณาการกระท าทางปกครอง
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน เช่น คดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
7/2555) ประกาศของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกในการก าหนดเส้นทางเดินรถ (ค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.78/2554) กรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศให้โครงการหรือกิจการใดต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ด าเนินโครงการหรือกิจการนั้นต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามประกาศ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.244/2553) ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่องห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ท าการประมงในพื้นที่บางแห่ง (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.341/2549) และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก าหนดห้ามใช้
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เครื่องมือท าการประมงบางชนิดท าการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ ยงตัวอ่อนในท้องที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.51/2547) เป็นต้น 
 2)  หลักความได้สัดส่วน (กรณีของค าสั่งทางปกครอง) ซึ่งเป็นการน าหลัก
ความได้สัดส่วนมาใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” 
 หลักกฎหมายทั่วไปที่ศาลน ามาใช้ในการพิจารณาการกระท าทางปกครอง
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน เช่น การก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.49/2554) การออกค าสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.90/2547) เป็นต้น 
 4.1.2.4  หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ 
 1)  หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ (กรณีของค าสั่งทางปกครอง) ซึ่งเป็น
การน าหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่มาใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองในฐานะ “บทบัญญัติ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร” 
 ตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการกระท าทางปกครองต้อง
ตั้งอยู่บนหลักความเป็นกลาง เช่น ค าสั่งที่ให้ทุนการศึกษาแก่ตนเองเป็นผู้รับทุนการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในการพิจารณาทางปกครองที่ต้องน าหลักความเป็นกลางมาปรับใช้กับกรณีดังกล่าว (ค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.57/2555) กรณีที่เคยเป็นประธานกรรมการพิจารณาการด าเนินการ
ทางวินัยของผู้ฟ้องคดีมาก่อน และเป็นอนุกรรมการในที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอีกครั้ง
หนึ่ง เป็นกรณีอันถือได้ว่ามีสภาพอันร้ายแรงที่อาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง (ค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.133/2553) การที่คณะกรรมการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ า
ต าบล ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณีพิพาทเข้าร่วมใช้สิทธิพิจารณาและลงมติในกรณีพิพาทที่ตนเป็นผู้มี
ส่วนได้เสีย(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.129/2547) และกรณีที่กรรมการสรรหากิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กรรมการ กสช.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และ
มติหรือกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการดังกล่าวในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ กสช. เพื่อเสนอต่อวุฒิสภา ในการที่กรรมการสรรหาฯ มีความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร โดย
หากได้รับการคัดเลือกย่อมเอ้ือประโยชน์ในธุรกิจของกรรมการสรรหาฯนั้น เป็นกรณีที่ถือว่าเป็นเหตุซึ่งมี
สภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการ กสช. ขัดต่อหลักความเป็นกลาง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.4/2546) 
เป็นต้น 
 2)  หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ (กรณีของกฎ) ซึ่งเป็นการน าหลัก
ความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่มาใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองในฐานะ “หลักการทั่วไปทาง
กฎหมาย” 
 ตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการกระท าทางปกครองต้อง
ตั้งอยู่บนหลักความเป็นกลาง เช่น คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา 
โดยการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัทการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และการออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อน
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เวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 นั้นเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่นั้น ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทถือ
เป็นองค์ประกอบพิเศษและมีความส าคัญในคณะกรรมการ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่กฎหมายถือว่าต้องมี
ความเป็นกลาง ไม่มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการรัฐวิสาหกิจที่ เปลี่ยนทุนเป็นหุ้น ท าให้ผลของ
การออกค าสั่งแต่งตั้งนั้นขัดต่อกฎหมาย ท าให้การออกพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับที่เป็นผลสืบเนื่อง
จากการด าเนินการดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.5/2549) 
เป็นต้น 
 4.2.1.5  หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ 
 ตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับบริการสาธารณะ ในเรื่องหลักความ
อ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ เช่น การที่การก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงผู้ฟ้องคดีไม่แล้วเสร็จตามก าหนด
เพราะผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดและมีการยกเลิกสัญญาเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามหลักการ
ปรับเปลี่ยนได้ของบริการสาธารณะ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.363/2556) และการที่
คู่สัญญาฝ่ายปกครองจะใช้เอกสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวนั้น แม้จะท าให้เอกชนได้รับความ
เดือดร้อนเสียหาย คู่สัญญาฝ่ายปกครองก็ยังสามารถใช้อ านาจพิเศษดังกล่าวได้เสมอตราบเท่าที่เป็นไป
โดยเหตุผลเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือด้วยเหตุผลในการปรับปรุงบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ
สนองความต้องการของประชาชนส่วนรวม โดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีสิทธิได้รับการชดเชยถ้าหาก
ได้รับความเสียหาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.292/2552) เป็นต้น 
 4.1.2.6  หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง 
 1) หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง (กรณีของค าสั่ง
ทางปกครอง) ซึ่งเป็นการน าหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองมาใช้ในการวินิจฉัย
คดีของศาลปกครองในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” 
 ตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับหลักความไม่มีผลย้อนหลัง
ของนิติกรรมทางปกครอง เช่น การที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้ออกประกาศดังกล่าวโดย
ให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และไม่มีบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการ
ด าเนินการสอบแข่งขันที่ได้ด าเนินการมาโดยถูกต้องตามมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่
เดิม จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.64-79/2551 และ
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.355/2551 วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน) เป็นต้น 
 2) หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง (กรณีของกฎ) ซึ่ง
เป็นการน าหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองมาใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาล
ปกครองในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” 
 ตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับหลักความไม่มีผลย้อนหลัง
ของนิติกรรมทางปกครอง เช่น เป็นกรณีที่คณะกรรมกลางพนักงานเทศบาลได้น ามติเมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2549 ไปออกเป็นประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 และการที่
คณะกรรมการเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ น าประกาศของคณะกรรมกลางพนักงานเทศบาลดังกล่าวไป
ออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
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บริหารงานบุคคลของเทศบาลแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 11 เมษายน 2549 โดย
ประกาศทั้งสองฉบับให้มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นการกระท าที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.66/2553) เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่า ในช่วงก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ.ศ. 
2539 หรือก่อนจะมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นนั้น องค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทในทางปกครองได้มีการ
พัฒนาหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองขึ้นมาใช้ปรับแก่คดีบ้างแล้ว ซึ่งจะเห็นได้จากการน า
หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองมาใช้ในการวินิจฉัยข้อพิพาทของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
หรือในการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลยุติธรรม โดยหลักกฎหมายทั่วไปที่ถูกน ามาใช้ปรับแก่คดี ได้แก่ 
หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ หลักความได้สัดส่วน หลักฟังความทุกฝ่าย และหลักกฎหมาย
ไม่มีผลย้อนหลัง ต่อมาในช่วงการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 หรือเป็นช่วงที่มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้วนั้น ศาลปกครองในฐานะผู้ตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง ได้ค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองเพ่ิมขึ้น
จากหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองที่ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 กล่าวคือ นอกจาก หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองในเรื่องหลักความเป็นกลาง 
ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ
หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แล้ว ศาลปกครองได้น าหลักความเสมอภาค หลักความได้สัดส่วน 
การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาปรับใช้ในการพิจารณา
พิพากษาคดี ซึ่งถือได้ว่าศาลปกครองได้มีการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” หลักใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาล ดังจะเห็นได้จาก การน าหลักการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อัน
เป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ศาลปกครองยังได้น าหลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยน
ได้มาปรับใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีด้วย อันเป็นผลมาจากการที่ศาลปกครองได้น าหลักกฎหมาย
ทั่วไปในทางปกครองดังกล่าวนั้นมาจากหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของต่างประเทศ ทั้งนี้ 
เพ่ือใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมายและท าให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลด้วยนั่นเอง ส่วนรายละเอียดของค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะได้
น าเสนอในหัวข้อ 4.6 การปรับใช้หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทยโดยศาลปกครองสูงสุด
ต่อไป 
 
4.2  รำกฐำนแนวคิดของหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองไทย 
 
 จากวิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปดังที่ได้ศึกษามาแล้วข้างต้น ท าให้เห็นถึงแนวคิดอัน
เป็นรากฐานที่ส าคัญของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย อันประกอบด้วยแนวคิดที่ส าคัญ
คือ หลักนิติรัฐ จากที่ได้เคยกล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.1.1.2 เรื่องแนวคิดของหลักนิติรัฐ ซึ่งแนวคิดเรื่อง
ดังกล่าวนี้เป็นความคิดของประชาชนที่ฝักใฝ่ในลัทธิปัจเจกชนนิยม การปกครองที่ถือกฎหมายเป็น
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ใหญ่ และรัฐธรรมนูญของรัฐที่เป็นนิติรัฐจะต้องมีบทบัญญัติถึงเสรีภาพของประชาชน โดยมี
วัตถุประสงค์ขั้นสุดท้ายอยู่ที่การประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
 หลักนิติรัฐนั้นมีองค์ประกอบที่อาจแยกได้เป็นสองส่วน274 คือ องค์ประกอบในแง่ของรูปแบบ 
และองค์ประกอบในแง่ของเนื้อหา ซึ่งทั้งรูปแบบและเนื้อหาต่างมีความส าคัญทั้งสิ้น กล่าวคือ การที่จะ
เกิดกฎหมายขึ้นมาได้ก็ต้องมีการด าเนินขั้นตอนตามรูปแบบที่รัฐธรรมนูญก าหนด ซึ่งกฎหมายที่
ออกมานี้หากพิจารณาตามรูปแบบจะเห็นว่ามีสถานะเป็นกฎหมาย กับทั้งจะต้องมีการพิจารณาในแง่
ของเนื้อหาของกฎหมายประกอบด้วยว่า มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการต่าง ๆ ในการคุ้มครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนหรือไม่ และกฎหมายนั้นได้มีการชั่งน้ าหนักระหว่างผลประโยชน์ของรัฐและ
เอกชนอย่างเป็นธรรมเพียงใด  ซึ่งจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้น าหลัก
นิติรัฐมาบัญญัติไว้อย่างเป็นรูปธรรม โดยองค์ประกอบของหลักนิติรัฐนั้นพิจารณาได้จากส่วนที่เป็นผล
มาจากส่วนที่ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและจากการตีความหลักนิติรัฐทั่วไป275 ดังต่อไปนี้ 
 1. การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชาชน นับเป็นสาระส าคัญของหลักนิติรัฐซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยน ามาบัญญัติไว้อย่างหลากหลาย รวมทั้งการเปิดช่องให้ประชาชน
สามารถปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนเองได้ โดยการใช้สิทธิทางศาล 
 2. หลักการแบ่งแยกอ านาจ ซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบของสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ได้การ
ยอมรับกันมาแต่ดั้งเดิม และเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญในการจัดองค์กรในนิติรัฐ โดยหลักนี้มีไว้เพ่ือเป็นการ 
เหนี่ยวรั้งไม่ให้มีการใช้อ านาจเกินขอบเขต ซึ่งเท่ากับเป็นการคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนโดย
ปริยาย ประกอบกับหลักการแบ่งแยกอ านาจนี้ยังเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ในแง่ของการแบ่งงานกันท าใน
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ของรัฐด้วย 
 3. การที่กฎหมายตามรูปแบบทั้งหลาย ย่อมมีผลผูกพันส าหรับองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ หรือ
กล่าวคือ การด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กรต่าง ๆ ของรัฐต้องถูกผูกพันโดยกฎหมาย ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติ
ย่อมต้องผูกมัดโดยรัฐธรรมนูญ ส่วนฝ่ายบริหารรวมทั้งฝ่ายปกครองย่อมต้องผูกมัดโดยกฎหมายที่มี
ความหมายครอบคลุมถึงกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายล าดับรอง ตลอดจนจารีต
ประเพณีต่าง ๆ 
 4. หลักท่ีว่าด้วยกฎหมายย่อมเป็นเงื่อนไขในการด าเนินการทั้งหลายของฝ่ายปกครอง หรือ
กล่าวคือ ฝ่ายปกครองจะด าเนินการใด ๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อ านาจด าเนินการนั้น ๆ 
ได้เท่านั้น 
 5. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสิทธิฟ้องร้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิด 
สาระส าคัญของหลักนิติรัฐในประการนี้ อธิบายได้ว่า หากมีกฎหมายใดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
คุ้มครองประโยชน์ของปัจเจกชน และก าหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐมิได้ด าเนินการ หรือด าเนินการบกพร่องจนก่อให้เกิดความ

                                                           

 274บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมำยมหำชนเบื้องต้น (กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและ 
เอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 123-124. 
 275บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมำยรัฐธรรมนูญ, หน้า 429-446. 
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เสียหายแก่ปัจเจกชน ย่อมเป็นสิทธิของปัจเจกชนที่จะฟ้องร้องให้หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ด าเนินการ
ตามสิทธิเรียกร้องนั้น ๆ ได้276 
 6.  หลักนิติรัฐทางอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา เป็นผลมาจากโทษทางอาญา ซึ่งส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อบุคคลผู้ได้รับผลกระทบ หลักประการนี้จึงผูกมัดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจ ากัดการใช้อ านาจดังกล่าวและใช้อ านาจเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้น าเอาหลักการพ้ืนฐานทางอาญาและวิธี
พิจารณาความทางอาญา มาก าหนดไว้ประกอบด้วย 
 หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง หรือหลักไม่มีความผิด โดยไม่มีกฎหมายและไม่มีโทษโดยไม่มี
กฎหมาย ตามมาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 หลักการห้ามลงโทษซ้ า หลักนี้เป็นการห้ามลงโทษหลายครั้งต่อการกระท าเพียงครั้งเดียว 
ตามมาตรา 39(4) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 การรับผิดต่อการกระท าของตนที่ควรแก่การต าหนิ กล่าวคือ การที่จะให้บุคคลต้องรับโทษ
ทางอาญาต่อการกระท าของตนนั้น ต้องอยู่ในเงื่อนไขว่า บุคคลนั้น ๆ จะต้องกระท าในสิ่งที่ควรแก่การ
ต าหนิ ตามมาตรา 39 วรรคแรกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 หลักข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความเป็นผู้บริสุทธิ์ หมายถึง บุคคลทุกคน หากยังมิได้มีค า
พิพากษาอันถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิด ตามตามมาตรา 39 วรรคสองและวรรคสามของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 หลักการห้ามการบังคับให้กล่าวร้ายตนเอง หมายความว่า ในกระบวนวิธีพิจารณาทางอาญา
นั้นจะมีการบังคับให้กล่าวร้าย หรือกล่าวถ้อยค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง ถ้อยค าที่ได้มาโดยวิธีการ ไม่
เหมาะสม ย่อมไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ตามมาตรา 40(4) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 หลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จ าเลย หมายความว่า หากข้อเท็จจริงในคดียังไม่
ชัดเจนเพียงพอ จนก่อให้เกิดความสงสัยขึ้นมาได้ว่า เงื่อนไขต่าง ๆ ในแง่ของข้อเท็จจริง ส าหรับการ
ตัดสินลงโทษจ าเลยมีอยู่อย่างครบถ้วนหรือไม่ กรณีเช่นนี้ ศาลจะต้องตัดสินยกประโยชน์ให้แก่จ าเลย
ในคดีไป 
 หลักการคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา หลักการนี้มาจากแนวความคิดว่า รัฐเป็นผู้ผูกขาดการ
ใช้อ านาจแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งท าหน้าที่ปกครองให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข โดยไม่ต้องหวาดผวาต่อ
ภัยที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกัน โดยมีกฎหมายเป็นเครื่องก าหนดพฤติกรรมของการอยู่ร่วมกัน ดังนั้น เมื่อ
เกิดคดีอาญาขึ้น นอกจากรัฐจะมีหน้าที่น าผู้กระท าผิดมาลงโทษแล้ว รัฐก็ควรดูแลผู้เสียหายตาม
สมควรด้วย 
 หลักการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าอันมิชอบของรัฐ  แม้ว่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะมิได้รับรองสิทธิได้รับค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายตามสมควรนี้ไว้ดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อย่างไรก็ตาม  

                                                           

 276บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมำยมหำชนทำงเศรษฐกิจเยอรมัน (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 
2538), หน้า 11. 
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ผู้มีสิทธิก็สามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้โดยตรงตามบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 40(1)-(2) และ (7)277 
 7. หลักนิติรัฐที่เก่ียวกับกระบวนวิธีพิจารณาโดยทั่วไป อันได้แก่ หลักความรวดเร็ว หลักการ
ที่ก าหนดให้ศาลต้องรับฟังข้อโต้แย้งของจ าเลย หลักการพิจารณาอย่างเป็นธรรม ซึ่งหลักการพิจารณา
คดีอย่างเป็นธรรม มิได้จ ากัดเฉพาะส าหรับคดีอาญาเท่านั้น เป็นต้น 
 8. หลักความมั่นคงแห่งกฎหมาย แม้หลักการดังกล่าวนี้จะมิได้มีการบัญญัติไว้ เป็น        
ลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ตาม แต่หลักการนี้นับได้
ว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระส าคัญของหลักนิติรัฐ ซึ่งหากกล่าวถึงหลักความมั่นคงแห่งกฎหมาย มักจะ
หมายถึง กฎเกณฑ์ทางกฎหมายจะต้องมีเนื้อหาที่แน่นอนและชัดเจน โดยกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติตลอดจนกฎเกณฑ์ทางกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น กฎหมายล าดับรองต่าง ๆ จะต้องมีเนื้อหา
ที่ชัดเจนและแน่นอน ให้พลเมืองได้ทราบว่า รัฐเรียกร้องอะไรจากตนบ้าง นอกจากนี้ พฤติกรรมของ
ฝ่ายรัฐจะต้องเป็นพฤติกรรมที่พลเมืองสามารถคาดหมายล่วงหน้าได้ ตลอดจนมีความสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้พลเมืองสามารถวางตัวได้อย่างถูกต้องเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของรัฐนั่นเอง โดยหลัก
ความมั่นคงของกฎหมาย นอกจากจะเรียกร้องให้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายจะต้องมีเนื้อหาที่แน่นอนและ
ชัดเจนแล้ว ยังเรียกร้องให้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายมีความถาวรต่อเนื่องอีกด้วย กล่าวคือ เป็นสิทธิของ
พลเมืองที่จะเรียกร้องต่อไปได้ด้วยว่า กฎเกณฑ์ดังกล่าวจะยังคงใช้อยู่ต่อไปในอนาคตด้วย 
 9. หลักความพอสมควรแก่เหตุหรือหลักความได้สัดส่วน อันเป็นหลักการที่มีวัตถุประสงค์ใน
การเข้าไปควบคุมการใช้อ านาจรัฐมิให้เข้าไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนมากเกินไป 
กล่าวคือ ก่อนที่รัฐจะใช้อ านาจด้วยการด าเนินการใด ๆ รัฐจ าต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความ
เหมาะสมระหว่างผลประโยชน์มหาชนและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน หากมีความได้

                                                           

 277มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 
 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (1)  สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
 (2)  สิทธิขั้นพ้ืนฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพ้ืนฐานเรื่อง การ
ได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจสอบเอกสารอย่างเพียงพอ การ
เสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับ
การพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผล
ประกอบค าวินิจฉัย ค าพิพากษา หรือค าสั่ง 
 . . . 
 (7)  ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการ
ปล่อยตัวชั่วคราว 
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สัดส่วนระหว่างผลประโยชน์มหาชนกับผลร้ายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด ๆ อันเป็นการไม่รุนแรง ก็ย่อม
กระท าได้ตามหลักนิติรัฐ และหลักการให้การชดเชยแก่ผู้เสียหายจากการกระท าอันมิชอบของรัฐ 
 ดังจะเห็นได้ว่า รากฐานแนวคิดของหลักกฎหมายทั่วไปหลายหลักกฎหมายนั้นเชื่อมโยงมา
จากรัฐธรรมนูญ เช่น การน าหลักความพอสมควรแก่เหตุหรือหลักความได้สัดส่วน ซึ่งการน าหลัก
กฎหมายทั่วไปหลักกฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้กับคดีของศาลปกครองแล้วย่อมมีผลท าให้หลัก
กฎหมายนั้น ๆ มีสถานะในระดับรัฐธรรมนูญ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หลักกฎหมายทั่วไปบางหลัก
กฎหมายศาลอาจมิได้เทียบเคียง หรือสกัดมาจากรัฐธรรมนูญ แต่ศาลอาจได้จากกฎหมายลายลักษณ์
อักษรในระดับกฎหมายปกครอง เช่น การน าหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง ซึ่ง
เป็นหลักกฎหมายที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใน
การน าหลักกฎหมายทั่วไปหลักกฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้กับคดีของศาลย่อมมีผลท าให้หลักกฎหมาย
นั้น ๆ มีสถานะในระดับกฎหมายปกครอง เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการน าหลักความพอสมควรแก่
เหตุหรือหลักความได้สัดส่วน หรือหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง ซึ่งล้วนแต่เป็น
หลักกฎหมายที่อยู่ในหลักนิติรัฐแล้วถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรในระดับรัฐธรรมนูญ หรือ
ระดับกฎหมายปกครอง อนึ่ง ด้วยหลักกฎหมายทั่วไปนั้นเป็นหลักกฎหมายที่มีอยู่แล้วเพียงแต่หลัก
กฎหมายทั่วไปบางหลักกฎหมายอาจมิได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ดังนั้น ในการ
น าหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้กับคดีของศาล หากศาลมิได้เทียบเคียง หรือสกัดหลักกฎหมายทั่วไป
จากบทบัญญัติกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ในกรณีนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า ศาลย่อมมีหน้าที่
ในการค้นหาและน าหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้กับคดีของศาล โดยเทียบเคียง หรื อสกัดจาก
หลักการอันเป็นรากฐานที่ยึดโยงระบบกฎหมายทั้งระบบไว้ให้ระบบนั้นเป็นระบบที่ยุติธรรมได้นั่นเอง  
 
4.3  ขอบเขตกำรใชห้ลักกฎหมำยทั่วไปและกำรอุดช่องว่ำงของกฎหมำยโดยกำรน ำ  
      หลักกฎหมำยทั่วไปมำใช้ในกฎหมำยปกครองไทย 
 
 หลักการปรับใช้กฎหมายที่ว่าต้องใช้แก่กรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตาม
ตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายนี้ เป็นหลักที่ตราไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม 
อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวนี้ถือเป็นหลักกฎหมายทั่วไป จึงเป็นหลักที่สามารถปรับใช้ได้กับ
กฎหมายทั้งปวงโดยทั่วไป ทั้งนี้โดยค านึงถึงลักษณะเฉพาะพิเศษของกฎหมายแต่ละเรื่องประกอบด้วย
นั่นเอง278 ซึ่งหลักการใช้กฎหมายปกครองก็ย่อมเป็นไปตามหลักการเดียวกัน กล่าวคือ การปรับใช้
กฎหมายย่อมต้องปรับใช้กฎหมายแก่กรณีตามบทบัญญัติตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของ
บทบัญญัตินั้น แต่การปรับใช้ย่อมต้องค านึงถึงลักษณะเฉพาะของกฎหมายปกครองที่ต้องสอดคล้อง
กับหลักการปกครองโดยกฎหมายโดยมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนไม่ให้ถูก    

                                                           

 278กิตติศักดิ์ ปรกติ, หลักท่ัวไปในการใช้และตีความกฎหมาย, ใน งำนวิชำกำรร ำลึก 
ศำสตรำจำรย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งท่ี 13 100 ปี ชำตกำล ศำสตรำจำรย์จิตติ ติงศภัทิย์ 
(กรุงเทพมหานคร: กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2552), หน้า 15. 
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ล่วงละเมิดจากการใช้อ านาจรัฐตามอ าเภอใจ หรือโดยปราศจากเหตุผล ดังนั้น ขอบเขตการใช้หลัก
กฎหมายทั่วไปจึงมีข้อจ ากัดว่า หากมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จะน ามาปรับใช้กับคดีแล้ว ศาลย่อม
ไม่อาจน าหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวได้ ประกอบกับศาลไม่อาจน า
หลักกฎหมายทั่วไปที่ขัดกับกฎหมายลายลักษณ์อักษรมาปรับใช้กับคดีด้วย 
 ขอบเขตในการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้กับการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น เป็นหน้าที่ของ
ศาลซึ่งใช้อ านาจตุลาการที่จะค้นหาและวางหลักกฎหมายดังกล่าว เพื่อท าให้หลักกฎหมายทั่วไปนั้นถูก
น าไปบังคับได้จริง ดังจะเห็นได้จากการวางหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องหลักกฎหมายห้ามมีผลย้อนหลัง 
โดยก่อนที่จะมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นนั้น ศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐานในค าพิพากษาฎีกาในคดี
อาชญากรสงครามท่ี 1/2489 ว่า ศาลนั้นเป็นองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายกับคดี จึงมีอ านาจชี้ขาดว่าสิ่ง
ใดเป็นกฎหมายหรือไม่ จึงพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม 
พ.ศ. 2489 ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวสรุปได้ว่า279 จากการท าสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อ
ประเทศญี่ปุ่นได้ยกทัพเข้ารุกรานประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย รัฐบาลภายใต้การน าของ
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้น าประเทศไทยเข้าท าสัญญาร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่น โดย
ประเทศไทยได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 
หลังจากนั้น สงครามโลกครั้งที่สองก็ยุติลง จึงมีการประกาศพระบรมราชโองการประกาศสันติภาพขึ้น
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ว่าการประกาศสงครามครั้งที่ผ่านมาถือเป็นโมฆะ และเมื่อมีการ
จัดตั้งรัฐบาลซึ่งมี ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติอาชญากร
สงคราม พุทธศักราช 2488 ขึ้นใช้บังคับ อันเป็นกฎหมายที่มุ่งจะลงโทษเกี่ยวกับความผิดฐาน  
อาชญากรสงครามโดยตรง หรือกล่าวคือ เพื่อจะด าเนินคดีกับผู้น ารัฐบาลไทย เนื่องจากการที่ประเทศ
ไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สอง 
 การที่ประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศในหลาย ๆ 
ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสงคราม เนื่องจาก ทหารญี่ปุ่นได้สร้างความพินาศให้แก่ประเทศที่ตนเข้า
ยึดครองมากมาย อีกทั้งยังใช้ก าลังทหารที่มีอยู่ปฏิบัติต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศนั้นอย่ าง
โหดร้ายทารุณ ซึ่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงโดยญี่ปุ่นตกเป็นประเทศที่แพ้สงคราม ผู้น า
ญี่ปุ่นและคณะได้ถูกน าตัวขึ้นศาลอาชญากรสงครามและถูกลงโทษประหารชีวิตหรือถูกจ าคุก ในส่วน
ของประเทศไทยผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ท าให้รัฐบาล
ไทย ขอด าเนินคดีเองกับผู้น ารัฐบาลพร้อมทั้งคณะ 
 หลังจากที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 
2475 ก็ได้ถือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ในขณะนั้นมิได้มีการ
ก าหนดว่าองค์กรใดเป็นผู้มีอ านาจอย่างเด็ดขาดในการพิจารณาว่า กฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ
จนกระทั่งมีพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2489 และมีปัญหาว่าบทบัญญัติที่ให้ลงโทษ
ย้อนหลังแก่บุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และองค์กรใดจะเป็น      

                                                           

 279ยสวดี นิลคูหา, หลักกฎหมำยห้ำมมิให้มีผลย้อนหลังในระบบกฎหมำยไทย: ศึกษำกรณี
กฎหมำยอ่ืนที่มิใช่กฎหมำยท่ีมีโทษทำงอำญำ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 111-112. 
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ผู้วินิจฉัย ซึ่งศาลได้ให้ข้อสังเกตอ านาจของศาลในค าพิพากษาอาชญากรสงครามที่ 1/2489 ว่า280 
มาตรา 62281 ไม่ได้บัญญัติเด็ดขาดว่า อ านาจตีความรัฐธรรมนูญเป็นของสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะ 
เช่นที่ใช้ในมาตรา 58282 เป็นแต่เพียงว่าสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเด็ดขาดในการตีความเท่านั้น จึงไม่
เป็นการตัดอ านาจไม่ให้ศาลเป็นผู้ตีความ ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติให้องค์กรใดมีอ านาจศาล
เป็นผู้ใช้กฎหมายจึงอ านาจวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นกฎหมายหรือไม่ โดยศาลได้ให้เหตุผลไว้ 3 ประการ คือ 
 ประการแรก ศาลเป็นผู้ใช้กฎหมายตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 58 ดังนั้น ศาลย่อมมีอ านาจดู
ว่าอะไรเป็นกฎหมายหรือไม่ เพราะหากศาลไม่มีอ านาจดังกล่าว ศาลก็ย่อมไม่รู้ว่าอะไรเป็นกฎหมาย 
และไม่อาจจะพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายได้ 
 ประการต่อมา การปกครองระบอบรัฐธรรมนูญของเราแบ่งอ านาจเป็นสามประเภท คือ 
อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ซึ่งเป็นการควบคุมกันอยู่ เมื่อสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งมีอ านาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายมาแล้ว ไม่ว่าศาลซึ่งมีอ านาจตุลาการจะเห็นว่ากฎหมายนั้น
สมควรหรือไม่ ศาลก็ต้องปฏิบัติตาม แต่หากสภาผู้แทนราษฎรออกกฎหมายมาไม่ถูกต้องกับ
รัฐธรรมนูญหรือขัดกับรัฐธรรมนูญ ศาลย่อมมีอ านาจแสดงถึงความไม่ถูกต้องดังกล่าว 
 ประการสุดท้าย เมื่อมีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 61283 ก็จ าต้องมีผู้มีอ านาจชี้ขาด
ว่ากฎหมายบทใดขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ อันจะท าให้บทบัญญัติดังกล่าวก็จะไม่มีผล และโดยที่
กฎหมายนั้นสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ออกกฎหมาย แล้วจะให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ชี้ขาดว่าเป็น
กฎหมายดีหรือไม่ ได้อย่างไร หรือจะให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจก็ไม่ได้ เพราะไม่ใช่เรื่องของฝ่ายบริหารที่
จะมาวินิจฉัยกฎหมาย ดังนั้น นอกจากศาล ซึ่งเป็นหน่วยที่ตั้งข้ึนไว้ส าหรับให้ความยุติธรรมบ าบัดทุกข์
ร้อนให้แก่ประชาชน เมื่อมีบทกฎหมายอันออกมาตัดเสรีภาพและขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นนี้ ศาลย่อมมี
อ านาจแสดงเพ่ือให้ความยุติธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือทางศาลไม่ประสงค์จะเข้าไปวินิจฉัยถึง
กิจการของทางฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ในกรณีเช่นนี้ก็ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้ 
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว ศาลฎีกาจึงพิพากษาชี้ขาดว่า พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม 
พ.ศ. 2489 เฉพาะที่บัญญัติลงโทษการกระท าก่อนวันใช้พระราชบัญญัติขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เป็นโมฆะ ดังจะเห็นได้ว่า ศาลฎีกายึดในหลักกฎหมายห้ามมิให้มีผลย้อนหลัง อัน
เป็นหลักกฎหมายทั่วไป ท าให้ไม่สามารถที่จะน าตัวจ าเลยในคดีมาลงโทษได้ เนื่องจาก ศาลเห็นว่า 
หากให้มีการลงโทษจ าเลยในกรณีดังกล่าวจะไม่เป็นธรรมแก่จ าเลย 

                                                           

 280เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพ้ืนฐำนกฎหมำยมหำชน, หน้า 337-338. 
 281มาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2475) ท่านว่าสภาผู้แทนราษฎร
เป็นผู้รักษาไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาด ในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
 282มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2475) การพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีท่านว่าเป็นอ านาจของศาลโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องด าเนินตามกฎหมายและในนามของ
พระมหากษัตริย์ 
 283มาตรา 61 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2475) บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ใด ๆ มีข้อความแย้งหรือขัดแก่รัฐธรรมนูญนี้ ท่านว่าบทบัญญัตินั้น ๆ เป็นโมฆะ 
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 จากคดีอาชญากรสงคราม ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น เป็นกรณีที่ฝ่ายตุลาการวางบทบาท
และอ านาจในการวางหลักกฎหมาย อันเป็นการส่งผลดีต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่ง
จากค าพิพากษาในคดีดังกล่าว เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ขอบเขตในการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้
เป็นอ านาจของศาลที่จะค้นหาและน าหลักกฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้กับคดี ดังนั้น เมื่อกรณีใดที่ไม่มี
กฎหมายลายลักษณ์อักษร (เทียบเคียงจากหลักการตีความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 4 ซึ่งหลักในการตีความกฎหมายตามบัญญัติดังกล่าวนี้ เป็นหลักในการตีความกฎหมายทุก
สาขา กล่าวคือ ต้องพิจารณาทั้งกฎหมายลายลักษณ์อักษร หรือถ้อยค าที่กฎหมายใช้ควบคู่ ไปกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมาย284 แต่หากเป็นกรณีที่บทกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายแห่ง
บทบัญญัตินั้น ๆ ไม่ต้องด้วยกรณีอันเป็นข้อพิพาท กรณีก็ต้องพิจารณาหากฎหมายในล าดับถัดไปมา
ปรับใช้อันได้แก่ จารีตประเพณี บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง และหลักกฎหมายทั่วไป) มาปรับใช้กับ
คดี โดยที่หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า มีหลักกฎหมายบางอย่างที่
อยู่นอกเหนือเจตนาของผู้บัญญัติกฎหมาย และนอกเหนือจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีอยู่ 285  
ดังนั้น การปรับใช้กฎหมายปกครองจึงต้องพิจารณาโดยใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นล าดับแรก
ก่อน อันสืบเนื่องมาจากตัวบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นที่มาล าดับแรกของกฎหมาย
ในระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ เพราะเชื่อว่าบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรมีความเป็นธรรมและมีเหตุผล
ในตัวของมันเอง โดยจะต้องใช้กฎหมายปกครองที่เป็นกฎหมายปกครองเฉพาะเรื่องก่อน เช่น 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เป็นต้น 
หากกฎหมายปกครองเฉพาะเรื่องมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่ต่ ากว่า หรือเป็นธรรมน้อยกว่าก็จะต้อง
ใช้กฎหมายปกครองที่เป็นหลักท่ัวไป คือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่
วางหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั่วไป ประกอบกับต้องค านึงล าดับ
ชั้นของกฎหมายด้วย เพราะตามหลักความชอบด้วยกฎหมายในการกระท าของฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็น
หลักพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง การปรับใช้กฎหมายปกครองจะต้องค านึงถึงล าดับชั้นของกฎหมาย 
โดยที่กฎหมายล าดับรองจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บทไม่ได้ และกฎหมายแม่บทจะขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายทั่วไปที่มีสถานะทางกฎหมายเทียบเท่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ หากกรณีที่ไม่มี
บทบัญญัติของกฎหมายที่จะใช้กับข้อพิพาทโดยตรง ศาลในฐานะผู้มีอ านาจใช้กฎหมายย่อมมี
ความชอบธรรมที่จะต้องอุดช่องว่างของกฎหมายนั้น ด้วยการค้นหาหลักความเป็นธรรมซึ่งแฝงอยู่ใน
หลักกฎหมายนั้น 
 การอุดช่องว่างของกฎหมายปกครองอาจกระท าได้หลายลักษณะ ทั้งนี้ การปรับใช้จะต้อง
เหมาะสมกับกรณีด้วย การอุดช่องว่างของกฎหมายอาจเทียบเคียงจากการอุดช่องว่างของกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคสอง กล่าวคือ การใช้กฎหมายประเพณีในการ

                                                           

 284วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, การตีความกฎหมายมหาชน, ใน งำนวิชำกำรร ำลึกศำสตรำจำรย์  
จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งท่ี 13 100 ปี ชำตกำล ศำสตรำจำรย์จิตติ ติงศภัทิย์ (กรุงเทพมหานคร: กองทุน
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), หน้า 357-362. 
 285ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์, “การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง,” วำรสำรศำลยุติธรรม
ปริทัศน์, หน้า 124-133, ค้นวันที่ 23 กันยายน 2558 จาก http://www.library.coj.go.th 
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อุดช่องว่างของกฎหมาย ในระบบกฎหมายต่าง ๆ หลายระบบกฎหมายยอมรับว่า ในกรณีที่เกิด
ช่องว่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษรก็สามารถอุดช่องว่างของกฎหมายดังกล่าวได้โดยน ากฎหมาย
ประเพณีมาใช้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การน ากฎหมายประเพณีมาใช้นั้นจะกระท าในขั้นตอนใด และ
เมื่อใดจงึจะถือได้ว่ามีกฎหมายประเพณีในเรื่องนั้น286 
 การอุดช่องว่างของกฎหมายโดยการใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง 287 ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 2 
กรณี กล่าวคือ กรณีแรกโดยการเทียบเคียงกฎหมาย เป็นการน าเอาบทกฎหมายบทใดบทหนึ่งไปใช้
บังคับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งไม่อยู่ในความหมายตามถ้อยค าของบทกฎหมายนั้น แต่ข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึนคล้ายคลึงกันกับข้อเท็จจริงที่ตรงตามถ้อยค าของบทกฎหมายนั้นอย่างมากจนไม่อาจปฏิเสธผล
ทางกฎหมายเช่นเดียวกันได้ และการอุดช่องว่างของกฎหมายโดยการใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง
และกรณีที่สองเป็นการเทียบเคียงหลักกฎหมาย โดยการค้นหาหลักการที่อยู่เบื้องหลังบทบัญญัติของ
กฎหมายลายลักษณ์อักษรหลาย ๆ มาตรา แล้วใช้หลักการดังกล่าวปรับกับข้อเท็จจริงที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันซึ่งไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง ตัวอย่างเช่น ในค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่     
อ.290/2550 บทบัญญัติมาตรา 29 วรรคหนึ่ง และมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินทดแทนตาม
ความเป็นธรรม ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนที่ได้รับความเสียหายจาก
การเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจ าหน่ายไฟฟ้า และประกาศก าหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพ่ือประโยชน์ใน
การส่งและการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นส าคัญโดยการที่มาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรม ให้แก่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน ในกรณีที่มีการใช้ที่ดินปักหรือตั้งเสาเพ่ือเดินสายส่งไฟฟ้าหรือ
สายจ าหน่ายไฟฟ้า ในกรณีที่มีการใช้ที่ดินปักหรือตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อ่ืน ในกรณีที่มีการใช้
ที่ดินที่ประกาศก าหนดเป็นเขตเดินสายไฟฟ้า และในกรณีที่มีการรื้อถอนโรงเรือนหรือท าลายสิ่งอ่ืนที่
สร้างขึ้นหรือท าขึ้น หรือท าลาย หรือตัดฟัน ตัดต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้หรือพืชผลในการเดิน
สายไฟฟ้านั้น เนื่องจากเป็นที่เห็นได้ชัดแจ้งว่า การกระท าให้กรณีต่าง ๆ ดังกล่าวจะก่อความเสียหาย
แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนในทรัพย์สิน แต่อย่างไรก็ตาม การเดินสายส่ง
ไฟฟ้าเพ่ือประโยชน์ในการส่งและการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวนั้น อาจก่อความเสียหายอย่างมี
นัยส าคัญแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน ในกรณีนอกเหนือจากกรณีที่ระบุไว้
ในบทบัญญัติดังกล่าว เช่น อาจก่อความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขต
เดินสายไฟฟ้าด้วยก็ได้ ซึ่งย่อมไม่ใช่เจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่จะก าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่า
ทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนที่ได้รับความ
เสียหายจากการเดินสายส่งไฟฟ้า หรือสายจ าหน่ายไฟฟ้า และประกาศก าหนดเขตเดินสายไฟฟ้า 
เฉพาะแต่ในกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น ทั้งบทบัญญัติดังกล่าวมิได้
ระบุห้ามมิให้จ่ายเงินทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรง

                                                           

 286วรเจตน์ ภาคีรัตน์, การใช้การตีความกฎหมายมหาชน, ใน งำนวิชำกำรร ำลึก
ศำสตรำจำรย์ จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งท่ี 13 100 ปี ชำตกำล ศำสตรำจำรย์จิตติ ติงศภัทิย์, หน้า 340. 
 287เรื่องเดียวกัน, หน้า 339. 



148 

สิทธิอ่ืนที่ได้รับความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญจากการเดินสายไฟฟ้าในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีที่
ระบุไว้ ดังนั้น จึงต้องน าบทบัญญัติมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้างต้นมาใช้บังคับกับ
กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนได้รับความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญจาก
การเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจ าหน่ายไฟฟ้า และการประกาศก าหนดเขตเดินสายไฟฟ้าในกรณีอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบุในบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ในฐานะที่เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง 
 การอุดช่องว่างของกฎหมายโดยการใช้หลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งที่มาของกฎหมายในระบบ
กฎหมายไทย หลักกฎหมายทั่วไปถือเป็นที่มาของกฎหมายประเภทหนึ่งในระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ 
ซึ่งอาจค้นหาได้จากตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษร ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ เป็นต้น โดย
หลักกฎหมายทั่วไปหลายเรื่องได้แปรสภาพไปเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้ว เช่น หลักความเสมอ
ภาค หลักความได้สัดส่วน หลักการฟังความทุกฝ่าย หลักความเป็นกลาง หลักความไม่มีผลย้อนหลัง
ของนิติกรรมทางปกครอง เป็นต้น จึงต้องใช้หลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร” อย่างไรก็ตาม หลักกฎหมายทั่วไปบางหลักยังคงมีฐานะเป็น “หลักการทั่วไปทาง
กฎหมาย” เช่น หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากหลักดังกล่าวยังไม่ได้ถูก
บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น เมื่อศาลไม่สามารถน าหลักกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรมา
ปรับใช้กับคดีได้แล้ว ศาลจะต้องค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปที่จะน ามาปรับใช้กับคดี ซึ่งหลักดังกล่าว
นั้นเองจะใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” ดังเห็นได้จากตัวอย่างค าพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดที่ศาลได้น าหลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้มาปรับใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไปทาง
กฎหมาย” เช่น ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.363/2556 ซึ่งศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อ  
ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงการรับเงินค่าตอบแทนอสังหาริมทรัพย์ที่
ถูกเวนคืน ซึ่งเหตุขัดข้องดังกล่าวท าให้งานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีไม่แล้วเสร็จตามก าหนดไว้ในสัญญา
จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างจนต้องขยายเวลาก่อสร้างไปอีก 90 วัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดท าบริการ
สาธารณะของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถยกเลิกสัญญาตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ เพราะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิด
สัญญาและการยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามหลักการปรับเปลี่ยนได้ของ
บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานทางปกครองที่จะด าเนินการดังกล่าวได้  และ         
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.292/2552 ซึ่งศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การใช้เอกสิทธิ์ยกเลิก
สัญญาฝ่ายเดียวของคู่สัญญาฝ่ายปกครอง โดยที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้ประพฤติผิดสัญญานั้น เป็น
อ านาจที่สืบเนื่องมาจากหลักการปรับเปลี่ยนได้ของบริการสาธารณะ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม การอุดช่องของกฎหมายโดยในแง่ของล าดับการใช้กฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคสอง แม้หลักกฎหมายทั่วไปจะอยู่ในล าดับสุดท้ายก็ตาม แต่
อาจกล่าวได้ว่าหลักกฎหมายทั่วไปเป็นหลักการอันเป็นรากฐานที่ยึดโยงระบบกฎหมายทั้งระบบไว้ให้
ระบบกฎหมายนั้นเป็นระบบที่ยุติธรรม ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่า กรณีที่มีช่องว่างของกฎหมาย
ปกครอง ในการอุดช่องว่างของกฎหมายปกครองดังกล่าวไม่จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงล าดับการอุด
ช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคสอง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น แต่กรณีการอุดช่องว่างของกฎหมายปกครองนั้น ศาลหรือผู้ใช้กฎหมายปกครองสามารถที่จะ
ใช้หลักกฎหมายทั่วไปอันอยู่ในล าดับท้ายของการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่ง
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และพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคสอง ในการอุดช่องว่างของกฎหมายปกครอง หากกรณีดังกล่าวจะท าให้
เกิดความเป็นธรรมได้นั่นเอง 
 
4.4  กำรค้นหำหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองไทย 
 
 ศาลไม่อาจจะปฏิเสธไม่ตัดสินคดี โดยอ้างว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ได้ ดังนั้น ในกรณีที่ไม่มี
กฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้ หรือกรณีที่เกิดช่องว่างของกฎหมายขึ้น ศาลจ าเป็นต้องสร้าง 
หรือค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่จะต้ องศึกษา
ว่าศาลได้สร้างหรือค้นหาโดยน าหลักกฎหมายทั่วไปนั้นมาจากแหล่งที่ใด โดยที่มาของหลักกฎหมาย
ทั่วไปอาจค้นหาได้จากความสัมพันธ์ของหลักกฎหมายทั่วไปกับกฎหมายลายลักษณ์อักษร288 กล่าวคือ 
หลักกฎหมายทั่วไปบางหลักเกิดขึ้นจากการสกัดหลักที่ได้มาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่มี อยู่ โดย
อาจเกิดขึ้นจากการตีความตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ หรือจากเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการ
ค้นหาเจตนารมณ์จากกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือการค้นหาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายหลาย ๆ 
ฉบับ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะเห็นได้ว่า นอกจาก
ศาลจะได้น าหลักกฎหมายทั่วไปที่สกัดได้จากกฎหมายลายลักษณ์อักษร ซึ่งในที่นี้ได้แบ่งเป็น การ
ค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปในระดับรัฐธรรมนูญ และการค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปในระดับกฎหมาย
ปกครอง ดังนี้ 
 
 4.4.1  กำรค้นหำหลักกฎหมำยทั่วไปในระดับรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ถูกตราขึ้นโดย “ผู้มีอ านาจให้รัฐธรรมนูญ” รัฐธรรมนูญจึงเป็น   
บ่อเกิดของกฎหมายที่มีล าดับชั้นที่สูงที่สุด289 และเป็นที่มาของอ านาจทั้งหลายทั้งปวงในรัฐ โดยที่
รัฐธรรมนูญเป็นบ่อเกิดสูงสุดของกฎหมายจึงส่งผลสืบเนื่อง 2 ประการ กล่าวคือ บทบัญญัติของ
กฎหมายอ่ืนใดในรัฐจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ และการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญย่อมท าได้
ยากกว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลายลักษณ์อักษรอ่ืน ๆ ที่มีผลใช้บังคับภายในรัฐ รัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วยสาระส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก เป็นการก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบของ
รัฐ รูปแบบของการปกครอง โครงสร้างของรัฐ สถาบันทางการเมืองและสถาบันทางรัฐธรรมนูญ และ
อีกประการหนึ่ง เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่
เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ท าให้รัฐธรรมนูญเป็นบ่อเกิดของกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีความส าคัญที่
ศาลปกครองน ามาใช้ในการค้นหาหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งหลักกฎหมายทั่วไปที่ศาลปกครองสกัดมา
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญน ามาปรับใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี เช่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
หลักความเสมอภาค และหลักความได้สัดส่วน เป็นต้น 

                                                           

 288บุบผา อัครพิมาน, เรื่องเดิม, หน้า 2. 
 289มาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 
 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับใดที่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ 
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 การที่จะใช้หลักกฎหมายใดในฐานะหลักกฎหมายทั่วไปได้นั้น หลักกฎหมายนั้นจะต้องมี
สภาพบังคับของกฎหมายนั้น ๆ ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นจากหลักนั้นเองมิได้อาศัยบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์
อักษรที่มีอยู่ โดยหากต้องอาศัยบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรจึงมีสภาพบังคับ หลักกฎหมายนั้นก็มิได้
ถูกน ามาใช้ในฐานะที่เป็นหลักกฎหมายทั่วไป แต่ถูกน ามาใช้ในฐานะกฎหมายลายลักษณ์อักษร ดังนั้น 
บรรดากฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในระดับใดจะถูกน ามาใช้ในฐานะเป็น
เพียงข้อมูล หรือองค์ประกอบพื้นฐานที่ศาลจะน ามาใช้เพื่อสร้างหลักกฎหมายทั่วไปเท่านั้น290 
 ส าหรับในการน าหลักกฎหมายทั่วไปเรื่องหลักความเสมอภาคมาปรับใช้กับคดีของ         
ศาลปกครองนั้น โดยหลักความเสมอภาคดังกล่าวได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 30291 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หรือการที่ศาลปกครองน าหลักการคุ้มครองศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26292  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 290บุบผา อัครพิมาน, เรื่องเดิม, หน้า 2. 
 

291มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 
 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและ
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ 
 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
  

292มาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 
 การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและ
เสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
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และมาตรา 28293 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหลัก
ความเสมอภาค หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต่างก็ถือว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ได้ถูกน ามาบัญญัติ
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ดังนั้น ในการใช้หลักกฎหมายดังกล่าวนั้นจึงมิได้ใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไป
ทางกฎหมาย” แต่หลักกฎหมายดังกล่าวจะถูกน ามาใช้ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” 
ซึ่งเป็นกรณีท่ีศาลปกครองได้ค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปในระดับรัฐธรรมนูญมาปรับใช้กับคดีปกครอง 
 การที่ศาลปกครองได้น าหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาปรับใช้กับคดี
นั้น หลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวอาจจะอยู่ในฐานะท่ีเป็นทั้ง “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” และ
“หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” โดยการใช้หลักกฎหมายดังกล่าวย่อมต้องใช้ในฐานะของ “บทบัญญัติ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร” ก่อน ต่อมาเม่ือไม่ต้องตรงกับกรณีที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ตัวอย่างเช่น กรณี
การใช้หลักความเสมอภาค หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยหากศาลปกครองน าหลักกฎหมายทั่วไป
ทั้งสองหลักดังกล่าวมาปรับใช้กับกรณีของกฎ หรือค าสั่งทางปกครองก็ตาม ก็จะถือว่าเป็นกรณีที่ศาล
ปกครองใช้หลักความเสมอภาค หรือการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหลักกฎหมายทั่วไป
นั้นในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” และเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในระดับรัฐธรรมนูญ 
อย่างไรก็ตาม หากศาลปกครองได้น าหลักความได้สัดส่วน อันเป็นการค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปใน
ระดับรฐัธรรมนูญหรือหลักในรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับหลักความเสมอภาค ซึ่งหลักความได้สัดส่วนได้ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
293มาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 

 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
เพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 
 บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพ่ือบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้
โดยตรง หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความ
ในหมวดนี้ 
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ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29294 โดยในมาตรา 29 
วรรคท้าย ได้ก าหนดให้น าหลักความได้สัดส่วนมาใช้บังคับกับกฎด้วย ดังนั้น หากศาลปกครองได้น า
หลักความได้สัดส่วนดังกล่าวมาปรับใช้กับการกระท าทางปกครองประเภทที่เป็นกฎ ย่อมหมายถึงการ
ใช้หลักความได้สัดส่วนในฐานะที่เป็นหลักในรัฐธรรมนูญ หรือในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์
อักษร” มิใช่ใช้หลักความได้สัดส่วนในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” แต่หากศาลปกครองได้น า
หลักความได้สัดส่วนไปปรับใช้กับการกระท าทางปกครองประเภทที่เป็นค าสั่งทางปกครองแล้ว ย่อม
หมายถึงการใช้หลักความได้สัดส่วนในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” 
 
 4.4.2  กำรค้นหำหลักกฎหมำยทั่วไปในระดับกฎหมำยปกครอง 
 นอกจากการที่ศาลปกครองได้ค้นหาและน าหลักกฎหมายดังกล่าวมาจากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแล้ว ศาลปกครองยังได้ค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืน ๆ ทั้ง
บทบัญญัติในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล าดับรองอ่ืน ๆ มาปรับใช้กับคดีอีกด้วย การค้นหา
หลักกฎหมายทั่วไปจากกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง เช่น การที่ศาลปกครองได้ค้นหาหลักกฎหมายทั่วไป
จากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อันเป็นกฎหมายกลาง ที่วางหลักเกณฑ์
ทั่วไปในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกค าสั่งทางปกครอง 
และได้วางหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้วย ซึ่งเป็นการยอมรับสถานะของ
ประชาชนว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ และเป็นการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติรัฐที่เรียกร้องให้การกระท าทุกอย่างของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้นจะต้อง
กระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความเหมาะสมกับเรื่องในกรณีเฉพาะราย โดยจะไม่ใช้อ านาจอย่างไร้
เหตุผลหรือเกินสมควรแก่เหตุ เพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้อ านาจตามอ าเภอใจอันจะ
ส่งผลให้ค าสั่งทางปกครองต่าง ๆ มีความเป็นภาวะวิสัยมากที่สุด 295 ซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบด้วยหลักกฎหมายทั่วไปหลายเรื่อง ได้แก่ หลักความเป็น
กลางของเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทาง
ปกครอง มาตรา 42 เป็นต้น โดยที่พระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นจะใช้กับการกระท าทางปกครองที่มีผล

                                                           

 
294มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 

 การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น และจะ
กระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งนี้ต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้
อ านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม 
 

295กมลชัย รัตนสกาววงศ์, สำระส ำคัญและหลักกฎหมำย พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. 2539 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2539), หน้า 7-8. 
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เฉพาะรายเฉพาะกรณี หรือค าสั่งทางปกครอง ซึ่งหากศาลปกครองได้น าหลักกฎหมายทั่วไปเรื่อง
ดังกล่าวมาปรับใช้กับกรณีที่ไม่ใช่การกระท าทางปกครองประเภทค าสั่งทางปกครองแล้ว จะเห็นได้ว่า 
เป็นกรณีที่ศาลปกครองได้ค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปในระดับกฎหมายปกครองมาปรับใช้กับคดีใน
ฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” เช่น ในกรณีไม่ว่าจะเป็นการใช้หลักความเป็นกลางของ
เจ้าหน้าที่ หรือการใช้หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองกับการกระท าทางปกครอง
ประเภทที่มีผลเป็นการทั่วไป หรือกฎก็ตาม ย่อมหมายความว่า ศาลได้ใช้หลักกฎหมายทั้งสองหลักใน
ฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” 
 นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ ได้ให้ความเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรี แม้จะ
มิได้มีสถานะเป็นกฎหมายแต่เป็นระเบียบภายในของฝ่ายปกครองที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม และ
หากหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้รับการปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นระยะเวลานานก็อาจกลายมาเป็นหลัก
กฎหมายทั่วไปที่ศาลปกครองน ามาใช้ในการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองได้เช่นกัน 
 
4.5  สถำนะทำงกฎหมำยของหลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองไทย 
 
 สถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไป หรือล าดับศักดิ์ของหลักกฎหมายทั่วไปที่ศาล
ปกครองน ามาปรับใช้กับคดีนั้น โดยที่ศาลปกครองได้น าหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวมาใช้ในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหลักกฎหมายทั่วไปที่
น ามาใช้นั้นมีผลบังคับดังเช่นกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ล าดับศักดิ์ของหลักกฎหมายทั่วไปอาจแตกต่าง
กันไป โดยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้เคยกล่าวถึง ล าดับศักดิ์ของหลักกฎหมายมหาชน
ทั่วไปในระบบกฎหมายไทยว่าขึ้นอยู่กับองค์กรที่เป็นผู้ค้นหาหลักกฎหมายมหาชนทั่วไปนั้นมาใช้ 
กล่าวคือ หากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไทย หรือศาลไทยค้นหลักกฎหมายมหาชนทั่วไปที่เป็นหลัก
กฎหมายรัฐธรรมนูญมาใช้ควบคุมร่างกฎหมายหรือกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วไม่ให้ขัดกับรั ฐธรรมนูญ 
ก็ต้องถือว่าหลักกฎหมายมหาชนทั่วไปนั้นมีศักดิ์ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็น
รัฐธรรมนูญ แต่หากองค์กรที่ควบคุมฝ่ายปกครองเป็นผู้ค้นหาหลักกฎหมายดังกล่าวมาควบคุม       
นิติกรรมทางปกครองโดยเฉพาะระดับพระราชกฤษฎีกาลงไป ก็จะถือว่าหลักกฎหมายมหาชนทั่วไป
นั้นมีศักดิ์ต่ ากว่าพระราชบัญญัติแต่สูงกว่าพระราชกฤษฎีกา ท านองเดียวกับที่เกิดขึ้นในระบบ
กฎหมายฝรั่งเศส296 จากความเห็นของศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ดังกล่าวเป็นการให้
ความเห็นเรื่องล าดับศักดิ์ของหลักกฎหมายมหาชนทั่วไป โดยใช้เกณฑ์องค์กรในการพิจารณาล าดับ
ศักดิ์ของหลักกฎหมายมหาชนทั่วไปนั้น ดังเช่นในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งการใช้เกณฑ์องค์กรนี้เป็นแนวคิด
ที่เสนอโดย ศาสตราจารย์ เรอเน่ ชาปู โดยพิจารณาจากองค์กรที่สกัดและน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้
ควบคุมกฎหมาย นิติกรรมทางปกครองมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถ้า
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญน าหลักกฎหมายทั่วไปมาควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวนั้นจะมีค่าบังคับต่ ากว่ารัฐธรรมนูญแต่อยู่สูงกว่ารัฐบัญญัติ ( le valeur 
infra constitutionnel et supra législative) และถ้าหากศาลปกครองเป็นองค์กรที่น าหลัก

                                                           

 296บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมำยมหำชน เล่ม 3: ที่มำและนิติวิธี, หน้า 272. 
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กฎหมายทั่วไปมาใช้ควบคุมรัฐกฤษฎีกามิให้ขัดต่อรัฐบัญญัติแล้ว หลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวนั้นก็จะมี
ค่าบังคับต่ ากว่ารัฐบัญญัติแต่สูงกว่ารัฐกฤษฎีกา (le valeur infra législative et supra décrétale) 
เพราะเหตุผลที่ว่ารัฐสภาสามารถออกกฎหมายมาแก้ไขรัฐกฤษฎีกาได้ 
 อย่างไรก็ดี หากประเทศไทยถือตามประเทศฝรั่งเศสดังที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากการใช้
เกณฑ์องค์กรในการพิจารณาล าดับศักดิ์ของกฎหมายทั่วไปแล้ว ยังมีเกณฑ์เนื้อหาที่ใช้ในการพิจารณา
ด้วย กล่าวคือ เกณฑ์เนื้อหาเป็นการพิจารณาจากเนื้อหาของหลักกฎหมายทั่วไปที่น ามาใช้ควบคุม
กฎหมาย นิติกรรมทางปกครองมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งการใช้เกณฑ์เนื้อหาดังกล่าวมีสอง
ความเห็น คือ ความเห็นแรก เห็นว่าหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวนี้ควรมีค่าบังคับอยู่ในกลุ่มกฎเกณฑ์ที่
มีผลบังคับเป็นรัฐธรรมนูญ (bloc constitutionnel) และจะขัดกับรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรไม่ได้ 
อีกความเห็นหนึ่ง เห็นว่าหลักกฎหมายทั่วไปสกัดมาจากตัวบทกฎหมาย กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายระดับ
ใด ก็จะมีค่าบังคับเท่ากับกฎหมายและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายในระดับนั้น จากความเห็นทั้งสอง
ดังกล่าวข้างต้น ท าให้สามารถสรุปสถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไป หรือล าดับศักดิ์ของ
หลักกฎหมายทั่วไปได้ว่า แม้หลักกฎหมายทั่วไปทางปกครองจะเกิดขึ้นจากการค้นหาโดยศาลปกครอง
ก็ตาม แต่หากหลักกฎหมายทั่วไปนั้นมีเนื้อหาหรือสาระส าคัญสอดคล้องกับหลักการที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแล้ว หลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวก็ควรมีล าดับศักดิ์ในระดับเดียวกับรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุที่
กฎหมายแต่ละประเภทมีล าดับชั้นของกฎหมายต่างกัน ดังนั้น จึงต้องพิจารณาตามเนื้อหาของหลัก
กฎหมายทั่วไปว่าเทียบเท่ากฎหมายลายลักษณ์อักษรใด297 โดยในวิทยานิพนธ์นี้ได้แบ่งสถานะทาง
กฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทยเป็น 2 สถานะ คือ หลักกฎหมายทั่วไปที่มี
สถานะทางกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ และหลักกฎหมายทั่วไปที่มีสถานะทางกฎหมายในระดับ
กฎหมายปกครอง ดังนี้ 
 
 4.5.1  หลักกฎหมำยทั่วไปท่ีมีสถำนะทำงกฎหมำยในระดับรัฐธรรมนูญ 
 ล าดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษรในระบบกฎหมายไทย สามารถจัดล าดับได้ดังนี้ 
รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย พระราชก าหนด    
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และกฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจาก          
ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แสดงให้เห็นว่า หลักกฎหมายทั่วไปที่ศาลปกครองน ามาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นมีขึ้นเพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน และหลักกฎหมายทั่วไปบางหลักมี
เนื้อหาที่เชื่อมโยงโดยตรงกับรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามมาตรา 4 มาตรา 26 
และมาตรา 28 หลักความได้สัดส่วน ตามมาตรา 29 ประกอบกับหลักความเสมอภาคและไม่เลือก
ปฏิบัติ ตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท าให้หลักกฎหมาย
ทั่วไปหลักกฎหมายดังกล่าวมสีถานะทางกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ 
 จากหลักกฎหมายทั่วไปเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักความได้สัดส่วน และหลักความ
เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งต่างก็จัดเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์

                                                           

 297มานิตย์ จุมปา, ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกฎหมำย (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 83. 
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อักษรในระดับรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ในการใช้หลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวจึงมิได้ใช้ในฐานะ “หลักการ
ทั่วไปทางกฎหมาย” แล้ว แต่ใช้หลักกฎหมายดังกล่าวในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” 
หรือหลักในรัฐธรรมนูญ ถึงกระนั้น หากมีการน าหลักกฎหมายทั่วไปเรื่องหลักความได้สัดส่วน อันเป็น
หลักกฎหมายที่ถูกบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 และโดยที่บทบัญญัติ มาตรา 29 วรรคท้าย ได้บัญญัติให้น าหลักความได้
สัดส่วนมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย ดังนั้น หากศาล
ปกครองได้น าหลักความได้สัดส่วนซึ่งสกัดได้จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวมาใช้กับการออก
กฎ หลักความได้สัดส่วนที่ศาลปกครองได้น ามาปรับใช้กับค าพิพากษานั้นจะเป็นการใช้หลักความได้
สัดส่วนอันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” อย่างไรก็ตาม หาก
น าหลักความได้สัดส่วนมาใช้กับค าสั่งทางปกครอง หลักความได้สัดส่วนอันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปนั้น
จะถูกน ามาใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” ทั้งนี้ เพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได้
ก าหนดให้หลักความได้สัดส่วนน ามาใช้บังคับกับกรณีของค าสั่งทางปกครองด้วย และหลักกฎหมาย
ดังกล่าวย่อมมีสถานะทางกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ หากศาลปกครองได้น าหลัก
กฎหมายทั่วไปเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ มาใช้ในกรณี
ที่เป็นกฎ หรือค าสั่งทางปกครองก็ตาม ย่อมถือได้ว่าศาลปกครองใช้หลักกฎหมายทั่วไปทั้งสองหลั ก
กฎหมายในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” โดยมีสถานะทางกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ 
 
 4.5.2  หลักกฎหมำยทั่วไปท่ีมีสถำนะทำงกฎหมำยในระดับกฎหมำยปกครอง 
 กรณีที่ศาลปกครองได้น าหลักกฎหมายทั่วไปบางหลักมาใช้เพ่ือตรวจสอบหรือเพิกถอนการ
กระท าทางปกครองที่อาศัยอ านาจของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เช่น ศาลปกครองได้น าหลัก
กฎหมายทั่วไปมาจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่
บัญญัติเกี่ยวกับหลักความไม่มีส่วนได้เสีย หรือหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 13 และ
มาตรา 16 หรือหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง ตามมาตรา 42 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า หลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวนั้นต้องมีสถานะทางกฎหมายไม่ต่ ากว่ากฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับ
นั้น ๆ หรือมีสถานะทางกฎหมายเทียบเท่าหลักระดับกฎหมายปกครอง กล่าวคือ ศาลปกครองได้น า
หลักกฎหมายทั่วไปเรื่องหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ หรือหลักความไม่ผลย้อนหลังของนิติกรรม
ทางปกครองมาใช้กับการกระท าทางปกครองประเภทค าสั่งทางปกครอง ย่อมถือได้ว่า ศาลปกครองได้
ใช้หลักกฎหมายดังกล่าวทั้งสองหลักกฎหมายในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” โดยมี
สถานะทางกฎหมายในระดับกฎหมายปกครอง แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีของการน าหลัก
กฎหมายทั่วไปเรื่องหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ หรือหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรม
ทางปกครอง อันจัดเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แล้วก็ตาม แต่หากเป็นกรณีน าหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้
กับการกระท าทางปกครองประเภทกฎ ย่อมถือได้ว่าศาลปกครองได้ใช้หลักกฎหมายทั่วไปเรื่องความ
เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ หรือหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง อันเป็นหลัก
กฎหมายทั่วไปในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” และมีสถานะทางกฎหมายในระดับกฎหมาย
ปกครอง 
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 อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองอาจน าหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งแม้จะยังไม่มีการบัญญัติไว้ใน
ลักษณะของกฎหมายลายลักษณ์อักษร ได้แก่ หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นหลัก
กฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของต่างประเทศมาปรับใช้ได้ในฐานะ “หลักการทั่วไปทาง
กฎหมาย” โดยหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของต่างประเทศที่ศาลปกครองได้น ามาปรับใช้
ในการพิจารณาพิพากษาคดีจะมีสถานะทางกฎหมายในระดับใด ในกรณีนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า ศาล
ปกครองมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาการกระท าทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการกระท าทาง
ปกครองประเภทกฎหรือค าสั่งทางปกครองก็ตาม ดังนั้น ในการวินิจฉัยว่ากฎหรือค าสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวขัดกับหลักกฎหมายทั่วไปหรือไม่ สถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวจึงควร
มีสถานะทางกฎหมายที่ไม่ต่ ากว่าการกระท าทางปกครองนั้น ๆ จึงจะสามารถเพิกถอนการกระท าทาง
ปกครองดังกล่าวนั้นได ้
 
4.6  กำรปรับใช้หลักกฎหมำยทั่วไปในกฎหมำยปกครองไทยโดยศำลปกครองสูงสุด 
 
 ซึ่งในวิทยานิพนธ์นี้จะได้ศึกษาถึงการปรับใช้หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย 
ได้แก่ 4.6.1 หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 4.6.2 การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 4.6.3 
หลักความได้สัดส่วน 4.6.4 หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ 4.6.5 หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ 
และ 4.6.6 หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
 4.6.1  หลักควำมเสมอภำคและไม่เลือกปฏิบัติ 
 หลักความเสมอภาคเป็นหลักกฎหมายทั่วไปและมีความเป็นสากล ซึ่งจากปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ข้อ 7 ที่ได้วางหลักว่าทุก ๆ คนต่างเสมอกันในกฎหมาย และ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ รวมถึงได้รับการ
คุ้มครองอย่างเสมอหน้าจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญา และต่อการยุยง
ส่งเสริมให้เกิดการเลือกปฏิบัตินั้น298 หลักความเสมอภาคถือเป็นหลักพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ กล่าวคือ มนุษย์ย่อมได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในฐานะที่
เป็นมนุษย์โดยมิต้องค านึงถึงคุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และถิ่นก าเนิด เป็นต้น 
ดังนั้น หลักความเสมอภาคจึงถือเป็นหลักส าคัญในการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพของ
ประชาชน และเป็นหลักท่ีควบคุมมิให้รัฐใช้อ านาจตามอ าเภอใจ โดยหลักความเสมอภาคมีหลักการว่า 
สิ่งที่เหมือนกันย่อมได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกันหรือไม่แตกต่างกัน ในทางกลับกัน สิ่งที่ไม่เหมือนกัน
ย่อมได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติหลักเรื่องความเสมอภาคไว้ว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย
และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” ในการน าหลักความเสมอภาคมาใช้กับบุคคล 
ย่อมหมายความว่า บุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายเหมือนกันย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ และได้รับการ

                                                           

 298ฤทัย หงส์สิริ, “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและมาตรการของรัฐที่ไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม,” วำรสำรศำลรัฐธรรมนูญ 2, 6 (กันยายน-ธันวาคม 2543): 19. 
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ปฏิบัติที่เหมือนกันหรือไม่แตกต่างกัน แม้ว่าบุคคลนั้นจะมีลักษณะทางสภาพร่างกายอย่างไรก็ตาม 
โดยการปฏิบัติแตกต่างกันต่อบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายที่เหมือนกันย่อมถือว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติ299 ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง300 ก็ได้
บัญญัติไว้ในท านองเดียวกัน 
 หลักความเสมอภาค อาจแยกออกได้เป็น 2 ประเภท301 คือ หลักความเสมอภาคทั่วไป กับ
หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง ดังนี้ 
 1. หลักความเสมอภาคทั่วไป  เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลทุกคนที่อาจกล่าวอ้างกับการ
กระท าใด ๆ ของรัฐได้ หากเรื่องนั้นมิได้มีการก าหนดไว้ในหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง แต่หาก
เรื่องใดมีหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องก าหนดไว้แล้วก็ให้พิจารณาไปตามหลักความเสมอภาคเฉพาะ
เรื่องนั้น ๆ หลักความเสมอภาคทั่วไปถือว่าเป็นสิทธิของบุคคลเพ่ือเรียกร้องมิให้มีการใช้อ านาจอย่าง
อ าเภอใจ โดยการใช้อ านาจอย่างอ าเภอใจนั้น หมายถึง การใช้อ านาจโดยไม่พิจารณาเนื้อหาของเรื่อง
นั้น ๆ และไม่อาจจะค้นหาเหตุผลที่รับฟังได้จากการพิจารณาตัดสินใจดังกล่าว 
 2. หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง เป็นหลักความเสมอภาคที่ใช้เฉพาะภายในขอบเขตเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับชายและหญิง ตามมาตรา 
30 วรรคสอง ดังจะเห็นได้ว่าหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องอาจถูกจ ากัดโดยใช้เฉพาะเรื่อง หรือ
เฉพาะกลุ่มบุคคลที่รัฐธรรมนูญมุ่งคุ้มครองเท่านั้น โดยหลักนี้ถือเป็นหลักกฎหมายพิเศษย่อมมาก่อน
หลักความเสมอภาคทั่วไป ดังนั้น หากกฎเกณฑ์ใดได้รับการพิจารณาหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง
แล้วก็ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาตามหลักความเสมอภาคท่ัวไปอีก 
 หลักความเสมอภาค คือ หลักการที่ว่า ในสถานการณ์ที่ เหมือนกันจะต้องปฏิบัติด้วย
หลักเกณฑ์เดียวกัน แต่หากมีการเลือกปฎิบัติในสถานการณ์ที่เหมือนกัน กรณีนี้ถือว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและขัดแย้งกับหลักความเสมอภาค302 อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ต่อบุคคลนั้นอาจไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทุก
กรณี เนื่องจาก เป็นการเลือกปฏิบัติที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายยอมรับ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
กรณี303 ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติต่างกันที่ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือที่ท าได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย การ
ปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันนั้นอาจเกิดขึ้นได้กับทั้งกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและกรณีที่ถือ
ได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย กล่าวคือ การกระท าที่ไม่ถือว่า

                                                           

 299เรื่องเดียวกัน, หน้า 21. 
 300มาตรา 30 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 
 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
 301บรรเจิด สิงคะเนติ, สำรำนุกรมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 
เรื่องหลักควำมเสมอภำค (กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2543), หน้า 7-12. 
 302สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 165-166. 
 303ฤทัย หงส์สิริ, “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและมาตรการของรัฐที่ไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม,” วำรสำรศำลรัฐธรรมนูญ, หน้า 22-33. 



158 

เป็นการเลือกปฏิบัตินั้น ได้แก่ การปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อบุคคลที่มีฐานะหรือข้อเท็จจริงที่เหมือนกัน 
ดังนั้น การปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายที่แตกต่างกันจึงไม่ถือว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติ เช่น กรณีของทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การของรัฐ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
มาตรา 64 ยอมให้ออกกฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมากกว่าเอกชนทั่วไปใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ304 ส่วนกรณีการเลือกปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายนั้น เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายได้บัญญัติให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลบางประเภท
แตกต่างจากบุคคลทั่วไป อันอาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่การเลือกปฏิบัตินั้นเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือตามที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืน เช่น กรณี
บุคคลอายุเกิน 60 ปีที่ไม่มีรายได้เพียงพอมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 54305 หรือกรณีผู้พิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 55306 เป็นต้น 
 2.  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ได้บัญญัติรูปแบบการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม โดยอาศัยเหตุต่าง ๆ ไว้หลาย
ประการ ได้แก่ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ก็ได้บัญญัติไว้เช่นเดียวกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเป็นการกระท าท่ีขัดต่อหลักความเสมอภาค
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติมีสิทธิยก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลหรือร้องเรียนต่อไป
ได้307 ศาลปกครองสูงสุดได้น าหลักกฎหมายดังกล่าวปรับใช้กับคดี ทั้งที่เป็นคดีซึ่งขัดต่อหลักความ
เสมอภาคและไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค เช่น 

                                                           

 304มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) 
 บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อ่ืนของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคล
ทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดในกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ 

 305มาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) 
 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 306มาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) 
 บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและ
ความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 307มาตรา 28 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) 
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 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.51/2553308 นางอัมพร ทองแท้ ผู้ฟ้องคดี ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ที่ 1 ผู้อ านวยการเขตบางแค ที่ 2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3         
ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ประเภทการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ ต่อฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
ส านักงานเขตบางแค ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ว่าสถานประกอบการของผู้ฟ้อง
คดีตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางเท่ากับ 8 เมตร และอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น 
น้อย (สีเหลือง) ประเภท ย. 3 ซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินในการซื้อขายหรือเก็บเศษ
วัสดุ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร ตามข้อ 14(21) ของ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 จึงมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี
ประกอบกิจการตามค าขอ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบและเข้าใจในเหตุผลและข้อกฎหมายดังกล่าวดีแล้ว แต่  
ผู้ ฟ้องคดีไม่เข้าใจว่ามีผู้ ฟ้องคดีแต่เพียงผู้ เดี ยวหรือที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับและข้อบัญญัติของ
กรุงเทพมหานคร เพราะถ้าข้อบัญญัติจ ากัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียว ผู้ฟ้องคดีก็จะขอปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด แต่เท่าที่ผู้ฟ้องคดีได้น ากฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาศึกษาดูท าให้เข้าใจว่า
กฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544     
มีเขตอ านาจใช้บังคับบุคคลทุกชนชั้นที่อยู่ภายใต้พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และส่วนพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก็มีเขตอ านาจใช้บังคับบุคคลสัญชาติไทยทุกคน แต่เหตุการณ์ที่ผู้ฟ้องคดี
ประสบอยู่ขณะนี้ถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เนื่องจาก ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
มีผู้ประกอบกิจการในข้อบังคับของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครอยู่มากมายทั้งๆ ที่มีความผิดหลาย
ประการ ส าหรับการต่ออายุใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอ้างว่าไม่สามารถน ากฎหมายฉบับใหม่มา
ใช้ย้อนหลังกับผู้ประกอบการที่ท าอยู่ก่อนได้ ไม่เป็นความจริง เนื่องจาก พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติไว้ว่าผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วเมื่อใบอนุญาตหมดอายุต้อง
ด าเนินการขอต่อใบอนุญาต และสามารถเปิดด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ตามข้อ 14 วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ก าหนดว่า ที่ดินประเภท ย. 3 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย
ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว ห้องแถว หรือตึกแถว. . .และวรรคสอง ก าหนดว่า ที่ดิน
ประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้. . .(21) การซื้อขายหรือเก็บ   
เศษวัสดุ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดย
ตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอ่ืนที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร ประกอบกับข้อ 42 
ก าหนดว่า ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขตผัง
เมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ ยื่นค าขอรับ

                                                           

 
308ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.381/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 
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ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้ว
หรือเหลือใช้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 โดยตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สีเหลือง 
ประเภท ย. 3 และอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีความกว้างเพียง 8.50 เมตร สถานประกอบการของผู้ฟ้อง
คดีจึงต้องห้ามมิให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือการซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ตามข้อ 14 วรรคสอง (21) 
ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยได้รับมอบอ านาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ใน
ฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่
บัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอ
ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ . . . และวรรคสอง 
บัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่นตามบทบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จึงมีอ านาจในการที่จะออกใบอนุญาตประกอบกิจการหรือมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการถ้าไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด และแม้ว่าในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ โดยได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2544 ทุกประการก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยได้รับมอบอ านาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ไม่อาจออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ข้อ 14 วรรคสอง (21) ก าหนดว่าที่ดินประเภท ย. 3 
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอ่ืนที่มีขนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ได้ใช้อ านาจตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง แห่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 42 ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 โดยมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพประเภทการสะสมวัตถุหรือสิ่งของช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ตามหนังสือ ที่ กท 8704/4012 
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 นั้น ชอบแล้ว และการที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 นั้น ใช้บังคับกับทุกคน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 มาจ ากัดสิทธิของ
ผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียวทั้งที่สถานประกอบการอ่ืน ๆ ก็กระท าผิดต่อข้อก าหนดของกฎกระทรวง
ดังกล่าวเหมือนกันนั้น เห็นว่า การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติต่อบุคคลที่
เหมือนกันในสาระส าคัญแตกต่างกันที่จะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลได้ต่อเมื่อ
การปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญที่แตกต่างกันนั้น ต้องเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเท่านั้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิหรือความชอบธรรมอย่างใด ๆ ที่จะเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดี 
ที่ 1 ด าเนินการออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเป็นการ
เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กระท าการที่ขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการ
กระท าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี 
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 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.39/2552309 ร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่     
ผู้ฟ้องคดี ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ 1 คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 2 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและ การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอัน
เกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการ
เลือกตั้งในวันที่ 24 มิถุนายน 2550 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้มีค าวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง ให้ถอนชื่อผู้ฟ้องคดีจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  นคร
เชียงใหม่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้มีมติว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  นคร
เชียงใหม่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอน
ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดและให้งดการโฆษณาหาเสียงประชาสัมพันธ์ อีกทั้งผู้
ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ให้เจ้าหน้าที่ท าการถอดประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งที่ติดไว้ทุกหน่วยเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระท าการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่
ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้เช่าบ้านจากนาย พ. และนาง ส. ซึ่งสัญญาเช่าทั้งสองกรณี
ก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เสียภาษีติดต่อกัน
มากกว่าสามปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ ง  ผู้ ฟ้องคดีจึ งมีคุณสมบัติตามมาตรา 44(3)  แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 
เคยรับรองว่า นาย บ. ซึ่งเป็นผู้เช่าอาคารพาณิชย์ มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล  นครเชียงใหม่ ทั้งที่กรณีของนาย บ. เหมือนกับกรณีของผู้ฟ้องคดี นอกจากนั้น การที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีท่ี 2 มีมติด้วยคะแนนเสียง 3 ต่อ 1 ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม่ ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการลงมติว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
จะต้องใช้คะแนนเสียงเอกฉันท์ ตามมาตรา 8 วรรคสอง ประกอบมาตรา 10(6) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 และข้อ 67 ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2542 ขอให้ศาล
พิพากษาเพิกถอนค าวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
1 ดังกล่าว 
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า อ านาจที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ใช้ในการควบคุมและด าเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่ง 
หรือมีมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2549 อันเป็นวันที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สิ้นสุดลง จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2550 อันเป็นวันที่
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นอ านาจทางปกครองตาม
กฎหมาย ซึ่งได้แก่ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

                                                           

 309ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.723/2552 คดีหมายเลขแดงที่ 
อ.39/2552 
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ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 29 
กันยายน พ.ศ. 2549 ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2545 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 กระท าการ
ในฐานะที่เป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้จึง
เป็นคดีพิพาทระหว่าง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งกระท าการในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ฟ้องคดีซึ่ง
เป็นเอกชน โดยเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามใช้อ านาจตามกฎหมายซึ่งเป็น
อ านาจทางปกครองออกค าสั่งหรือกระท าการอ่ืนใด ซึ่งมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  ตาม
มาตรา 38 มาตรา 40 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ย่อมเห็นได้ว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และได้เสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คือ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน แม้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนจะให้ผู้อ่ืน
เช่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้น โดยสัญญาเช่าก าหนดให้ผู้เช่าเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินเป็นการตอบแทนผู้ให้เช่านอกเหนือจากการจ่ายค่าเช่าด้วย แต่ข้อสัญญาเช่าเช่นว่านี้ก็ไม่มีผลทาง
กฎหมายเป็นการปลดเปลื้องภาระหน้าที่ของเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีอยู่ตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินในอันที่จะต้องช าระค่าภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้นตั้งอยู่แต่อย่างใด ผู้เช่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่งได้
ช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากจะถือว่าเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือน
และที่ดินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คงเป็นแต่เพียงผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัญญาเช่าเท่านั้น หาอาจถือได้ว่าเป็นผู้เสียภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินไม่ ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะได้ท าสัญญาเช่าและได้ช าระค่า
ภาษีโรงเรือนและที่ดินจริงดังที่อ้างหรือไม่ก็ตาม จึงไม่ใช่ผู้ที่ได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
โรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง 
ตามมาตรา 44 (3) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2545 ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 3 ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีค าวินิจฉัย และได้มีมติ
ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จึงไม่เป็นการกระท าที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายแต่อย่างใด โดยการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติต่อบุคคลที่
เหมือนกันในสาระส าคัญแตกต่างกันจะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลได้ต่อเมื่อ
การปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญแตกต่างกันดังกล่าว เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเท่านั้น เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ในการประชุมครั้งที่ 86/2546 และการถือปฏิบัติตามมติ
ดังกล่าว ขัดหรือไม่ถูกต้องตามมาตรา 44(3) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พุทธศักราช 2475 ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีมติว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมติวินิจฉัยที่ถูกต้องตามมาตรา 44(3) แห่งพระราชบัญญัติการ



163 

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ประกอบกับมาตรา 40 แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 แม้จะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีแตกต่าง
กับที่เคยมีการปฏิบัติต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2547 ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมต่อผู้ฟ้องคดี 
 และค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.142/2547310 นายศิริมิตร บุญมูล ผู้ ฟ้องคดี 
คณะกรรมการอัยการ ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอาชีพทนายความและรูปกายพิการได้สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในต าแหน่งอัยการผู้ช่วย ประจ าปี พ.ศ.2544 ของ
ผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ และ
คณะกรรมการแพทย์ในการตรวจร่างกายและจิตใจของผู้สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ
อัยการฯ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ เดินขากะเผลก กล้ามเนื้อแขนขาลีบจนถึง
ปลายมือและปลายเท้าทั้งสองข้าง จิตใจปกติ ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 33(11) และ (12) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการฯ จึงมีมติไม่ควรรับสมัครผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงท า
หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการอัยการขอทราบเหตุผลที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็น    
ผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก หลังจากนั้นมีหนังสือชี้แจงกลับว่า เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มี
บุคลิกภาพและร่างกายไม่ เหมาะสมที่ จะเป็นข้าราชการอัยการตามมาตรา  33(11)  แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เหตุผลของผู้ถูกฟ้องคดีเป็น    
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย และบทบัญญัติ        
ดังกล่าว ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 30 วรรคหนึ่ง ได้วาง
หลักแห่งความเสมอภาคไว้ ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่
เหมือนกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญแตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน การปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญแตกต่างกันก็ดี 
หรือการปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกันก็ดี ย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาค 
จึงเห็นได้ว่าหลักความเสมอภาคไม่ได้บังคับให้องค์กรต่าง ๆ ของรัฐ ต้องปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่าง
เดียวกัน ตรงกันข้ามกลับบังคับให้ต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญแตกต่างกันออกไป
ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เฉพาะแต่บุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญเท่านั้นที่องค์กรต่างๆ 
ของรัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นอย่างเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกบุคคลออกเป็น  
ประเภท ๆ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลต่างประเภทกันแตกต่างกันออกไปนั้น มาตรา 30 วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติวางข้อจ ากัดการกระท าดังกล่าวขององค์กรต่าง  ๆ ของ
รัฐไว้ว่า การน าเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือ

                                                           

 
310ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.116/2546 คดีหมายเลขแดงที่ 

อ.142/2547 
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สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาอ้างเพ่ือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลให้
แตกต่างกัน หาเป็นไปโดยไม่เป็นธรรมก็ย่อมถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม
เช่นเดียวกัน ดังนั้น หากการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างดังกล่าว โดยไม่มี
เหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟัง ย่อมถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ซึ่ง
ต้องห้ามตามมาตรา 30 วรรคสามดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้อ านาจดุลพินิจตามมาตรา 
33(11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการฯ วินิจฉัยว่า ผู้สมัครสอบฯ รายใดมีกาย
หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ จึงต้องมีเหตุที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังว่า 
ผู้สมัครสอบรายนั้นมีกายหรือจิตใจที่ไม่เหมาะสมอย่างไรอันท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ข้าราชการอัยการได้ เมื่อพิจารณาจากลักษณะงานของอัยการประกอบกับข้อเท็จจริงซึ่งรับฟังได้ว่า   
ผู้ฟ้องคดีแม้จะมีรูปกายพิการแต่ความพิการดังกล่าวไม่ถึงขนาดที่ไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้ หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่การงานโดยปกติได้ โดยงานที่ผู้ฟ้องคดีเคยท าในขณะเป็นทนายความมาแล้วนั้นมี
ท านองเดียวกับงานของข้าราชการอัยการจึงน่าเชื่อว่าแม้สภาพทางกายของผู้ฟ้องคดีจะพิการ แต่
ความแตกต่างดังกล่าวไม่ถึงขั้นที่จะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะงานของ
อัยการ และโดยที่ความเห็นของคณะกรรมการแพทย์ฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นที่เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพ่ือประกอบการพิจารณา
เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีโดยมิได้พิจารณาถึงความสามารถที่แท้จริงในการ
ปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมีกายพิการ
ดังกล่าวจะท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่อัยการได้อย่างไร มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับสมัคร    
ผู้ฟ้องคดีในการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในต าแหน่งอัยการผู้ช่วย ประจ าปี พ.ศ. 
2544 จึงเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 33(11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการฯ และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 30 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 4.6.2  กำรคุ้มครองศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 
 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เป็นเรื่องที่ ได้ถูกบัญญัติรับรองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยมาตรา 4 บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ
ย่อมได้รับความคุ้มครอง” มาตรา 26 บัญญัติว่า “การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้อง
ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้” และมาตรา 28 
วรรคแรก บัญญัติว่า “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน” และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้น าหลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้
เช่นเดียวกัน 
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 ความหมายของ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” นั้น นักนิติศาสตร์และโดยค าพิพากษาของศาล
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ของเยอรมัน311 สรุปได้ว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นเป็นคุณค่าที่มี
ลักษณะเฉพาะ อันสืบเนื่องมาจากความเป็นมนุษย์และเป็นคุณค่าที่ผูกพันอยู่กับเฉพาะความเป็น
มนุษย์เท่านั้น โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอ่ืนใดทั้งสิ้น เช่น เชื้อชาติ ศาสนา คุณค่าของมนุษย์ดั งกล่าวนี้มี
ความมุ่งหมายเพ่ือให้มนุษย์มีความอิสระในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตัวของบุคคลนั้น ๆ ภายใต้
ความรับผิดชอบของตนเอง โดยถือว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เป็นคุณค่าที่มิอาจจะล่วงละเมิดได้ 
ซึ่ง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เป็นหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การกระท าของรัฐทั้งหลายจึง
ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับคุณค่าอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพราะมนุษย์นั้นเป็นเป้าหมาย
การด าเนินการของรัฐ มนุษย์มิใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการด าเนินการของรัฐ และการด ารงอยู่ของรัฐ
นั้นด ารงอยู่เพ่ือมนุษย์ มิใช่มนุษย์ด ารงอยู่เพ่ือรัฐ ท าให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงถือว่าเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับวางรากฐานของหลักเสรีภาพของบุคคลและหลักความเสมอภาค ซึ่งหากมีการละเมิดต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ว โดยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมันได้เคยวินิจฉัยเกี่ยวกับการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยวิธีการอธิบายถ้อยค าต่าง ๆ เช่น การท าให้ได้รับความอับอาย การติดตาม
ไล่ล่า การเนรเทศ และการลงโทษที่มีลักษณะทารุณโหดร้าย หรือการกระท าที่เป็นการบังคับให้
ท างาน การใช้คนเป็นทาส การก่อการร้าย การท าลายชาติพันธุ์ หรือการน ามนุษย์มาทดลอง การ
กระท าเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการกระท าที่ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งสิ้น ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์ของเยอรมันได้พัฒนาแนวคิดในเรื่องของการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ออกมาในรูปแบบ
ที่เป็นภาวะวิสัย ซึ่งหมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับความกระทบกระเทือน หากมนุษย์ได้
ถูกลดคุณค่ามาเป็นเพียงวัตถุของการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีนี้ย่อมถือได้ว่ามีการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ว312 
 ดังนั้น การใช้อ านาจของรัฐกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีหลักพ้ืนฐานที่ต้องค านึงถึง คือ การ
ใช้อ านาจของรัฐไม่ว่าจะโดยอ านาจใดหรือวิธีการใดจะต้องถือว่ามนุษย์นั้นมิใช่เป็นเพียงวัตถุแห่งการ
กระท าของรัฐ หากการใช้อ านาจของรัฐใดได้กระท าไปในลักษณะที่ท าให้มนุษย์ถูกลดคุณค่าเป็นเพียง
วัตถุแห่งการกระท าแล้ว การกระท าของรัฐนั้น ๆ ย่อมขัดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งหากมีการ
กระท าอันเป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บุคคลก็ย่อมสามารถใช้สิทธิเรียกร้องต่อศาลได้
เพ่ือให้รัฐด าเนินการปกป้องคุ้มครองหรือให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้ น 
ตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เช่น 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.231/2550313 นายปรีชา เชื้อพลากิจ ผู้ฟ้องคดี การรถไฟ
แห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 

                                                           

  311บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์, 
พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552), หน้า 84. 
 312เรื่องเดียวกัน, หน้า 91-101. 
 

313ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.37/2550 คดีหมายเลขแดงที่ 
อ.231/2550 
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 ผู้ฟ้องคดมีีอาชีพรับราชการอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจะต้องเดินทางกลับภูมิล าเนา
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้โดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษกรุงเทพ-เชียงใหม่ ได้รับความเดือดร้อน
เสียหาย อันเนื่องมาจากการที่ได้มีการน าแผ่นป้ายโฆษณาสินค้าและบริการปิดที่กระจกหน้าต่างตู้รถ
โดยสารของขบวนรถไฟดังกล่าว ท าให้เกิดการบดบังทิวทัศน์ไม่อาจมองฝ่ายกระจกออกไปเพ่ือพัก
สายตาได้ เพราะพร่ามัว เกิดอาการคลื่นไส้ การเดินทางโดยรถไฟยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นการ
ทรมานใจและกายอย่างยิ่ง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพ่ือขอให้ขูดลอกแผ่นป้าย
โฆษณาดังกล่าวออกจากหน้าต่างตู้รถโดยสารแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่          
ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ด าเนินการตามค าร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการ
ลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากกระจกหน้าต่างของตู้รถโดยสารทุกสายทั่วประเทศและท าความสะอาด
กระจกหน้าต่างตู้รถโดยสารของขบวนรถไฟทุกขบวนให้สะอาด เพ่ือประโยชน์ของประชาชนผู้โดยสาร
อย่างแท้จริง 
 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยสองประเด็น คือ 
ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองหรือไม่ และประเด็นที่สอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
อนุญาตให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาสินค้าและบริการที่กระจกหน้าต่างตู้รถไฟเป็นการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือไม่ โดยในประเด็นที่หนึ่ง กรณีจึงมีปัญหาที่จะต้องพิจารณา
ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาสินค้าและบริการที่
กระจกหน้าต่างตู้รถโดยสารของขบวนรถไฟด่วนพิเศษกรุงเทพ-เชียงใหม่ หรือไม่ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมี
อาชีพรับราชการอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงน่าเชื่อว่าผู้
ฟ้องคดีโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษกรุงเทพ-เชียงใหม่ เป็นประจ า ซึ่งในการโดยสารรถไฟแต่ละครั้ง 
ผู้ ฟ้องคดีย่อมจะมองทิวทัศน์สองข้างทางรถไฟเพ่ือให้ เกิดความเพลิดเพลินในการเดินทาง
เช่นเดียวกับท่ีผู้โดยสารโดยทั่วไปกระท ากันเป็นปกติวิสัย แต่การมองผ่านกระจกที่มีป้ายโฆษณาสินค้า
และบริการปิดทับอยู่ย่อมจะก่อให้เกิดความร าคาญนัยน์ตาและไม่อาจเห็นทิวทัศน์สองข้างทางรถไฟได้
ชัดเจนเหมือนกับการมองผ่านกระจกหน้าต่างที่ใสสะอาดและปราศจากป้ายโฆษณาปิดทับ เหตุเพียง
เท่านี้ก็เพียงพอที่จะท าให้ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่ องจากการที่       
ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาสินค้าและบริการที่กระจกหน้าต่างตู้รถโดยสารแล้ว  
ส่วนในประเด็นที่สอง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท ากิจการรับขนส่งผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์และของอ่ืน ๆ ซึ่ง
เป็นบริการสาธารณะ ในการจัดท ากิจการบริการสาธารณะดังกล่าว นอกจากจะต้องจัดให้มีขบวน
รถไฟส าหรับขนส่งผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์และของอ่ืน ๆ อย่างเพียงพอแก่ความต้องการของ
ประชาชน วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้บริการรถไฟเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร สินค้า   
พัสดุภัณฑ์และของอ่ืน ๆ ที่รับขนส่งแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดียังจะต้องดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของตู้รถโดยสาร
ของขบวนรถไฟซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะดังกล่าว เช่น ที่นั่ง หรือ      
ที่นอนของผู้โดยสาร รวมทั้งประตูหน้าต่างของตู้รถโดยสาร ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและสามารถ
อ านวยความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารได้ตามสมควร ซึ่งในส่วนของหน้าต่างนั้น          
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รถโดยสารทุกชนิด  ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารส่วนบุคคลหรือรถโดยสารสาธารณะ และไม่ว่าจะเป็น    
รถโดยสารปรับอากาศหรือรถโดยสารไม่ปรับอากาศจะต้องมีหน้าต่าง โดยหน้าต่างรถโดยสารมิได้มีไว้เพียง
เพ่ือให้แสงสว่างจากภายนอกรถเข้าไปภายในรถได้เท่านั้น แต่ยังมีไว้เพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็น
สรรพสิ่งที่อยู่นอกรถเพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินในระหว่างที่อยู่ในรถและระแวดระวังภยันตรายที่
อาจจะมีจากภายนอกรถอีกด้วย รถโดยสารที่ไม่มีหน้าต่างจึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นรถโดยสาร แต่เป็น 
รถขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และต้องถือว่าผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ไม่มีหน้าต่างปฏิบัติต่อ
ผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุ ซึ่งเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้โดยสาร ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมี
หน้าที่ที่จะต้องจัดให้ตู้รถโดยสารของขบวนรถไฟทุกขบวนมีหน้าต่างและดูแลรักษาหน้าต่างตู้         
รถโดยสารทุกคันให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้สมวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีหน้าต่าง การที่      
ผู้ถูกฟ้องคดีท าสัญญาเช่าติดตั้งป้ายโฆษณาภายนอกรถโดยสารโดยยินยอมให้ติดตั้งป้ายโฆษณาที่กระจก
หน้าต่างรถโดยสารได้ด้วย จึงเป็นการใช้หน้าต่างรถโดยสารแสวงหารายได้จนท าให้ผู้โดยสารไม่อาจใช้
ประโยชน์จากหน้าต่างรถโดยสารตามวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีหน้าต่างได้ตามที่ควรจะเป็น ถือเป็น
การละเลยต่อหน้าที่ในการจัดท ากิจการรับขนส่งผู้โดยสารซึ่งเป็นการบริการสาธารณะตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากบริเวณ
กระจกหน้าต่างตู้รถโดยสาร และท าความสะอาดกระจกหน้าต่างตู้รถโดยสารรถไฟทุกคันให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 
 
 4.6.3  หลักควำมได้สัดส่วน 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยอันเป็นการปกครอง
ภายใต้หลักนิติรัฐ314 ที่มีแนวคิดพ้ืนฐานในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่ง
เป็นสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดและไม่อาจพรากไปได้  อันเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการยอมรับตามทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ 
 การด าเนินการของฝ่ายปกครองนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งในการที่จะให้การ
ด าเนินภารกิจของฝ่ายปกครองบรรลุตามความมุ่งหมายได้จ าเป็นต้องให้ฝ่ายปกครองใช้อ านาจรัฐที่
อาจไปกระทบต่อปัจเจกบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม ในรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายต่างยอมรับความเป็น
อิสระของปัจเจกบุคคลในการที่จะพัฒนาบุคคลิกภาพของตนไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นๆ 
ดังนั้น รัฐจึงต้องมีหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การแทรกแซงในสิทธิ
และเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยอ านาจรัฐจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
ตัวแทนประชาชนให้อ านาจกระท าการดังกล่าว ในการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองนั้นมีโอกาสที่จะ
กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด จากหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนจึงเรียกร้องให้สามารถควบคุมตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครองได้ซึ่ง
อาจเป็นควบคุมภายในฝ่ายปกครอง หรือการควบคุมโดยองค์กรภายนอก เพ่ือมิให้การใช้อ านาจของ
ฝ่ายปกครองไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเนื่องจากองค์กรตุลาการเป็นองค์กร
เดียวที่มีหลักประกันความเป็นอิสระ หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดย
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องค์กรตุลาการถือเป็นหัวใจส าคัญของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน315 โดยการน าหลัก
ความได้สัดส่วนมาใช้ในการพิจารณาคดีของศาลนั้นได้มีการยอมรับเสมอมาว่า การใช้อ านาจรัฐจะต้อง
ผูกพันและปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน และใช้หลักดังกล่าวในการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐให้มีความพอเหมาะพอประมาณ โดยการกระท าที่จะเรียกได้ว่าเป็นการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพเท่าที่จ าเป็นถือเป็นการควบคุมการใช้อ านาจไม่ให้เป็นไปโดยอ าเภอใจ หรือมีการจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนอย่างไร้ขอบเขต316 
 กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายปกครองเพ่ือให้การด าเนินภารกิจของฝ่ายปกครองบรรลุตามความ 
มุ่งหมายได้นั้นย่อมต้องมีการกระทบถึงการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรืออาจกล่าวได้ว่า 
กฎหมายนั้นเป็นทั้งเครื่องมือในการส่งเสริมให้บรรลุถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพด้วยเช่นเดียวกัน ส าหรับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 วาง
หลักเกณฑ์ในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
 1. การตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะกระท าได้แต่อาศัยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง 
 2. การตรากฎหมายจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องมีผลเป็นการทั่วไปและไม่        
มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ตามมาตรา 29 วรรคสอง 
 3. การตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต้องเป็นไปตามหลักเท่าที่จ าเป็น
หรือหลักความได้สัดส่วน ตามมาตรา 29 วรรคสอง 
 4. การตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญ
แห่งสิทธิและเสรีภาพมิได้ ตามมาตรา 29 วรรคสอง 
 5. การตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะต้องอ้างบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิ ตามมาตรา 29 วรรคสอง 
 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 29317 หมายถึง กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายที่มีผลบังคับในระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น ซึ่งหากฝ่ายปกครองจะออกกฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแล้ว ย่อมต้องอาศัยอ านาจจากกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติให้อ านาจด้วยนั่นเอง จะเห็นได้ว่า หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองจะต้องกระท าภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญก าหนด โดยหลัก
ความได้สัดส่วนเป็นหลักการหนึ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น
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 316วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “เงื่อนไขการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน: 
มาตรการในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย,” วำรสำรนิติศำสตร์  
30, 2 (มิถุนายน 2543): 187-189. 
 317คณะกรรมการกฤษฎีกา, เลขเสร็จ 22/2543, มกราคม 2543, เรื่อง หารือปัญหาข้อ
กฎหมายกรณีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเอกสารการสอบ (กรณีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์). 
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จะต้องสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนด้วย หลักนี้ เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่น ามาใช้พิจารณา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการกระท าของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิของปัจเจกบุคคล 
 อย่างไรก็ตาม หลักความได้สัดส่วนในฐานะที่เป็นข้อจ ากัดการใช้อ านาจรัฐเป็นหลักกฎหมาย
ที่มีอยู่และควบคู่มากับระบบกฎหมายไทยมาเป็นเวลานาน แต่ได้มีการน าหลักความได้สัดส่วนมา
บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่ง
มีผลท าให้สถานะและความแน่นอนชัดเจนของหลักความได้สัดส่วนที่จากเดิมมีสถานะเป็นเพียงหลัก
กฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายไทยได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนมากขึ้นโดยมีสถานะเป็นหลัก
กฎหมายทั่วไปในระดับรัฐธรรมนูญ โดยในการน าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในการพิจารณาคดีโดย
องค์กรตุลาการนั้น จากการศึกษาจากค าพิพากษาของศาลแล้วพบว่า318 ศาลได้ยอมรับเสมอมาว่าใน
การใช้อ านาจรัฐจะต้องผูกพันและปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน โดยศาลได้น าหลั ก 
ความได้สัดส่วนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐให้มีความพอเหมาะพอประมาณและ
เกิดความเป็นธรรมเสมอมา 
 หลักความได้สัดส่วนเป็นหลักกฎหมายที่ศาลปกครองทั้งประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส 
ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการใช้อ านาจรัฐโดยมิให้
ใช้อ านาจรัฐเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินขอบเขตของความเหมาะสม ความ
จ าเป็น ขาดการสร้างดุลยภาพที่มีขึ้นระหว่างประโยชน์ของปัจเจกชนและประโยชน์สาธารณะ319 
โดยเฉพาะประเทศเยอรมันที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศต้นก าเนิดของการน าหลักความได้
สัดส่วน (der Grundsatz der Verhaeltnismaessigkit) มาใช้ในการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐ อย่างไรก็ตาม ภาระหน้าที่ของหลักความได้สัดส่วนมิได้มุ่งหมายเฉพาะเพ่ือจ ากัดการแทรกแซงของ
รัฐเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักการในทางเนื้อหาที่ห้ามมิให้มีการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ รวมทั้งเป็นหลักที่มี
ความส าคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอีกด้วย320 โดยหลักความได้สัดส่วนในระบบ
กฎหมายเยอรมันมีรากฐานมาจากหลักความยุติธรรม ที่ค านึงถึงหลักความยุติธรรมระหว่าง
ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลและประโยชน์ของสังคมโดยรวม ซึ่งหลักความได้สัดส่วนเป็นหลักที่
ส าคัญในการตรวจสอบการกระท าของรัฐทั้งหลาย อันมีผลส าคัญต่อความสมบูรณ์หรือความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าของรัฐนั้น ๆ321 โดยหลักความได้สัดส่วนเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่มีสถานะใน
ระดับรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นหลักที่มีผลมาจากหลักนิติรัฐ และมีพ้ืนฐานมาจากการคุ้มครองสิทธิ

                                                           

 318วรดนู จิวาระนันทน์, หลักควำมได้สัดส่วนในระบบกฎหมำยไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้า 71 
 319เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพ้ืนฐำนกฎหมำยมหำชน, หน้า 147. 
 320บรรเจิด สิงคะเนติ, รำยงำนกำรวิจัยเรื่อง กำรใช้สิทธิทำงศำลของบุคคลซึ่งถูกละเมิด
สิทธิ หรือเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 28 ในกรณีที่ศำลมีค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดแล้ว 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551), หน้า 8. 
 321บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์, หน้า 
269. 
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ขั้นพ้ืนฐาน322 นอกจากนี้ ในประเทศเยอรมันยังได้น าหลักการนี้ไปปรับใช้เพ่ือเป็นหลักแห่งความเสมอ
ภาคในการบังคับใช้กฎหมายให้มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องส่วนได้ส่วนเสียอันเกี่ยวกับ
สิทธิบุคคลตามกฎหมายที่ฝ่ายปกครองหรือองค์กรของรัฐต้องใช้ดุลพินิจในรูปของกฎ ค าสั่ง และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อ านาจไว้แล้ว หลักความได้
สัดส่วนยังเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือของศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญในประเทศ 
ต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการชั่งน้ าหนักว่าการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง หรือองค์กรของรัฐเป็นไปตาม
หลักสัดส่วนที่เหมาะสมและจ าเป็นหรือไม่ เพียงใด323 
 จะเห็นได้ว่า หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนก าหนดให้ฝ่าย
ปกครองจะต้องกระท าภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญก าหนด โดยหลักความได้สัดส่วนเป็นหลักการหนึ่ง
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นจะต้องสอดคล้องกับหลักความได้
สัดส่วนด้วย 
 หลักความได้สัดส่วนที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนนั้น ประกอบด้วยหลักการย่อย ๆ 3 ประการ คือ 
 ประการแรก หลักแห่งความสัมฤทธิ์ผล (Principle of Appropriateness) หรือหลักแห่ง
ความเหมาะสม หลักการนี้บังคับว่าในบรรดามาตรการต่าง ๆ ที่รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายเปิดช่องให้
ฝ่ายปกครองสามารถก าหนดเพ่ือไปจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ ฝ่ายปกครองจะต้องเลือก
มาตรการที่สามารถด าเนินการให้เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้เท่ านั้น หาก
มาตรการใดไม่สามารถท าให้จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้โดยแน่แท้ หรือท าให้
สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิม ย่อมเป็นมาตรการที่ขัดต่อหลักความสัมฤทธิ์ผลและไม่มีผลใช้บังคับ 
ดังนั้นมาตรการที่กฎหมายให้อ านาจฝ่ายปกครองออกมาใช้บังคับแก่ประชาชนต้องเป็นมาตรการที่
เหมาะสม กล่าวคือ สามารถด าเนินการเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติประสงค์จะให้
เกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า หลักแห่งความเหมาะสมเรียกร้องความสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผลระหว่างมาตรการที่ฝ่ายปกครองออกมาใช้บังคับกับสิ่งที่กฎหมายฉบับที่ให้อ านาจประสงค์จะให้
เกิดขึ้นเป็นผล หรืออาจกล่าวได้ว่าหลักแห่งความสัมฤทธิ์ผลเป็นสิ่งเดียวกันกับสามัญส านึก 
(Common Sense) ซึ่งหากฝ่ายปกครองออกมาตรการที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายได้อย่างแน่แท้ จึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าฝ่ายปกครอง
ประสงค์จะใช้มาตรการนั้นเป็นเครื่องมือด าเนินการให้เกิดผลอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากผลที่กฎหมาย
ประสงค์จะให้เกิด เข้าข่ายการใช้อ านาจโดยมิชอบ (Abuse of Power)324 จึงอาจสรุปได้ว่าหลักแห่ง
ความสัมฤทธิ์ผลหรือหลักแห่งความเหมาะสมนี้ เป็นหลักการที่บังคับให้ฝ่ายปกครองหากจ าเป็นต้อง
ออกมาตรการที่เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ฝ่ายปกครองจะต้องเลือกมาตรการที่

                                                           

 322เรื่องเดียวกัน, หน้า 304. 
 323วุฒิชัย จิตานุ, “การบังคับใช้หลักการสัดส่วน (Principle of Proportionality),” วำรสำร
ศำลรัฐธรรมนูญ 8, 22 (มกราคม-เมษายน 2549): 41-43. 

324เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพ้ืนฐำนกฎหมำยมหำชน, หน้า 149. 
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เหมาะสมและสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อ านาจ
ก าหนดไว้ 
 ประการที่สอง หลักแห่งความจ าเป็น (Principle of Necessity) หลักการนี้เรียกร้องว่าใน
บรรดามาตรการหลาย ๆ อย่างซึ่งสามารถท าให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับที่ให้
อ านาจส าเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งแต่ละมาตรการย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนมากน้อยแตกต่างกัน ฝ่ายปกครองต้องเลือกออกมาตรการที่กระทบกระเทื อนต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด โดยมาจากรากฐานความคิดที่ว่า “ในระหว่างสิ่งที่เลวร้ายสองสิ่งที่
จ าต้องเลือก บุคคลควรเลือกสิ่งที่เลวร้ายน้อยกว่า” ดังนั้น ฝ่ายปกครองจึงมีอ านาจจ ากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของประชาชนได้เพียงเท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
เท่านั้น ในกรณีที่มีมาตรการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเพียงมาตรการเดียวเท่านั้นที่ให้ฝ่ายปกครองใช้ 
หลักแห่งความจ าเป็นจะไม่เกิดขึ้นในกรณีนี้ จึงอาจสรุปได้ว่า หลักแห่งความจ าเป็นนั้นเป็นหลักการที่
เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองหากจ าเป็นต้องออกมาตรการที่เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ฝ่ายปกครองจะต้องเลือกมาตรการที่เหมาะสมและสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อ านาจแล้ว มาตรการดังกล่าวจะต้องเป็นมาตรการที่จ าเป็นโดยไม่
สามารถหามาตรการอ่ืนใด และเป็นมาตรการที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยไปกว่า
มาตรการนี้ หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นมาตรการที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลน้อย
ที่สุด 
 ประการสุดท้าย หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Principle of Proportionality 
Stricto Sensu) เป็นหลักการที่เรียกร้องให้เกิดดุลยภาพขึ้นระหว่างความเสียหายอันจะเกิดขึ้นกับสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์อันมหาชนพึงจะได้รับจากการด าเนินการให้เป็นตามมาตรการ
หนึ่งมาตรการใดของฝ่ายปกครอง และเป็นมาตรการที่จะท าให้บรรลุเจตนารมณ์แห่งกฎหมายและ
กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้น้อยที่สุดและก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชน
มากที่สุด ดังนั้น ฝ่ายปกครองจะเลือกใช้มาตรการใดที่ก่อให้เกิดโทษแก่ประชาชนหรือส่วนรวม
มากกว่าก่อประโยชน์ แม้มาตรการนั้นจะเป็นมาตรการที่เม่ือน ามาใช้แล้วจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายตามหลักแห่งความสัมฤทธิ์ผล และเป็นมาตรการที่จ าเป็นแก่การด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายตามหลักแห่งความจ าเป็นก็ตาม มาตรการดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และใช้บังคับไม่ได้325 จึงอาจสรุปได้ว่า หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบเป็นหลักการที่
เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองหากจ าเป็นต้องออกมาตรการที่เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ฝ่ายปกครองจะต้องเลือกมาตรการที่เหมาะสมและสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อ านาจแล้ว มาตรการดังกล่าวจะต้องเป็นมาตรการที่จ าเป็นโดยไม่
สามารถหามาตรการอ่ืนใด และเป็นมาตรการที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลน้อย
ที่สุดเมื่อได้พิจารณากับผลที่ได้จากการใช้มาตรการดังกล่าวแล้ว ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ผลกระทบที่มีต่อบุคคล ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้น าหลักความได้สัดส่วนมาปรับใช้ในการวินิจฉัยคดี
เป็นจ านวนมาก เช่น 
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 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.7/2555326 นายสาธิต  ตลุ มพุก กับผู้ ฟ้องคดีร่วม      
(รวม 7 ราย) ผู้ฟ้องคดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1 อธิบดีกรมประมง ที่ 2          
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณค าพิพากษา) 
 คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดมีอาชีพท าการประมงปลากะตัก โดยใช้เครื่องมืออวนครอบปลากะตัก
ประกอบแสงไฟ โดยท าการประมงบริเวณพ้ืนที่อ่าวพังงา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2535 เป็นต้นมา โดยปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 รวมทั้งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ประกาศจังหวัดพังงาที่เกี่ยวข้อง ต่อมาคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติได้มีมติว่า รัฐควร
ด าเนินการออกมาตรการด้านการประมงโดยก าหนดแบ่งเขตการประมงในเขต 3 ไมล์ทะเลห่างจากฝั่ง
เป็นแหล่งท าการประมงของกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ก าหนดห้ามท าการประมงปลากะตักทุกชนิดที่ใช้แสง
ไฟล่อ และให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงลักษณะพหุภาคีใน
จังหวัดชายทะเลแต่ละจังหวัด ยกเว้นจังหวัดสงขลา ก าหนดให้พ้ืนที่ห่างจากฝั่งระหว่าง 3-5 ไมล์ทะเล
เป็นเขตกันชน ห้ามท าการประมงปลากะตักโดยใช้แสงไฟประกอบเช่นกันเพ่ือป้องกันการเกิดผล
กระทบของแสงไฟต่อสัตว์น้ าวัยอ่อนที่อยู่บริเวณชายฝั่งและเพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามเขตที่ก าหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้แจ้งให้จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัดทราบและปฏิบัติ
ตามมติของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ออกประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก าหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนชอนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตัก
ซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพ้ืนที่ และก าหนดขนาดช่องตาอวนที่ใช้ประกอบ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงปลากะตัก พ.ศ. 2544 ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเห็นว่า จังหวัดกระบี่ โดย     
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ไม่ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ และหนังสือสั่งการของกรม
ประมง กล่าวคือ ในการก าหนดแผนที่ตามจุดพิกัดที่ 14 โดยก าหนดที่แลตติจูด (เหนือ) 07 องศา 37 
ลิปดา 00 ฟิลิปดา และลองติจูด (ตะวันออก) 98 องศา 44 ลิปดา 00 ฟิลิปดา และเมื่อตรวจรูปแผนที่ 
308 แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว โดยขีดเส้นจากจุดพิกัดของจังหวัดพังงา
บริเวณจะพิกัดที่ 13 ไปยังจุดพิกัดที่ 14 และจากจุดพิกัดที่ 14 ไปยังจุดพิกัดที่ 15 ท าให้เขตห้าม
ครอบคลุมพ้ืนที่ทะเลอ่าวพังงาทั้งหมด ซึ่งไม่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ 
และเนื่องจากอ่าวพังงาเป็นที่ใช้ท าการประมงรวมกันของชาวประมงจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และ
จังหวัดกระบี่ ท าให้ชาวประมงปลากะตักโดยใช้แสงไฟประกอบได้รับความเดือดร้อนและสร้างความ
เสียหายให้กับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรแผ่นดินอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการอ้างความจ าเป็นด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือก าจัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะกระท าได้โดยจ ากัดเท่าที่จ าเป็น 
และต้องมีผลการศึกษาทางวิชาการอันเป็นที่ประจักษ์แล้ว ไม่ใช่อ้างเป็นการทั่วไปว่าเพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่กลับเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงผู้ประกอบอาชีพ
โดยสุจริตอย่างไม่เป็นธรรม 
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 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นการโต้แย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่  1 
ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่พิพาทไม่เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแห่งชาติ ที่เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการท าการศึกษาหามาตรการที่เหมาะสม 
ในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงปลากะตักโดยใช้แสงไฟประกอบ และประกาศดังกล่าวออกตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการพหุภ าคีจั งหวัดกระบี่ที่ ไม่ เป็นไปตามกรอบแนวทางของมติ
คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ รวมทั้งการออกประกาศฉบับพิพาทยังเป็นการจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของผู้ฟ้องคดีเกินความจ าเป็น อันเป็นการขัดต่อมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า อ านาจในการออกประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ฉบับที่พิพาทนั้นเป็นไปตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 ที่ให้อ านาจ  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในการออกประกาศก าหนดขนาดตาและระยะช่องเครื่องมือท าการประมงทุกชนิด 
ก าหนดขนาด ชนิด จ านวนและส่วนประกอบของเครื่องมือท าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ในที่สัตว์น้ า 
ก าหนดมิให้ใช้เครื่องมือท าการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในที่จับสัตว์น้ าโดยเด็ดขาด รวมทั้งก าหนด
วิธีใช้เครื่องมือท าการประมงต่าง ๆ โดยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ที่มุ่ง
คุ้มครองสัตว์น้ าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดระบบการควบคุมการจับสัตว์น้ าเพ่ือให้สัตว์น้ าเป็น
ทรัพยากรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จึงต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทในคดีนี้ปรากฏว่า คณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการท าการศึกษาหามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการท า
การประมงปลากะตักโดยใช้แสงไฟประกอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้เสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการท าประมงปลากะตักโดยเสนอให้ก าหนดเขต 3 ไมล์ทะเลห่างจากฝั่งเป็นแหล่งท าการ
ประมงของกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ก าหนดห้ามท าการประมงปลากะตักทุกชนิดที่ใช้แสงไฟล่อ และมีเขต
ปลอดจากการท าการประมงปลากะตักปั่นไฟในระยะระหว่าง 3-5 ไมล์ทะเล เพ่ือป้องกันปัญหาผล 
กระทบของแสงไฟต่อสัตว์น้ าวัยอ่อนที่อยู่บริเวณชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อมูลทางวิชาการที่
พิสูจน์ได้ว่าพ้ืนที่ใดเป็นแหล่งวางไข่ หรือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าวัยอ่อน ให้แต่ละจังหวัด
ด าเนินการห้ามท าการประมงในบางฤดูกาล หรือในบางพ้ืนที่โดยยึดหลักการและเหตุผลทางชีววิทยา
ประมง เศรษฐกิจและสังคมประกอบกันไป นอกจากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ยังเสนอว่า เนื่องจาก
สภาพท้องทะเลแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น การก าหนดเขตท าการ
ประมงโดยใช้แสงไฟล่อจึงควรให้แต่ละจังหวัดตั้งคณะกรรมการในรูปของพหุภาคี ท าการพิจารณา
ก าหนดเขตท าการประมงปลากะตักโดยใช้แสงไฟล่อตามความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว และให้แต่ละจังหวัดตั้ง
คณะกรรมการในลักษณะของพหุภาคีพิจารณารายละเอียดตามความเหมาะสม จังหวัดกระบี่ได้
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
เขตปลอดการท าประมงปลากะตักโดยใช้แสงไฟประกอบ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ และ
ผู้แทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมง โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้พิจารณาแล้วจึงมี
มติให้ก าหนดเขตห้ามท าการประมงปลากะตักปั่นไฟ ห่างจากฝั่งของเกาะออกไป 3 ไมล์ทะเล ซึ่งเป็น
การก าหนดเขตภายในกรอบมติของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ อันเป็นการกระท าที่ชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีท้ังเจ็ดว่า กรณีดังกล่าวเป็นก าหนดนอกเขต 5 ไมล์ทะเล
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จากฝั่ง จึงไม่อาจรับฟังได้และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีอ านาจออกประกาศดังกล่าวได้โดยไม่จ าต้องมี
หลักฐานทางวิชาการใหม่ ดังที่ผู้ฟ้องคดีท้ังเจ็ดกล่าวอ้าง 
 ในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีท้ังเจ็ดอุทธรณ์ว่า การออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับที่
พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่ได้พิจารณาประเด็นความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดี ตามความจริง เพราะ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าวมีผลเป็นการห้ามท าการประมงของผู้ฟ้องคดีอย่าง
เด็ดขาดสิ้นเชิงนั้น ศาลเห็นว่า ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับที่พิพาทมีผลห้ามท าการ
ประมงปลากะตัดปั่นไฟในเขตตามแผนท้ายประกาศเท่านั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดยังสามารถท าการ
ประมงนอกเขตที่ห้ามได้ และหากประสงค์จะท าประมงในเขตตามประกาศฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดก็
สามารถท าการประมงได้โดยปรับเปลี่ยนวิธีการประมงหรือเครื่องมือการท าประมงที่ไม่ต้องห้ามตาม
ประกาศฯ ดังกล่าว ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับที่พิพาทจึงมิได้มีผลเป็นการห้ามท าการ
ประมงโดยสิ้นเชิงดังที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดกล่าวอ้าง และกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดอุทธรณ์ว่า การออก
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับท่ีพิพาทเป็นการห้ามท าการประมงด้วยเครื่องมืออวนครอบ 
อวนช้อน อวนยกปลากะตัก ในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดเป็นการกระท าที่เกินความจ าเป็นและ
เป็นการมุ่งหมายที่จะบังคับแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดอย่างเจาะจง ท าความเดือดร้อนให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด 
และผู้ประกอบอาชีพอย่างไม่เป็นธรรมนั้น เห็นว่า การออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และเป็นการด าเนินการที่
สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติที่ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการและ
คณะท างานเพ่ือศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงปลากะตักในทางวิชาการแล้ว และเห็น
ว่า การก าหนดเขตปลอดการท าประมงปลากะตัก ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับที่
พิพาทมิได้เป็นการห้ามโดยเด็ดขาดในการท าประมงปลากะตัก แต่เป็นเพียงการห้ามในบางพ้ืนที่และ
ห้ามตามวิธีการประมงเท่านั้น การออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าวจึงเป็นการจ ากัด
สิทธิเสรีภาพที่ไม่เกินความจ าเป็นอันจะเป็นการขัดต่อมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ดังที่ผู้ฟ้องคดีท้ังเจ็ดกล่าวอ้าง 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.51/2547327 นายสุนทร ทองค า กับผู้ฟ้องคดีร่วม (รวม 
23 ราย) ผู้ฟ้องคดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1 กรมประมง ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี 
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ า  ผู้ ถูกฟ้องคดีที่  2 ได้ศึกษาวิจัยพบว่าชายฝั่ งทะเล จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งซึ่งสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญ
โดยเฉพาะปลาทูวางไข่ และอาศัยเลี้ยงตัวในวัยอ่อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปี จึง
ได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกมาตรการห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิดท าการประมงในพ้ืนที่และ
ช่วงเวลาที่ก าหนด โดยออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 และได้
ติดตามศึกษาปรับปรุงและแก้ไขเรื่อยมาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลง  โดยปรากฏว่า

                                                           

 
327ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.12/2546 คดีหมายเลขแดงที่  

อ.51/2547 
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ชาวประมงได้พัฒนาและดัดแปลงเครื่องมือท าการประมงบางประเภทให้มีประสิทธิภาพในการจับ  
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ าและสัตว์น้ าวัยอ่อนเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้อง
คดีท่ี 1 จึงออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงบาง
ชนิดท าการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าว ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นการจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพประมงของผู้ฟ้องคดี และ มี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ก่อนออกประกาศไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงเหตุผลและแสดงความเห็น และเป็นเหตุให้  
ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถท าการประมงเป็นเวลา 6 เดือนในแต่ละปี จึงขอให้ศาลสั่งเพิกถอนประกาศ
ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน 
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกประกาศฉบับพิพาทเป็นการออกโดย
อาศัยอ านาจตามมาตรา 50 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 32(1) (2) (4) 
และ (5) แห่งพระราชบัญญัติการประมงฯ เป็นการใช้อ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ประเด็นที่ต้อง
วินิจฉัยต่อมาคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ใช้ดุลพินิจในการออกประกาศดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่  ซึ่งพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือก าหนดมาตรการใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า โดยเริ่ มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 พบว่าในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่วางไข่ของสัตว์น้ า เศรษฐกิจที่
ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาทู ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 32 แห่ง พระราชบัญญัติ
การประมงฯ ออกประกาศฯ ก าหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า ก าหนดห้ามใช้เครื่องมือท าการ
ประมงบางชนิดท าการประมงในพ้ืนที่ดังกล่าว และได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ า หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ออกประกาศฉบับลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2527 เรื่อง ก าหนดห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงบางชนิดท าการประมงในฤดูปลาที่มีไข่
และวางไข่เลี้ยงลูกในท้องที่บางแห่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งผู้ฟ้องคดียอมรับและยังเรียกร้องให้
มีการน าประกาศฉบับนี้มาใช้บังคับอีกด้วย ได้มีการส ารวจศึกษาและวิจัยทางวิชาการพบว่า ช่วงเวลา
ห้ามท าการประมงดังกล่าวมีผลต่อการอนุรักษ์สัตว์น้ า และยังพบว่าการใช้เครื่องมือท าประมงบางชนิดที่
ไม่ได้มีการห้ามในประกาศฯ ฉบับปี 2527 ได้ก่อความสูญเสียแก่เศรษฐกิจ เนื่องจากจะมีลูกสัตว์น้ า
เศรษฐกิจถูกจับปะปนมา และเครื่องมือบางชนิดก็เป็นเครื่องมือที่จับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาในช่วงฤดูปิด
อ่าวได้เป็นจ านวนมาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงได้ออกประกาศฯ ฉบับปี 2542 ห้ามใช้เครื่องมือบางชนิด
เพ่ิมข้ึนจากประกาศฯ ฉบับปี 2527 ซึ่งมาตรการตามประกาศฯ ฉบับปี 2542 เป็นมาตรการที่สามารถ
บรรลุผลในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าได้มากกว่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ ฉบับปี 2527 และแม้
มาตรการนี้จะมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการประกอบอาชีพประมงของผู้ฟ้องคดีในท้องที่ดังกล่าว
มากกว่าประกาศฯ ฉบับปี 2527 ก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าไม่มีมาตรการอ่ืนใดที่จะด าเนินการให้บรรลุผลใน
การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าได้เท่ากับมาตรการที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ ฉบับปี 2542 มาตรการตาม
ประกาศฯ ฉบับปี 2542 จึงเป็นมาตรการที่จ าเป็นแก่การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ในการ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป แม้จะกระทบต่อรายได้จากการท า
ประมงของผู้ฟ้องคดีก็เป็นเพียงระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถน าเรือออกไปท าการประมง
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นอกพ้ืนที่ หรือใช้เครื่องมือท าการประมงอ่ืนที่ไม่ต้องห้าม หรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือท าการประมงใน
ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าวได้ และผลประโยชน์ของส่วนรวมที่จะได้รับจากการก าหนดมาตรการ   
ต่าง ๆ ตามประกาศฯ ฉบับปี 2542 สามารถลดมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจได้เป็นจ านวนมาก 
เป็นประโยชน์แก่สาธารณะมากกว่าเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ ประกาศดังกล่าวมิได้
ห้ามผู้ฟ้องคดีท าการประมงโดยสิ้นเชิงและตลอดไป จึงมิได้กระทบสาระส าคัญในการประกอบอาชีพ
ประมงตามมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การออกประกาศดังกล่าวได้อาศัย
อ านาจตามมาตรา 50 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือสงวน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติประเภทสัตว์น้ าให้ยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะในช่วงระยะเวลา  และ
สถานที่ที่ก าหนดเฉพาะเท่านั้น ไม่มีลักษณะที่อาจท าให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและอาชีพ และโดยขณะที่ออกประกาศฉบับดังกล่าว ยังไม่มีกฎหมาย
ออกตามความในมาตรา 36 มาตรา 56 และมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่
บัญญัติให้บุคคลมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในโครงการของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม อาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ คงมีเพียง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541 ซึ่งออกตามความใน
มาตรา 214 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ   
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 ใช้บังคับเท่านั้น ซึ่งมิได้มีบทบัญญัติ
บังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีประชาพิจารณ์ในทุกกรณีแต่ให้เป็นดุลพินิจที่จะจัดให้มีหรือไม่ให้
มีก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีการประชุม ส ารวจ วิจัยและรับฟังความคิดเห็น
จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ชาวประมงในพ้ืนที่ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวประมง
ปากน้ าหลังสวน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกอยู่ด้วยตามสมควรแล้ว จึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจในการออก
ประกาศดังกล่าวโดยชอบแล้ว ดังนั้น ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว จึงชอบด้วย
กฎหมาย 
 และค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.90/2547328 นายรังสิทธิ์ สุทธิกุลานนท์ ผู้ฟ้องคดี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ส่วน
อ านวยการ เมื่อปี 2543 ผู้ถูกฟ้องคดีมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการที่ส่วนกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีช่วยราชการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับพวก ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่า บุคคลกลุ่มนี้ร่วมกันปฏิบัติ
หน้าที่ในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ใช้อ านาจข่มขู่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ และกีดกันผู้เสนอราคารายอ่ืนอย่างไม่เป็น
ธรรม อีกทั้งเลือกปฏิบัติในการแจกจ่ายชุดนักเรียนท าให้ราษฎรไม่ได้รับความเป็นธรรม ต่อมา         
ผู้ถูกฟ้องคดีมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการช่วยราชการดังกล่าวและกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการใน

                                                           

 
328ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.10/2546 คดีหมายเลขแดงที่  

อ.90/2547 
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ต าแหน่งเดิม โดยให้ปฏิบัติงานประจ า ณ ท่าเทียบเรือรัษฎาที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้บริษัทเอกชนเช่า
ด าเนินการ มีหน้าที่ดูแล การใช้ท่าเทียบเรือรัษฎาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสานงาน
ระหว่างผู้เช่าท่าเทียบเรือกับผู้ถูกฟ้องคดีและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับค าสั่ง
ดังกล่าว จึงมีหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แต่ผู้ถูก
ฟ้องคดียืนยันค าสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี และสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีมี
ค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ส่วนอ านวยการ ของ
ผู้ถูกฟ้องคดีตามปกติ 
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ในการบริหารงานบุคคล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
มีอ านาจดุลพินิจตามกฎหมายที่จะสั่งให้ข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานซึ่งมิใช่ส่วนราชการได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของ
ข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการฯ แต่การออกค าสั่งดังกล่าวจะต้องเป็น
การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ค าสั่งดังกล่าวต้องสามารถด าเนินการให้เจตนารมณ์
หรือวัตถุประสงค์ตามกฎหมายส าเร็จลุล่วงไปได้เท่านั้น ค าสั่งใดก็ตามที่ไม่สามารถท าให้เจตนารมณ์
หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับที่ให้อ านาจปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้เลย ย่อมเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบ
และไม่อาจมีผลใช้บังคับได้ นอกจากนี้ ในการออกค าสั่งนั้นจะต้องมีความจ าเป็นในการออกค าสั่งด้วย 
กล่าวคือ จะใช้อ านาจจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของข้าราชการในสังกัดได้เพี ยงเท่าที่จ าเป็นแก่การ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายเท่านั้น การจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของข้าราชการในสังกัดเกินขอบเขตแห่งความจ าเป็นแก่การด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย ย่อมเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบเช่นกันและค าสั่งดั งกล่าวมหาชนจะต้องได้รับ
ประโยชน์มากกว่าความเสียหายที่ผู้รับค าสั่งได้รับ กรณีมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
มีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานประจ า ณ ท่าเทียบเรือรัษฎานั้น เป็นการใช้ ดุลพินิจโดยชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ เมื่อพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ส่วน
อ านวยการของผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับข้อเท็จจริงในการด าเนินกิจการท่าเทียบเรือดังกล่าว แม้ค าสั่ง
ให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานประจ า ณ ท่าเทียบเรือรัษฎาจะเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ตาม
กฎหมายที่จะท าให้การก ากับดูแลการด าเนินกิจการท่าเทียบเรือรัษฎาส าเร็จลุล่วงไปได้ก็ตาม แต่การ
ก ากับดูแลดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่จ าเป็นต้องให้ข้าราชการในสังกัดออกไปปฏิบัติงานเป็นการประจ าที่
ท่าเทียบเรือดังกล่าวก็ได้ เนื่องจากเอกชนเช่าท่าเทียบเรือรัษฎาไปด าเนินการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่
เพียงตรวจสอบการด าเนินการตามสัญญาของเอกชนเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น ประกอบกับ
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารสามารถกระท าได้โดยสะดวก ไม่จ าเป็นต้องออกไปนั่งปฏิบัติงานประจ า ณ 
ท่าเทียบเรือดังกล่าว อีกทั้งผู้ฟ้องคดียังด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ซึ่งมีอาวุโสรองจาก
หัวหน้าส่วนอ านวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยควบคุมตรวจสอบ
การจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน และส่วนอ านวยการมีกรอบอัตราก าลังจ านวน 9 อัตรา และมี
ข้าราชการตามกรอบอัตราก าลังจริงเพียง 6 อัตรา การให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานประจ า ณ ท่าเทียบ
เรือรัษฎา จึงท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ อันท าให้การบริหารงานบุคคลไม่เป็นไป
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ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานประจ า ณ 
ท่าเทียบเรือรัษฎา จึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
 4.6.4  หลักควำมเป็นกลำงของเจ้ำหน้ำที่ 
 หลักความเป็นกลาง หรือหลักความไม่มีส่วนได้เสีย ในระบบกฎหมายปกครองไทยนั้นได้ถูก
บัญญัติและรับรองไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายกลางที่ได้วางหลักเกณฑ์ทั่วไปในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้เป็นหลักในการปฏิบัติราชการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรื่อง
ทางปกครองและผู้ท าค าสั่งทางปกครองจะต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น เพ่ือเป็นหลักประกันความ
เป็นธรรม329 โดยวิทยานิพนธ์นี้ผู้เขียนมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะในส่วนของเหตุที่ท าให้การพิจารณาทาง
ปกครองของเจ้าหน้าที่ขัดต่อหลักความเป็นกลางตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 มาตรา 13 และมาตรา 16 เท่านั้น ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สะท้อนถึงหลักความไม่มีส่วนได้เสีย
หรือหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครอง อันมีสาระส าคัญคือ ค าสั่งทางปกครอง
จะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น การพิจารณาทางปกครองในเรื่องใดที่ท าโดย
บุคคลที่ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น ไม่
ว่าเวลาใด ๆ แต่ได้ด าเนินกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ผลผลิตจากกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย และตกเป็นโมฆะ330 ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องไม่มี
ส่วนได้เสียในการออกค าสั่งทางปกครอง เพ่ือเป็นหลักประกันว่ากระบวนการปฏิบัติราชการได้ด าเนิน
ไปด้วยความเป็นธรรมต่อคู่กรณี331 
 กรณีท่ีกระทบต่อหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 แบ่งเป็น 2 ประเภท332 คือ 
 4.6.4.1  ความไม่เป็นกลางในทางภาวะวิสัย หรือความไม่เป็นกลางโดยสภาพ
ภายนอก คือความไม่เป็นกลางที่มีอยู่ภายนอกความคิดจิตใจของเจ้าหน้าที่ อันมีเหตุมาจากสถานภาพ 
หรือฐานะของตัวเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่กรณีที่เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์ทางด้านใดด้านหนึ่ง
ใกล้ชิดกับคู่กรณี จนอาจเกิดความไม่เป็นกลาง โดยความไม่เป็นกลางในลักษณะนี้ถูกก าหนดไว้ใน
มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จากบทบัญญัติในมาตรานี้
ได้บัญญัติถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ เช่น เป็นคู่กรณีเอง หรือกรณีมี

                                                           

 329กมลชัย รัตนสกาววงศ์, สำระส ำคัญพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 
2539, หน้า 1-18. 
 330วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจท าการพิจารณาทางปกครอง,” ใน รวม
บทควำมทำงวิชำกำรทำงกฎหมำย ว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2541), หน้า 50. 
 331ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (กรุงเทพมหานคร:   
จิรรัชการพิมพ์, 2540), หน้า 242. 
 332บุญอนันต์ วรรณพานิชย์, เรื่องเดิม, หน้า 20-21. 
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ความสัมพันธ์เป็นบุตรของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นต้น ประกอบกับได้วางกฎเกณฑ์ส าหรับกรณีที่เกรงว่าจะไม่
เป็นกลางเอาไว้ และมีวิธีการก ากับโดยถ้าเจ้าหน้าที่นั้นไม่ถอนตัวโดยสมัครใจก็อาจถูกคัดค้านให้    
ถอนตัวออกไป โดยถูกผู้บังคับบัญชาหรือองค์กรระดับสูงขึ้นไปบังคับให้ต้องถอนตัวจากกรณีที่
พิจารณา ซึ่งกรณีที่ถือว่าเป็นความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอก333 ดังนี้ 
 1) กรณีท่ีเจ้าหน้าที่เป็นคู่กรณีเอง เป็นกรณีที่จัดได้ว่าเป็นการร้ายแรงที่สุด 
เช่น การยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานในขณะที่ตนเองเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตั้งโรงงาน 
 2) กรณีท่ีเจ้าหน้าที่เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี เป็นกรณีที่จะเห็นได้
ว่าอาจท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความล าเอียงได้ง่าย 
 3) กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นญาติของคู่กรณี เป็นกรณีที่อาจท าให้เกิดความ
ล าเอียงได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความเป็นญาตินั้นถูกจ ากัดในขอบเขตของการเป็นญาติสนิท 
และกฎหมายได้บัญญัติประเภทของบุคคลไว้โดยตรง ได้แก่ 
 (1) บุพการี หมายถึง ผู้สืบสายโลหิตสายตรงขึ้นไปไม่ว่าจะกี่ชั้น 
นับตั้งแต่บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด ซึ่งการนับตามหลักนี้จะนับทั้งหมดไม่ว่าจะก าเนิดโดยการ
สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
 (2) ผู้สืบสันดาน หมายถึง ผู้สืบสายโลหิตสายตรงลงมาไม่ว่าจะกี่ชั้น 
นับตั้งแต่ลูก หลาน เหลน ลื่อ ซึ่งการนับตามหลักนี้จะนับทั้งหมดไม่ว่าจะก าเนิดโดยการสมรสที่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่นเดียวกับการนับบุพการี 
 (3) ญาติด้านพ่ีน้องนับได้ภายในสามชั้น ซึ่งพ่ีน้อง หมายถึง ผู้ เกิดใน
ครอบครัวจากบิดามารดาเดียวกัน ไม่ว่าบิดามารดาจะสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
 (4) ญาติด้านลูกพ่ีลูกน้องนับได้ภายในสามชั้น ซึ่งลูกพ่ีลูกน้อง 
หมายถึง ลูกของผู้เป็นพ่ีหรือน้องของบิดามารดาหรือมารดา ได้แก่ ลูกของลูกป้า น้า อา ซึ่งนับกันตาม
ข้อเท็จจริง 
 (5) ญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้ภายในสองชั้น 
 4) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือ
ตัวแทนของคู่กรณี เป็นกรณีที่จะเห็นได้ว่ามีความใกล้ชิดและอาจท าให้เกิดความล าเอียงได้ ซึ่งผู้แทน
โดยชอบธรรม หมายถึง ผู้ปกครองที่ดูแลผู้เยาว์ ตามมาตรา 1585 และมาตรา 1598/3 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือผู้อนุบาลที่ดูแลคนไร้ความสามารถ ตามมาตรา 28 ประกอบกับมาตรา 
1598/15 และมาตรา 1598/18 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้วแต่กรณี ผู้พิทักษ์ 
หมายถึง ผู้ที่ดูแลคนเสมือนไร้ความสามารถ ตามมาตรา 32  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ผู้แทน หมายถึง ผู้ซึ่งมีสิทธิหน้าที่โดยกฎหมายที่จะท าการแทนผู้อ่ืน เช่น ผู้แทนนิติบุคคล ตามมาตรา 
70  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตัวแทน หมายถึง ผู้ที่เข้ากระท าการใดแทนผู้อ่ืน ซึ่ง
สิทธิหน้าที่ที่เกิดขึ้นโดยความสัมพันธ์ทางสัญญาตัวแทน ตามมาตรา 797 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 
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 5)  เป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือนายจ้างของคู่กรณี ในกรณีของการเป็นเจ้าหนี้ 
ลูกหนี้ เป็นกรณีที่อาจมีประโยชน์ที่จะเรียกร้องหรือจะต้องให้แก่กันนั้นเอง ส่วนกรณีนายจ้างตาม
มาตรา 13 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นั้น หมายรวมถึงกรณี
การเป็นลูกจ้างด้วย แม้กฎหมายจะมิได้บัญญัติไว้แจ้งชัดก็ตาม 
 6)  กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เช่น เคยได้แสดงความคิดเห็น
อย่างจริงจังในเรื่องที่จะพิจารณานอกหน้าที่การงานของตนมาก่อนแล้ว การมาเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้
ก็คงมีความโน้มเอียงที่จะวินิจฉัยเช่นเดิมอีก หรือเป็นผู้ได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์จากการมี
ค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น เป็นต้น ซึ่งกรณีจะมีการยอมรับเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการพิจารณาใน
การออกกฎกระทรวงต่อไป 
 การที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีส่วนได้เสียในการพิจารณาทางปกครอง เป็นเหตุให้
ค าสั่งทางปกครองที่ท าไปไม่สมบูรณ์และอาจถูกเพิกถอนได้ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดความล าเอียงขึ้นจาก
การมีส่วนได้เสียดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีหน้าที่จะต้องไม่รับท าหน้าที่ ซึ่ งการ
ทราบข้อเท็จจริงและจงใจฝ่าฝืนอาจเป็นความผิดทางวินัยได้ หากเมื่อมีกรณีความไม่เป็นกลางโดย
สภาพภายนอกจะต้องปฏิบัติอย่างไรนั้น แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ334 กรณีเจ้าหน้าที่เป็นบุคคล
ธรรมดา ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยฐานะของตนเองหรือในฐานะที่ตนเองเป็นผู้ท าการแทนองค์กรฝ่ายปกครอง   
ก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องหยุดการพิจารณาในทันทีและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
ทราบ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวมีค าสั่งว่ากรณีดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ และสมควรด าเนินการ
อย่างไร กรณีหนึ่ง และอีกกรณีหนึ่งคือ กรณีเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ กรณีนี้ กรรมการผู้นั้นต้อง
แจ้งเรื่องให้ประธานคณะกรรมการทราบ ซึ่งประธานกรรมการจะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาค าคัดค้านนั้น ซึ่งกรรมการที่ถูกคัดค้านจะต้องไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาดังกล่าวด้วย โดย
หากมีมติว่าเห็นควรให้กรรมการที่มีปัญหาเรื่องความเป็นกลางปฏิบัติหน้าที่ต่อไปต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของกรรมการคนอ่ืนที่ไม่มีปัญหาดังกล่าว335 
 4.6.4.2  ความไม่เป็นกลางในทางอัตตะวิสัย หรือความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายใน 
คือ ความไม่เป็นกลางอันมีเหตุมาจากสภาพภายในความคิดจิตใจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องเป็นเหตุที่ มี
สภาพร้ายแรง ที่จะเห็นได้ว่าอาจท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลางได้ เช่น เป็นคู่อริหรือมีสาเหตุโกรธ
เคืองอย่างร้ายแรงกับคู่กรณี การที่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ยอมออกใบอนุญาตประกอบการสถานบริการ
ให้แก่ ผู้ขออนุญาตรายหนึ่ง เนื่องจาก เกรงว่าหากยอมให้เปิดสถานบริการแล้วจะกระทบรายได้ของ
ผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งเป็นภรรยาของตน หรือญาติมีหุ้นส่วนในกิจการ
ดังกล่าวอยู่ด้วย เป็นต้น โดยความไม่เป็นกลางในลักษณะนี้ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และหากเมื่อมีกรณีความไม่เป็นกลางโดย
สภาพภายในก็จะต้องปฏิบัติท านองเดียวกับกรณีความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอก กล่าวคือ 
จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือประธานกรรมการ แล้วแต่ประเภทของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ด าเนินการ
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พิจารณาปัญหาความไม่เป็นกลางโดยไม่ชักช้า ส่วนการพิจารณาและการสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหรือ
ให้ถอนตัวก็เป็นเช่นเดียวกับกรณีความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอก ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่
เป็นกลาง โดยเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นมิได้ โดยศาลปกครองสูงสุดน า
หลักความเป็นกลางมาปรับใช้กับคดี เช่น 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.133/2553336 นางนฤมล หรือวาสนา พุทธจักร     
ผู้ฟ้องคดี ประธานกรรมการข้าราชการครู ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีค าสั่งลงวันที่ 30 
กรกฎาคม 2544 ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ในฐานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่น าอาหารเสริม (นม) ที่คณะกรรมการตรวจรับครบถ้วนแล้วไปเก็บไว้ที่บ้านพักส่วนตัว เมื่อ
เจ้าหน้าที่ไปเบิกอาหารเสริม (นม) ดังกล่าว ปรากฏว่าขาดหายไปจากจ านวนที่จัดซื้อจริงและเบียดบัง
เงินอาหารกลางวันไว้เพื่อประโยชน์ของตนเองโดยมิชอบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ค าสั่งลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2543 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และในชั้นพิจารณาของ อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มี
ทั้งหมด 9 คน แต่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพียง 6 คน เท่านั้น ซึ่งจากการพิจารณาแล้วมีมติให้ลงโทษไล่    
ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการด้วยคะแนน 4 ต่อ 3 เสียง โดยอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครู 3 
คน เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับโทษลดขั้นเงินเดือน จ านวน 1 ขั้น ส่วนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
คน เห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ สมควรได้รับโทษไล่ออกจากราชการ 
ประธานในที่ประชุมจึงต้องออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง ให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นไล่ออกจากราชการนั้น
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้แก้ไขวาระ
การประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อแก้ไขแล้ว จึงรับรองการประชุมครั้งนั้น ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง 
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยการฟังความข้างเดียว และ      
ผู้ฟ้องคดีมิได้มีโอกาสพิสูจน์ความผิดนั้น เป็นการกระท าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 32 ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์และรายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 เพ่ือพิจารณาสั่งการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี 
ที่ 3 พิจารณาแล้วมีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเพิกถอนค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เพิกถอนมติของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 1 ที่ให้ยกอุทธรณ์ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ทั้งคืนสิทธิและหน้าที่
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ตลอดจนผลประโยชน์ที่ต้องเสียไป และหากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการได้ 
ขอให้ลงโทษสถานเบา 
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนรวมไทย
พัฒนา 2 สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงวันที่ 30 
กรกฎาคม 2544 ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ กรณีโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) โดยทุจริต ต่อคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ซึ่ง อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ กระท าการแทน ก.ค. และมีนาย ป. ในฐานะอนุกรรมการโดยต าแหน่ง ใน อ.ก.ค. 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ท าหน้าที่ประธานกรรมการในที่ประชุม ในการ
ประชุม ครั้งที่ 13/2545 มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งนาย ป. ได้เคยเป็นประธานกรรมการ
พิจารณาการด าเนินการทางวินัยของผู้ฟ้องคดีในการประชุม อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2544 มาก่อน และมีมติว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยมี
เสียงชี้ขาดของนาย ป. ในฐานะประธานกรรมการเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียง การที่นาย ป. ได้มาเป็น
เจ้าหน้าที่ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่องเดิมอีก อันถือได้ว่ามีสภาพร้ายแรงที่อาจท าให้การ
พิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ซึ่งนาย ป. ย่อมเห็นได้เองอยู่แล้วว่าตนมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
แม้จะไม่มีผู้ใดคัดค้านก็ตาม ตามมาตรา 16 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งนาย ป. สมควรจะหยุดการพิจารณาแล้วให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน ย่อมเห็นได้
ว่ามติให้ยกอุทธรณ์ดังกล่าวบกพร่องในสาระส าคัญ อันเป็นเหตุให้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เข้า
ข้อยกเว้นตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อบกพร่องในวิธีพิจารณาทางอุทธรณ์ได้
ล่วงพ้นไปจนถึงขั้นการมีมติซึ่งถือเป็นค าสั่งทางปกครอง จึงถือเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย อันเนื่องมาจากไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการ ซึ่งมีผลเท่ากับการด าเนินการตามขั้นตอน
เพ่ือแก้ไขเยียวยาเกี่ยวกับค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการยังไม่เสร็จสิ้นไปจากหน่วยงานทาง
ปกครอง ศาลจึงยังไม่มีอ านาจก้าวล่วงเข้าไปรับวินิจฉัยว่าค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ
ชอบหรือไม่ชอบ ตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ศาล
ปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าค าสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2544 เรื่อง การลงโทษไล่
ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการไม่ชอบ 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.129/2547337 นายชลอ โนรีวงศ์ ผู้ฟ้องคดี 
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ผู้ให้เช่านา   
ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 2 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 ผู้ฟ้องคดีได้เช่านาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เพ่ือท านาโดยไม่ได้ท าหลักฐานเป็นหนังสือ
หรือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องถือว่ามีก าหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ 6 ปี ซึ่งเริ่ม
ฤดูกาลท านาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนของทุกปี และสิ้นสุดฤดูการท านาในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 
ในขณะที่ระยะเวลาการเช่านายังไม่สิ้นสุดประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ า
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ต าบล ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าบุตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 
ขอให้คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ าต าบล พิจารณาการขอบอกเลิกการเช่านา
ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านโดยอ้างว่าการบอกเลิกการเช่านาไม่เป็นไปตามกฎหมาย กล่าวคือ 
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ไม่ได้บอกเลิกล่วงหน้าก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่า และไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์
ในการใช้นาพิพาทคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ าต าบล ได้พิจารณาโดยเชิญผู้ฟ้อง
คดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เข้าชี้แจงแล้ว วินิจฉัยว่าการบอกเลิกการเช่านาถูกต้องตามกฎหมายแล้ว      
ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ าต าบล ต่อ          
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วมีมติเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ าต าบล ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นบุตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในฐานะ
กรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในข้อพิพาทเข้าร่วมประชุมพิจารณาและลงมติด้วย จึงขอให้เพิกถอนมติ
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 และให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเช่านาดังกล่าวต่อไป 
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ 
มาตรา 18 วรรคสาม บัญญัติห้ามกรรมการในคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ า
จังหวัด หรือคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ าต าบล ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณี
พิพาท เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิในการพิจารณาและลงมติในกรณีพิพาทที่ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียราย
นั้น แต่พระราชบัญญัติดังกล่าว มิได้บัญญัติว่ามีกรณีใดบ้างที่ถือว่ากรรมการในคณะกรรมการการเช่า
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียและต้องด าเนินการอย่างไร จึงต้องน าบทบัญญัติตามมาตรา 
13 และมาตรา 15 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้
พิจารณาและด าเนินการในเรื่องของการเป็นผู้มีส่วนได้ เสีย ตามมาตรา 18 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ กล่าวคือ หากกรรมการคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ าต าบล มีกรณีอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังนี้ (1) เป็นคู่กรณีเอง (2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี (3) เป็นญาติของคู่กรณี คือ 
เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือ
เป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น ฯลฯ ย่อมถือว่ากรรมการซึ่งมีกรณีดังกล่าวเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียและต้องห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมตามมาตรา 18 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น ต้อง
มีการเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาความเป็นผู้มีส่วนได้เสียนั้น หากที่ประชุมมีมติให้
กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูก
คัดค้าน กรรมการผู้นั้นหากมีกรณีดังกล่าวจึงจะมีอ านาจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
กรรมการคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ าจังหวัดรายหนึ่งเป็นบุตรของผู้ให้เช่านาได้
เข้าประชุมใช้สิทธิในการพิจารณาและ ลงมติในกรณีพิพาท โดยไม่ปรากฏว่ามีการประชุมเพ่ือพิจารณา
ความเป็นผู้มีส่วนได้เสียของกรรมการรายนั้นและไม่ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติให้กรรมการดังกล่าว
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ดังนั้น มติของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ าจังหวัด ที่
เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ าต าบล ว่าการบอกเลิกการเช่า
นาของผู้ให้เช่านาถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เนื่องจากขัดต่อหลักความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และถือเป็นความบกพร่องในเรื่องความสามารถ
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อย่างหนึ่ง แม้มติดังกล่าวจะเป็นเอกฉันท์ แต่การที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมด้วยอาจท า
ให้กรรมการอ่ืนเกิดความเกรงใจไม่กล้าอภิปรายแสดงความคิดเห็น อีกทั้งเกิดความล าเอียงขึ้น และ
อาจท าให้กระบวนการพิจารณาบิดเบือนไปในทางอ่ืนได้ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ส่วนกรณีท่ีผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 บอกเลิกการเช่านาโดยไม่ถูกต้องตามมาตรา 
26 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ นั้น เมื่อวินิจฉัยแล้วว่ามติของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้น กรณีข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่         
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จะเป็นผู้พิจารณาในชั้นการพิจารณาทบทวนอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและมีมติโดยชอบ
ด้วยกฎหมายในเรื่องดังกล่าวใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.4/2546338 นายพิทยา ว่องกุล ผู้ ฟ้องคดี 
คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ ที่ 1 ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 ผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อ
เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กรรมการ กสช.) แต่ไม่ได้รับการ
คัดเลือกเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ และมีหน้าที่
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แห่งชาติ (กรรมการ กสช.) เสนอต่อวุฒิสภา เพ่ือให้วุฒิสภาคัดเลือก และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ซึ่งเป็น
ผู้ด าเนินการเพ่ือให้มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และเป็นหน่วยงานธุรการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในวาระเริ่มแรก 
ด าเนินการสรรหากรรมการ กสช. โดยขัดต่อมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ กล่าวคือ กรรมการหลายคนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกับผู้สมัคร และได้คัดเลือกผู้สมัครที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันทางต าแหน่งราชการ และทาง
ธุรกิจ เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ กสช. ท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง 
และมีเหตุน่าเชื่อว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกหลายคนมีผลประโยชน์ส่วนตนอาจจะขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งกรรมการ กสช. หากได้รับคัดเลือกจากวุฒิสภา เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีต าแหน่ง ในทาง
ธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีบุคคลใดมีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในกิจการท้องถิ่นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มิได้เคารพต่อหลักเกณฑ์ตามที่ตนเป็นผู้ก าหนด จนในที่สุดกรรมการสรรหาฯ 
จ านวน 2 คน ไม่ ลงชื่อรับรองผลการคัดเลือกดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีขอให้เพิกถอนค าสั่งหรือมติของผู้ถูก
ฟ้องคดีท่ี 1 ที่คัดเลือกบุคคลจ านวน 14 คน เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ กสช. 
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น 
 ประเด็นที่ 1  คดีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ เห็นว่า    
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

                                                           

 
338ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.20/2545 คดีหมายเลขแดงที่  

อ.4/2546 
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แห่งชาติ (กรรมการ กสช.) จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ท า
หน้าที่คัดเลือกบุคคลจ านวน 14 คน เพ่ือเสนอรายชื่อต่อรัฐสภาเป็นกรรมการ กสช. ตามมาตรา 10 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาใช้สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายของรัฐบาล การด าเนินงานคัดเลือกคณะกรรมการ กสช. จึงอยู่ในความดูแลและ
ด าเนินการของรัฐบาล มติของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการกระท าทางปกครองที่มีผลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและไม่ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาฯ จึง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และมาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ก าหนดให้อ านาจในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลก่อนเสนอวุฒิสภา เป็นอ านาจและความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
วุฒิสภาคงมีอ านาจพิจารณาเลือกหรือไม่เลือกบุคคลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เสนอเท่านั้น ขั้นตอนการ
พิจารณาและมีมติของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงแยกจากขั้นตอนการพิจารณาเลือกกรรมการ กสช. 
ของวุฒิสภา และไม่อยู่ในอ านาจตรวจสอบของวุฒิสภา มติของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นค าสั่งทาง
ปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครที่ ไม่ได้รับคัดเลือกจึงมีสิทธิ
ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองได้ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการสรรหาบุคคล
เพ่ือเสนอรายชื่อต่อวุฒิสภาไม่ชอบตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
จึงอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 ประเด็นที่ 2  มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่คัดเลือกผู้สมัคร 14 คน เป็นบุคคลที่สมควร
ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ กสช. เพ่ือเสนอต่อวุฒิสภา ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า 
กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์กับเรื่องที่พิจารณา หรือมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา ซึ่งท าให้เห็นว่าการพิจารณาหรือสั่งการในเรื่องนั้นไม่เป็นกลางผู้นั้น
ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้พิจารณาหรือสั่งการในเรื่องนั้น ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีของพลโท  
สุนทรฯ กรรมการสรรหาฯ ที่เป็นผู้แทนของสมาคมผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์ในขณะพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครกรรมการ กสช. มีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็น        
ผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการในบริษัท ททบ. 5 เรดิโอ จ ากัด และบริษัทอ่ืนอีก 4 บริษัท ซึ่งท าธุรกิจด้าน
การกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก การคัดเลือกผู้สมัคร กสช. 
ของกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวมิได้กระท าในต าแหน่งหน้าที่ทางราชการ แต่กระท าในฐานะผู้แทน
ของสมาคมผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์ อยู่ในฐานะตัวแทนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็น    
ผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการในบริษัทที่ท าธุ รกิจกับสถานีวิทยุกองทัพบกทั้ง 5 แห่ง เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าผู้สมัครที่ได้รับเลือก คือ พลเอก ธงชัยฯ มีต าแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาผู้อ านวยการ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ รศ. สุพัตราฯ มีต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ททบ. 5 เรดิโอ 
จ ากัด หากบุคคลทั้งสองได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ กสช. ย่อมเอ้ือประโยชน์ในธุรกิจที่พลโท สุนทรฯ 
เป็นตัวแทน กรณีจึงถือว่าเป็นเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร
ดังกล่าวขัดต่อหลักความเป็นกลาง ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
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ทางปกครองฯ ส่วนข้ออุทธรณ์ที่ว่าพลโท สุนทรฯ กระท าหน้าที่ตามที่กองทัพบกมอบหมายตาม
ต าแหน่งหน้าที่ราชการเป็นข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น ศาล
ปกครองสูงสุดจึงมิอาจยกข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้ตามข้อ 101 ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครองฯ 
 ส าหรับนายฉัตรชัยฯ กรรมการสรรหาฯ ที่เป็นผู้แทนของสมาคมนักจัดรายการ
โทรทัศน์ ขณะเดียวกันก็เป็นลูกจ้างของบริษัท บีอีซี เวิล์ด จ ากัด (มหาชน) ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจด าเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณา การจัดหาและผลิตรายการโทรทัศน์ เช่นเดียวกับนาย 
อรุณฯ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ กสช. ส่วนนายอุดมฯ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกฯ อีกผู้หนึ่งก็เป็นลูกจ้างของ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด และเป็นกรรมการ
บริษัท แซทเทิลไลท์ ทีวี บรอดคาสติ้ง จ ากัด บริษัททั้งสองเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บีอีซี เวิล์ด 
จ ากัด (มหาชน) บุคคลทั้งสามจึงมีต าแหน่งเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีส่วนได้เสียร่วมกัน โดยตรงในธุรกิจ
ด้านสื่อสารมวลชน จึงถือว่าเป็นเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณามีมติคัดเลือกผู้สมัคร
ดังกล่าวขัดต่อหลักความเป็นกลาง โดยในการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ประชุม
ทราบว่ามีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนขอให้ทบทวนกระบวนการสรรหาฯ แม้กลุ่มองค์กรภาคประชาชน
จะไม่ได้เป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง แต่ก็มีสิทธิตรวจสอบการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ทราบปัญหาเรื่องกรรมการสรรหาฯ บางคนมีส่วนได้เสียกับผู้สมัครแล้ว 
จึงเป็นกรณีตามมาตรา 16 วรรคสอง (2) จะต้องหยุดการพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาฯ 
จะต้องมีมติว่า กรรมการสรรหาฯ ที่มีเหตุไม่เป็นกลางทั้งสองจะมีอ านาจพิจารณาทางปกครองหรือไม่ 
ตามมาตรา 16 วรรคสอง (3) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้
ดังกล่าว ย่อมส่งผลให้การพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่
ด าเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระส าคัญในการพิจารณาออกค าสั่งทางปกครอง 
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และแม้กรรมการสรรหาฯ เพียง
สองคนมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นกลาง แต่เนื่องจากการพิจารณาคัดเลือก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มิได้มีมติ
คัดเลือกเป็นรายบุคคล แต่ก าหนดให้กรรมการสรรหาฯ แต่ละคนลงคะแนนเลือกผู้สมัครพร้อมกันทั้ง 
14 คน ในคราวเดียวกัน เมื่อกรรมการสรรหาฯ ที่มีเหตุความไม่เป็นกลางได้ลงมติเลือกผู้สมัคร และ
คณะกรรมการสรรหาฯ มิได้ปฏิบัติตามมาตรา 16 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ และมิได้แยกมติของกรรมการสรรหาฯ ที่มีเหตุไม่เป็นกลางกับผู้สมัครที่มีส่วนได้เสีย
ออก แต่ได้ถือเอาผลคะแนนรวมของกรรมการทุกคนในการคัดเลือกผู้สมัครจ านวน 14 คน เป็นมติ
ของกรรมการการสรรหาฯ ย่อมมีผลให้มติของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการคัดเลือกผู้สมัครทั้ง     
14 คน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
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 4.6.5  หลักควำมอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ 
 บริการสาธารณะ (Public Service) หมายถึง กิจการที่อยู่ในความอ านวยการ หรือในความ
ควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าเพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน339 ซึ่งจากความหมาย
ของบริการสาธารณะ อาจแยกลักษณะส าคัญออกเป็น 5 ประการ340 คือ 
 1. บริการสาธารณะเป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการ หรือในความควบคุมฝ่ายปกครอง
การอ านวยการ หมายถึง การเข้าท ากิจการเอง โดยเข้าไปบังคับบัญชาสั่งการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่และก ากับดูแลรับผิดชอบในกิจการที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ โดยผู้บังคับบัญชามีอ านาจ
เหนือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ ส่วนการควบคุม หมายถึง การก ากับดูแลกิจการที่ผู้อ่ื นมีอ านาจ
หน้าที่ที่จะท าได้โดยอิสระ โดยมิได้เข้าไปบังคับบัญชาสั่งการแต่คอยดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน
ถูกต้องเท่านั้น 
 2. บริการสาธารณะต้องมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมขอประชาชน ซึ่ง
ความต้องการส่วนรวมของประชาชน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  ความต้องการได้รับความ
ปลอดภัย และความต้องการได้รับความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต 
 3. การจัดระเบียบและวิธีการจัดท าบริการสาธารณะย่อมจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
เสมอโดยบทกฎหมาย ในการจัดท าบริการสาธารณะจ าเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ และความจ าเป็นในทางปกครองที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะ และจะต้อง
ปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒนาการความต้องการของประชาชน 
 4. บริการสาธารณะจะต้องด าเนินการอยู่เป็นนิจและโดยสม่ าเสมอไม่มีการหยุดชะงัก 
บริการสาธารณะจะต้องด าเนินการอยู่ เป็นนิจและโดยสม่ าเสมอไม่มีการหยุดชะงัก ถ้าบริการ
สาธารณะต้องหยุดชะงักไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ประชาชนย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความ
เสียหาย ซึ่งหากมีผู้ใดมาท าให้บริการสาธารณะต้องหยุดชะงักฝ่ายปกครองก็มีอ านาจที่จะปราบปราม
ได ้
 5. เอกชนย่อมได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน บริการสาธารณะมิได้จัดท า
ขึ้นเพ่ือประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดย เสมอหน้ากัน
ดังนั้น เอกชนผู้อยู่ใต้ปกครองย่อมมีสิทธิที่จะได้รับผลปฏิบัติ หรือประโยชน์จากบริการสาธารณะ   
เท่าเทียมกัน 
 หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้จัดเป็นลักษณะประการส าคัญของกิจการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัดท ากิจการบริการสาธารณะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกิจการ
บริการสาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอยู่เสมอด้วย โดยศาลปกครองสูงสุดได้
น าหลักกฎหมายดังกล่าวปรับใช้กับคดี เช่น 
 

                                                           

 339ประยูร กาญจนดุล, เรื่องเดิม, หน้า 108. 
 340เรื่องเดียวกัน, หน้า 110-115. 
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 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.363/2556341 กรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดี นายสุรพล 
หรือสุธีรัชต์ พิเชฐอนันต์ หรือลิ่มรัชชพงศ์ ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 คดีนี้ กรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณ
ที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2543 เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องสร้าง
และขยายถนนสาย ก ตามผังเมืองรวมเมืองสะเดา ในท้องที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ท าให้ที่ดิน
ของผู้ถูกฟ้องคดี และสิ่งปลูกสร้างตึกแถวคอนกรีต 4 ชั้น 2 คูหา ของผู้ถูกฟ้องคดีถูกเวนคืนบางส่วน 
กรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีได้ท าบันทึกข้อตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็น 2 งวด โดยงวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 75 ของเงินค่าทดแทนทั้งหมด และงวดที่ 2 
จ่ายส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 25 เมื่อกรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีได้รับหลักฐานแสดงการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ถูกเวนคืน และผู้ถูกฟ้องคดีได้ท าการรื้อถอนโรงเรือนและ
สิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างงวดที่ 1จากกรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีแล้ว ยังได้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมของเงินค่าทดแทนเพ่ิม และได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้
กรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีจ่ายเงินทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพ่ิมขึ้น และให้เวนคืนอาคารส่วนที่
เหลือของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งกรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีน าคดีมาฟ้องต่อศาล
โดยไม่ยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกเวนคืนให้กรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดี ไม่ยอมรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้าง และไม่ยอมให้กรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีเข้าท าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว 
เป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อตกลงการรับเงินค่าทดแทนที่ท าไว้กับกรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดี ท า
ให้การก่อสร้างและขยายถนนล่าช้า ไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และกรมทางหลวงชนบท  
ผู้ฟ้องคดีจึงได้แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างใหม่เพ่ือหลีกเลี่ยงการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของผู้ถูกฟ้องคดี ท าให้ไม่ต้องเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อไม่มีการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่กรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่า
ทดแทนและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับไปแล้วให้แก่กรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย 
ไม่ยอมน าเงินมาช าระคืนจึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง 
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า จากบันทึกข้อตกลงการรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูก
เวนคืน และการที่กรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างถนนใหม่ เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่
ต้องเวนคืนที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดี อันมีผลเป็นการยกเลิกสัญญาตามบันทึก
ข้อตกลงการรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนดังกล่าวได้หรือไม่ ซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็น
ว่า ในการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน
ออกไปจากที่ดินที่ถูกเวนคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญา ต่อเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไ ม่
ด าเนินการ กรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดี
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จึงจะเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้เองโดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องให้ความยินยอมในการเข้า  รื้อถอนและต้อง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างงวดที่ 1 ไปแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีได้อุทธรณ์เงินค่าทดแทนดังกล่าวต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และได้ยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองสงขลา โดยขอให้กรมทาง
หลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพ่ิมขึ้น และให้กรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้อง
คดีเวนคืนอาคารส่วนที่เหลือของผู้ถูกฟ้องคดี และขอให้ศาลมีค าสั่งระงับการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูก
สร้างของผู้ถูกฟ้องคดีไว้ก่อน หรือให้มีการเวนคืนอาคารส่วนที่เหลือเสียก่อน จากกรณีข้างต้น 
เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีที่รับผิดชอบตามผังเมืองรวมเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา 
ไม่แล้วเสร็จตามก าหนด เนื่องจากไม่อาจส่งมอบพ้ืนที่การก่อสร้างในส่วนที่มีปัญหาให้กับผู้รับจ้างได้ 
ดังนั้น เพ่ือให้งานก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว จึงเห็นควรปรับลดรูปแบบบริเวณที่มีปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้อนุมัติให้ด าเนินการตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ จึงเห็นว่า การที่
กรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีต้องท าการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างถนนใหม่เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ต้อง
เวนคืนที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นผลมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมไปจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่กรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดี และไม่ยอมรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทั้งยังฟ้องคดีต่อ
ศาล และมีค าขอให้ศาลมีค าสั่งระงับการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีไว้ก่อนการ
พิพากษา อันเป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีเข้าท าการรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินค่า
ทดแทน ซึ่งเหตุขัดข้องดังกล่าวท าให้งานก่อสร้างถนนสาย ก ตามผังเมืองรวมเมืองสะเดา จังหวัด
สงขลา ของกรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีไม่แล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
จนต้องขยายเวลาก่อสร้างไปอีก 90 วัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดท าบริการสาธารณะของกรมทาง
หลวงชนบท ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดี จึงสามารถยกเลิกสัญญาตามบันทึก
ข้อตกลงการรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ระหว่างกรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีกับ 
ผู้ถูกฟ้องคดีได้ เพราะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาและการยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะตามหลักการปรับเปลี่ยนได้ของบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงาน
ทางปกครองที่จะด าเนินการดังกล่าวได้แม้ว่าตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินค่าทดแทนดังกล่าวจะไม่ได้
มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาไว้ก็ตาม 
 และค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.292/2552342 นายวินิจ อึงรัตนากร ผู้ฟ้องคดี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผู้ถูกฟ้อง
คดทีี่ 2 เรื่อง คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารท่าเทียบเรือต ามะลังแทนในฐานะ     
ผู้เช่าช่วงโดยได้ท าบันทึกข้อตกลง ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีต้องบริหารจัดการท่าเทียบเรือให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในบันทึกข้อตกลงนี้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีสิทธิยกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ได้หาก       
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ผู้ฟ้องคดีละเมิดเงื่อนไขแห่งข้อตกลง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือต ามะลังแล้ว ต่อมา 
ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แจ้งบอกเลิกข้อตกลงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ      
ต ามะลังและให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบท่าเทียบเรือต ามะลังคืน โดยให้เหตุผลในการบอกเลิกข้อตกลงแต่
เพียงว่าทางคณะกรรมการก าหนดเงื่อนไขการประมูลจัดให้เช่าท่าเทียบเรือต ามะลัง ได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2547 มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 เข้าเป็นผู้ด าเนินการเอง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่เคย
แจ้งเตือนว่าผู้ฟ้องคดีได้ละเมิดเง่ือนไขข้อตกลงข้อใด หรือไม่อาจบริหารจัดการท่าเทียบเรือต ามะลังให้
มีประสิทธิภาพเป็นประการใด นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงที่หยิบยกขึ้นอภิปรายในที่ประชุมคณะ 
กรรมการฯ และมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 เข้าบรหิารจัดการท่าเทียบเรือต ามะลังเองนั้น เป็นข้อเท็จจริง
ที่รับฟังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แต่ฝ่ายเดียว โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงแก้ข้อกล่าวหา 
เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว และเป็นเรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบันทึก
ข้อตกลง ข้อ 1.3 เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 น ามติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย
ไปอ้างเป็นเหตุบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ย่อมส่งผลให้การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
ดังกล่าวไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้แจ้งบอกเลิกบันทึกข้อตกลงที่ ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ลงทุนเป็นจ านวน
เงินไม่ต่ ากว่า 800,000 บาท และขาดสิทธิประโยชน์อันพึงจะได้รับจากการเข้าบริหารกิจการท่าเทียบ
เรือตามบันทึกข้อตกลง ขอให้ศาลมีค าพิพากษายกเลิกหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่  1 ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2547 และให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือต ามะลังตามเดิมต่อไป 
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า บันทึกข้อตกลงการจัดการบริหารและด าเนินกิจการ ท่าเทียบ
เรือต ามะลังเป็นการชั่วคราว ระหว่าง ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 และผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2546 ตาม
ข้อ 1.3 (ก) นั้น แม้เป็นเรื่องอายุของข้อตกลง โดยได้ก าหนดเงื่อนไขการสิ้นสุดอายุของข้อตกลงไว้ 2 
กรณี คือ กรณีแรก ข้อตกลงมีผลจนกว่ากรมธนารักษ์จะได้ตัวผู้เช่าช่วงท่าเทียบเรือต ามะลังเรียบร้อย
แล้ว และกรณีที่สอง ข้อตกลงมีผลจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้แจ้งบอกเลิกข้อตกลงบริหารท่าเรือเป็น
การชั่วคราว จึงเห็นว่า เงื่อนไขที่ก าหนดให้อายุของข้อตกลงสิ้นสุดในกรณีที่สองนี้ ได้แสดงให้เห็นถึง
สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่จะบอกเลิกข้อตกลงได้แต่ฝ่ายเดียวและเป็นผลให้ข้อตกลงสิ้นสุดลง โดย
มิได้ก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ในการแจ้งเลิกข้อตกลงไว้ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 อาจแจ้งเลิกข้อตกลง
เมื่อใดก็ได้ โดยที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ประพฤติผิดข้อตกลง โดยที่บันทึกข้อตกลงที่พิพาทนี้เป็น
กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในฐานะหน่วยงานทางปกครองตกลงมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีจัดท าบริการ
สาธารณะเกี่ยวกับการให้บริการท่าเทียบเรือ บันทึกข้อตกลงที่พิพาทจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทาง
ปกครอง ตามนิยามของบทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ข้อความ
ในข้อ 1.3 (ก) ที่กล่าวถึงสิทธิแจ้งเลิกการบริหารจัดการท่าเทียบเรือต ามะลัง โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะ
คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และมิได้ก าหนดเงื่อนไข ใด ๆ ในการ
แจ้งเลิกข้อตกลงไว้ จึงเป็นกรณีที่คู่สัญญาได้รับรองถึงการให้เอกสิทธิ์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในฐานะ
คู่สัญญาฝ่ายปกครองที่จะยกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว โดยที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้
ประพฤติผิดสัญญา ในส่วนสิทธิการบอกเลิกข้อตกลงตามข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ของบันทึกข้อตกลงที่
พิพาท เห็นได้ว่า เป็นข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 บอกเลิกสัญญาได้เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิด
เงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายของสัญญาทั่ว ๆ ไป ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ
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บอกเลิกสัญญาเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งประพฤติผิดสัญญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดย     
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีหนังสือลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 แจ้งบอกเลิกการบริหารท่าเทียบเรือต ามะลัง
ไปยังผู้ฟ้องคดี โดยมิได้ระบุในหนังสือดังกล่าวว่าเป็นการบอกเลิกข้อตกลงตามเงื่อนไขในข้อใด แต่ได้
อ้างเหตุผลในการบอกเลิกข้อตกลงว่า คณะกรรมการก าหนดเงื่อนไขการประมูลจัดให้เช่าท่าเทียบเรือ
ต ามะลังได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นผู้ด าเนินการ
บริหารท่าเทียบเรือ ต ามะลังเอง และเม่ือได้พิจารณารายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว 
ที่ประชุมเห็นว่า ค่าตอบแทนที่ผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และกรมธนารักษ์เป็นอัตราที่ต่ ามาก 
และไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับรายได้ที่แท้จริง ทั้งยังมีปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เป็นธรรมกับ
ผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ตลอดจนไม่มีการบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสม ดังนั้น จึงมีมติให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีท่ี 1 เข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือต ามะลังเอง เห็นได้ว่า ทั้งหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่แจ้งเลิก
การบริหารจัดการท่าเทียบเรือต ามะลังดังกล่าว หรือตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ มิได้
ระบุว่าผู้ฟ้องคดีได้กระท าผิดเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงที่จะถือว่า  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีสิทธิบอกเลิก
ข้อตกลงได้ตามข้อ 5.3 ข้อ 5.4 ดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง นอกจากนี้ ผู้รับมอบอ านาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
2 ได้มาชี้แจงยืนยันต่อศาลเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีหนังสือลงวันที่ 
15 กรกฎาคม 2547 แจ้งบอกเลิกการบริหารท่าเทียบเรือต ามะลังไปยังผู้ฟ้องคดี เป็นการบอกเลิก
ข้อตกลงตามข้อ 1.3 (ก) ของบันทึกข้อตกลงที่พิพาท กรณีจึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้แจ้งเลิก
ข้อตกลงตามข้อ 1.3 (ก) ของบันทึกข้อตกลงที่พิพาท และโดยที่การใช้  เอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญาฝ่าย
เดียวของคู่สัญญาฝ่ายปกครอง โดยที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้ประพฤติผิดสัญญานั้น เป็นอ านาจที่สืบ
เนื่องมาจากหลักการปรับเปลี่ยนได้ของบริการสาธารณะ ซึ่งหมายถึง บริการสาธารณะที่ได้จัดท าขึ้น
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของประชาชนหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยหลักการนี้ถือ
เป็นหลักกฎหมายปกครองทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ
ดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายปกครองอาจใช้เอกสิทธิ์ในการแก้ไขสัญญาได้ฝ่ายเดียว รวมไปถึงการใช้เอกสิทธิ์
ยกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวโดยที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้ผิดสัญญา ดังนั้น ในการใช้เอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญา
ฝ่ายเดียว ฝ่ายปกครองไม่อาจใช้อ านาจนี้ได้ตามอ าเภอใจ แต่จะกระท าได้ก็ด้วยเหตุผลในการปรับปรุง
บริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะเท่านั้น เมื่อได้พิจารณาถึง
เหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 ได้แจ้งเลิกการบริหารจัดการท่าเทียบเรือต ามะลังแล้วเห็นว่า โดยที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 1 ได้อ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดเงื่อนไขการประมูลจัดให้เช่าท่าเทียบเรือต ามะลังใน
การประชุมเม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2547 จึงต้องน าเหตุผลตามมติที่ประชุมดังกล่าวมาประกอบในการ
พิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นว่าค่าตอบแทนที่ผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ
กรมธนารักษ์เป็นอัตราที่ต่ ามาก และไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับรายได้ที่แท้จริง ทั้งยังมีปัญหาการ
บริหารจัดการที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ตลอดจนไม่มีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ที่
ดี ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ได้ตั้งเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวไว้ว่าจะ
พยายามเพ่ิมนักท่องเที่ยวให้ได้จ านวนหนึ่ งล้านคนต่อปี  ประกอบกับได้ เสนอโครงการต่อ
นายกรัฐมนตรี ของบประมาณมาปรับปรุงบริเวณท่าเทียบเรือต ามะลังแล้วจ านวนสามล้านบาท ดังนั้น 
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 จึงจะเข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือต ามะลังเอง พิจารณาเหตุผลดังกล่าวแล้ว เห็นว่า 
ท่าเทียบเรือต ามะลังจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นบริการสาธารณะเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
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การคมนาคม การท่องเที่ยว โดยเงินงบประมาณของรัฐ การที่คณะกรรมการก าหนดเงื่อนไขการ
ประมูลจัดให้เช่าท่าเทียบเรือต ามะลังซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่าง  ๆ ที่ท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 ซึ่งมีสถานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เข้าร่วมในการ
ประชุมครั้งดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
บริการสาธารณะท่าเทียบเรือต ามะลัง ซึ่งได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
จัดการท่าเทียบเรือดังกล่าวในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดท าบริการสาธารณะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ที่จัดให้มีขึ้นและคุ้มค่ากับการใช้จ่ายเงินประมาณของรัฐมากที่สุด จึงเป็นเหตุผลในการบอกเลิก
ข้อตกลงที่พิพาทที่เป็นไปเพ่ือการปรับปรุงบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จะเข้าด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง          
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะใช้เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองบอกเลิกสัญญาได้แต่ฝ่ายเดียว 
อันเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่พิพาทข้อ 1.3 (ก) ดังนั้น การแจ้งเลิกการบริหารจัดการท่าเทียบเรือต า
มะลังชั่วคราวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ตามหนังสือลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 จึงเป็นไปโดยชอบด้วย
บันทึกข้อตกลงที่พิพาทแล้ว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายปกครองใช้เอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทาง
ปกครอง ฝ่ายปกครองจ าต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากยกเลิกสัญญาให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน ทั้งนี้
เพราะการเลิกสัญญาดังกล่าวคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้เป็นผู้ประพฤติผิดสัญญา ประกอบกับตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิ
เลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจ าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม และตาม
บันทึกข้อตกลงพิพาท ข้อ 4.4 (ค) ก าหนดว่า ผู้ด าเนินการท่าเทียบเรือจะต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ที่จ าเป็นและความต้องการในการประกอบกิจการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่มี ดังนั้น เมื่อผู้
ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้ลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นแก่การบริหารจัดการ 
เมื่อได้มีการเลิกสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาจึงกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมมีสิทธิได้คืนซึ่ง
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นแก่การบริหารจัดการนอกเหนือจากท่ีได้รับมอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
1 แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้บรรยายในค าฟ้องว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีรายการใดบ้าง หรือคิดค่าเสียหายในส่วนนี้
เป็นจ านวนเงินเท่าใด รวมทั้งมิได้มีค าขอให้ชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ ศาลจึงมิอาจก าหนดค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายเนื่องจากได้ลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงต่อเติมอาคารท่าเทียบเรือ โดยผู้ฟ้องคดีได้ให้เช่าสถานที่จ าหน่ายอาหาร ร้านจ าหน่าย
ของที่ระลึก เป็นต้นนั้น เห็นว่า ในการให้บริการท่าเทียบเรือตามบันทึกข้อตกลงนั้น ก าหนดให้         
ผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการคิดค่าบริการแก่ผู้ใช้ท่าเทียบเรือในการใช้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ในท่าเทียบเรือตามบันทึกข้อตกลงใน ข้อ 3.1 (ค) เท่านั้น ประกอบกับตามบันทึกข้อตกลงที่พิพาทมิได้
มีข้อก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องท าการปรับปรุงต่อเติมอาคารท่าเทียบเรือ และมิได้ก าหนดให้      
ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จัดท าร้านจ าหน่ายอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ในบริเวณท่าเทียบเรือแต่อย่างใด 
ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้ลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างท าการปรับปรุงต่อเติมบริเวณ
อาคารท่าเทียบเรือ จึงเป็นการกระท าที่ไม่มีสิทธิโดยชอบตามบันทึกข้อตกลงที่พิพาท และเป็นการ
เสี่ยงภัยเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายในส่วนนี้ ดังนั้น       
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ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 จึงไม่จ าต้องชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการแจ้งเลิกการ
บริหารจัดการท่าเทียบเรือต ามะลังชั่วคราวตามบันทึกข้อตกลงที่พิพาทแต่อย่างใด 
 
 4.6.6  หลักควำมไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทำงปกครอง 
 หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังเป็นหลักกฎหมายที่ส าคัญในรัฐเสรีประชาธิปไตย มีบทบาทใน
ฐานะเป็นข้อจ ากัดการใช้อ านาจรัฐ และมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อ านาจ
ตามอ าเภอใจของรัฐ รวมถึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไป343 หลักกฎหมายไม่มีผล
ย้อนหลังในระบบกฎหมายไทยมีที่มาอย่างไรนั้น หากพิจารณาย้อนหลังไปในสมัยที่ประเทศไทยยังมี
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กล่าวคือ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนกระทั่งถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น การปกครองในขณะนั้นเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ ซึ่งพระมหากษัตรย์จะทรงเป็นผู้มีอ านาจสูงสุด และสามารถ
ใช้อ านาจนั้นได้อย่างเด็ดขาดในทุก ๆ เรื่อง ทุกสิ่งที่พระมหากษัตริย์ตรัสออกมาจะมีผลเป็นกฎหมาย
ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผลต่อสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีต ปัจจุบัน หรือสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตาม 
ดังที่มีพระหัตถเลขาของรัชกาลที่ 5 ซึ่งได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ว่า “อันพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้า
แผ่นดินสยามนี้ ยิ่งใหญ่ไพศาลหาที่สุดมิได้ จะออกกฎหมายใด ท าการใด ก็เป็นอันว่าส าเร็จเด็ดขาดไป
ด้วยพระบรมเดชานุภาพนั้น”344 ดังจะเห็นได้ว่า การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่มีการ
ยอมรับหลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง อย่างไรก็ตาม หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังได้ถูกน ามาบัญญัติ
และบังคับใช้เป็นครั้งแรกในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 7 โดยก าหนดว่า บุคคลควรรับ
อาญาต่อเมื่อมันได้กระท าการอันกฎหมายซึ่งใช้อยู่ในเวลาที่กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนด
โทษไว้ แต่เนื่องจากระบบศาลของประเทศไทยก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 นั้นมีความล้าหลัง
ท าให้คนต่างชาติไม่มีความเชื่อมั่นต่อกฎหมายและระบบศาลของไทย ดังนั้น คนต่างชาติจึงไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย โดยเรียกร้องขอขึ้นศาลพิเศษที่เรียกว่า ศาลกงศุล ที่ประกอบด้วย ผู้พิพากษาของประเทศ 
นั้น ๆ เป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีความผิดของคนสัญชาติตน สภาพการณ์เช่นนี้เรียกว่า 
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต (Extraterritorial Right) ทางศาล ซึ่งมีผลท าให้ประเทศไทยต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยเพ่ือให้นานาประเทศยอมรับ และเป็นการเรียกร้องเอกราชทางศาลของ
ไทยกลับคืนดังเดิม ในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวประเทศไทยได้มีการรับแบบแผนและ
แนวความคิดทางกฎหมายของต่างประเทศ โดยหลักความไม่มีผลย้อนหลังก็เป็นหลักกฎหมายทั่วไป
หลักหนึ่งที่เป็นแนวความคิดทางกฎหมายของต่างประเทศซึ่งประเทศไทยยอมรับเข้ามาด้วย ซึ่งต่อมา
หลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวได้ถูกน ามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
 
 

                                                           

 343บรรเจิด  สิงคะเนติ, หลักพื้นฐำนของสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์, หน้า 31. 
 344จิตติ ติงศภัทิย์, อมร จันทรสมบูรณ์ และวิษณุ เครืองาม, “กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง,” 
วำรสำรกฎหมำย 3, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2520): 210. 
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พ.ศ. 2539 มาตรา 42345 โดยบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรม
ทางปกครอง 
 หลักความไม่มีผลย้อนหลัง เป็นการเรียกร้องไม่ให้กฎหมายมีผลใช้บังคับกับเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนในอดีตท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการย้อนหลังไปเป็นโทษต่อเหตุการณ์ที่ได้สิ้นสุด 
ไปแล้ว ซึ่งการมีผลย้อนหลังของกฎหมายอาจพิจารณาได้เป็น 2 กรณี346 คือ 
 กรณีแรก การมีผลย้อนหลังโดยแท้ของกฎหมาย (die echte Rueckwirkung) หรือเรียกว่า
การมีผลย้อนหลังในผลของกฎหมาย (Rueckwirkung von Rechtsfolgen) เป็นกรณีที่ข้อเท็จจริงอัน
ใดอันหนึ่งได้ผ่านพ้นไปแล้ว และกฎหมายได้บัญญัติให้มีผลกับข้อเท็จจริงที่ได้สิ้นสุดไปแล้ว  เช่น การ
เพ่ิมอัตราเบี้ยบ านาญโดยให้มีผลย้อนหลังโดยแท้ ย่อมหมายถึง การที่ผู้รับบ านาญจะมีสิทธิได้รับเงิน
บ านาญเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้วตามท่ีกฎหมายนั้นให้มีผลย้อนหลังไปถึง 
 กรณีที่สอง การมีผลย้อนหลังมิใช่โดยแท้ (die unechte Rueckwirkung) เป็นกรณีที่
กฎหมายได้เชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วในอดีต แต่ข้อเท็จจริงนั้นยังมิได้สิ้นสุดลงใน
ขณะที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ และกฎหมายได้ก าหนดให้มีผลส าหรับข้อเท็จจริงนั้นในอนาคต เช่น 
ในกรณีของการเพิ่มอัตราเบี้ยบ านาญส าหรับผู้มีสิทธิได้รับบ านาญ ให้มีผลย้อนหลังมิใช่โดยแท้แล้วจะ
มีผลนับจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับไปในอนาคต 
 การมีผลย้อนหลังในกรณีทั้งสองข้างต้น หากมีผลไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ย่อมไม่มีข้อห้ามแต่ประการใด อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดภาระ หรือก่อให้เกิดผลกระทบ
กับบุคคลที่เก่ียวข้อง การให้มีผลย้อนหลังในกรณีนี้ย่อมต้องมีขอบเขตตามหลักของหลักความแน่นอน
ของกฎหมาย (Rechtssicherheitsgrundsatz) ซึ่งเป็นหลักการที่หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในการใช้
กฎหมาย โดยหลักดังกล่าวเรียกร้องว่า การบัญญัติกฎหมายต้องมีความแน่นอนเพียงพอที่จะท า ให้
บุคคลในสังคมสามารถทราบได้ว่า หากกระท าการใดแล้วการกระท าของตนจะไม่เป็นการละเมิด
บทบัญญัติของกฎหมาย กับหลักการคุ้มครองความสุจริต (Grundsatz der Vertraunsschutzes) ซึ่ง
หลักดังกล่าวเรียกร้องต่อฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวกับการยกเลิกเพิกถอนค าสั่ ง
ทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่งทางปกครอง (die 
begruenstigende Verwaltungsakte) โดยการยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่

                                                           

 345มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2539 
 ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 
 ค าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือ
โดยเหตุอื่น 
 เมื่อค าสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสารหรือวัตถุ
อ่ืนใดที่ได้จัดท าขึ้นเนื่องในการมีค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการ
มีอยู่ของค าสั่งทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือให้น าสิ่งของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้นมา
ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของค าสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ 
 

346Ekkehart Stein, Staatsrecht, 14 Aufl. (Tuebingen: N.p., 1993), s. 164 อ้างถึงใน 
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์, หน้า 27. 
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ผู้รับค าสั่งทางปกครอง ถ้าผู้รับค าสั่งทางปกครองเชื่อโดยสุจริตว่า ค าสั่งทางปกครองนั้นออกโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย และเมื่อชั่งน้ าหนักกับประโยชน์สาธารณะในเรื่องนั้น ๆ แล้ว ให้น าหลักความคุ้มครอง
ความสุจริตของผู้รับค าสั่งทางปกครองมาใช้เพ่ือคุ้มครองบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกค าสั่ง
ทางปกครองดังกล่าว347 โดยที่หลักความแน่นอนของกฎหมาย และหลักการคุ้มครองความสุจริตก็มิได้
จ ากัดการมีผลย้อนหลังโดยสิ้นเชิง ยกเว้น การมีผลย้อนหลังไปเป็นโทษในทางกฎหมายอาญา ซึ่งต้อง
น ามาใช้อย่างเคร่งครัด ส่วนในขอบเขตของกฎหมายอ่ืน ๆ นั้น หากเป็นกรณีของการให้มีผลย้อนหลัง
โดยแท้ ต้องพิจารณาชั่งน้ าหนักระหว่างหลักความแน่นอนของกฎหมาย กับเหตุผลความจ าเป็นของ
ประโยชน์สาธารณะ แต่ในกรณีการมีผลย้อนหลังมิใช่โดยแท้ ต้องพิจารณาชั่งน้ าหนักระหว่างขอบเขต
ของการคุ้มครองความสุจริต กับความส าคัญของประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นความประสงค์ของฝ่ายนิติ
บัญญัติที่ต้องการจะมุ่งคุ้มครอง ซึ่งจะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ในทั้งสองกรณีประชาชนเชื่อโดยสุจริต
ถึงความสมบูรณ์อยู่ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่348 โดยมีตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด เช่น 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.83/2552349 บริษัท แกรนด์เฮ้าส์ อุดร(1995) จ ากัด      
ผู้ฟ้องคดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 2        
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด ประกอบธุรกิจประเภทกิจการโรงแรม ใช้ชื่อทาง
การค้าว่า โรงแรมต้นคูณ ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีอาคารที่ใช้ประกอบ
กิจการจ านวน 2 อาคาร ซึ่งอาคารที่ 1 ใช้เป็นห้องพัก ห้องอาหาร และอ่ืน ๆ ส่วนอาคารที่ 2 เป็น
อาคาร 8 ชั้น ใช้ประกอบกิจการสถานบันเทิงคาราโอเกะและเบียร์ลอยฟ้า ต่อมา ประมาณปี พ.ศ. 
2543 ผู้ฟ้องคดีได้ขออนุญาตเปิดกิจการนวดแผนโบราณในอาคารที่ 2 โดยใช้ชื่อว่า “ต้นคูณนวดแผน
โบราณ” และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่ง
มีการต่ออายุใบอนุญาตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่น  
ค าร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยต่อส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจ า
จังหวัดอุดรธานีได้ไปตรวจสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพของผู้ฟ้องคดีเพ่ือประกอบค าขอ
ใบรับรอง โดยคณะกรรมการฯ มีมติไม่ออกใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการให้แก่ผู้ฟ้องค ดี 
เนื่องจากมีกิจการสถานบริการรวมอยู่ในอาคารเดียวกัน แม้จะแบ่งสถานที่ได้ชัดเจนพ้ืนที่การ
ให้บริการคนละชั้น ซึ่งเป็นชั้นติดกัน ก็ถือได้ว่ามีพ้ืนที่สถานประกอบการติดต่อกับสถานบริการตาม

                                                           

 
347บรรเจดิ สิงคะเนติ, หลักพื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรภีำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์, หน้า 26. 

 
348Konrad Hesse, Grundzuege des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 

Deutschland, 19 Aufl. (Heidelberg: N.p., 1993), s. 206 อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, หลัก
พื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์, หน้า 27. 
 

349ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.296/2549 คดีหมายเลขแดงที่         
อ.83/2552  
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กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ซึ่งขัดกับข้อ 10(2) และ (3) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ก าหนดสถานที่เพ่ือสุขภาพ หรือเพ่ือเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่การบริการ ผู้ให้บริการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือ
เพ่ือเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 จึงมีหนังสือแจ้งมติ
ดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีค าสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้อง
คดีเห็นว่า ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจ าจังหวัด
อุดรธานี และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 3 มีลักษณะเป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้กับผู้ฟ้อง
คดีเกินสมควรหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง
สามและหรือผู้ถูกฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งที่มีอ านาจด าเนินการออกใบรับรองสถานประกอบการนวดเพ่ือ
สุขภาพ ตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นค าขอ ขอให้เพิกถอนค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ที่ไม่ออกใบรับรองสถาน
ประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดีและเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว 
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดสถานที่เพ่ือสุขภาพ
หรือเพ่ือเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
การรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยตามพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. 2509 มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะแยกสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพซึ่งเป็น
กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ออกจากกัน
อย่างชัดเจนมิให้มีพ้ืนที่ติดต่อกันกับสถานบริการไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ติดต่อกันในระดับแนวราบหรือ
แม้แต่เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในอาคารเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สถานประกอบกิจการนวดเพ่ือ
สุขภาพของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในอาคาร 8 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารเดียวกันกับสถานบริการตามพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งขัดกับมาตรฐานสถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพตาม
ข้อ 10(2) และ (3) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้ด าเนินกิจการ
นวดแผนโบราณมาก่อนที่จะมีการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว แต่ก็เป็นการขออนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามเทศบัญญัตินครอุดรธานี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2539 โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 วัตถุประสงค์
ของการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับการออกใบรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ประกอบกับตามมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 บัญญัติให้สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตาม (ข) ใน (3) ของบทนิยามค าว่า “สถานบริการ” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ 
พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่ตั้งขึ้นก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ต้องมีลักษณะของสถานที่ การบริการ หรือผู้ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้ก าหนดหรืออนุโลมให้
สถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพที่ตั้งขึ้นก่อนหรือตั้งขึ้นในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมี
ระยะเวลาในการปรับปรุงและแก้ไขสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขดังกล่าว หาเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีจะอ้างถึงการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
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อันตรายต่อสุขภาพมาเป็นข้อยกเว้นที่จะไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว และหากผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่
จะจัดตั้งสถานบริการเพ่ือสุขภาพ ผู้ฟ้องคดีก็มีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงสถานประกอบการของตน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย หาใช่เป็นกรณีที่ประกาศดังกล่าวเป็นโทษและสร้างภาระให้เกิดกับผู้ฟ้องคดี
เกินสมควรตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 มีค าสั่งไม่ออกใบรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ค าสั่งดังกล่ าว
จึงเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.64-79/2551350 นางสาวกนกพร ไทยขวัญ ที่ 1 กับพวก
รวม 41 คน ผู้ฟ้องคดี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 1 คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ที่ 2 คณะกรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ที่ 3 
คณะกรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล (ก.อบต.) ที่ 4 ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาท
เกี่ยวกับการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบเอ็ดคนฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน จังหวัด
กาญจนบุรี ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญใน
ต าแหน่งต่าง ๆ โดยก าหนดวันสอบแข่งขันในวันที่ 11 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2549 และได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ว่า จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงล าดับที่ตาม
คะแนนของผู้สอบได้จากมากไปน้อยเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้เท่ากับจ านวน
ต าแหน่งที่ว่างจริงในประกาศสอบแข่งขัน (2) ผู้สอบแข่งขันได้ที่เหลือ ให้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในแต่ละต าแหน่งเป็นรายภาคตามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันที่แสดงความประสงค์ไว้เป็นราย
ภาคในขณะสมัครสอบ เมื่อได้บรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว หากมีต าแหน่งว่างให้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง
จากล าดับที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นรายภาคที่เทศบาลตั้งอยู่ในแต่ละภาค และก าหนดหลักเกณฑ์
การบรรจุและแต่งตั้งไว้ว่า ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับในบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ในแต่ละต าแหน่งตามต าแหน่งว่างของเทศบาลหรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานราชการอ่ืนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้บัญชี ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบเอ็ด
คนได้สมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งต่างๆ และเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศของเทศบาลต าบล 
แก่งเสี้ยน ลงวันที่ 10 เมษายน 2549 แต่ระหว่างการด าเนินการสอบ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้มีหนังสือวิทยุ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 3 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 แจ้งมติ           
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2549 ว่า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการสอบ ให้ใช้บัญชีได้เฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก. จังหวัด) 
ด าเนินการสอบ ให้ใช้บัญชีได้เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ห้ามใช้บัญชีข้ามจังหวัด 
และให้ (ก. จังหวัด) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งชะลอการด าเนินการสอบแข่งขันจนกว่า
จะได้รับแจ้งให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด เว้นแต่ได้ประกาศรับสมัครไว้ก่อนวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2549 ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ แต่ถ้ายังไม่ถึงก าหนดวันสอบแข่งขัน จึงอยู่ ใน

                                                           

 
350ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.423-438/2550 คดีหมายเลขแดงที่   

อ.64-79/2553 
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ข่ายที่สามารถประกาศเพ่ิมเติมเงื่อนไขตามมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 แต่เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยนไม่จัดท า
ประกาศเพ่ิมเติมแจ้งให้ผู้สมัครทราบถึงมติดังกล่าว ซึ่งการที่เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยนประกาศผลการ
สอบแข่งขันและขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 โดยไม่จัดท าประกาศเพ่ิมเติม
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมและทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด จึงเป็นการ
ด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรีและมาตรฐานทั่วไปที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ก าหนด 
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้น ามติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 
ไปออกเป็นประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานเทศบาล พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 โดยให้มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2549 นั้น เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ประกาศดังกล่าวเป็น
มาตรฐานทั่วไปที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ก าหนดขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายเพ่ือให้ ก.ท.จ. ใช้เป็น
กรอบและแนวทางให้เทศบาลต่าง ๆ น าไปก าหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ประกาศดังกล่าวมีผล
บังคับเป็นการทั่วไป จึงเป็นกฎและต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า นิติกรรมทาง
ปกครองไม่มีผลย้อนหลัง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงของนิติสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองกับประชาชนหรือผู้อยู่ในบั งคับของนิติกรรมทางปกครอง เมื่อ       
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จะยกเลิกมาตรฐานทั่วไปที่ก าหนดไว้เดิมและจะก าหนดมาตรฐานทั่วไปขึ้นใหม่ที่มี
สาระส าคัญแตกต่างไปจากมาตรฐานเดิมในนัยที่ส าคัญ ก็จะต้องก าหนดให้มีผลใช้บังคับในอนาคต 
เพ่ือให้ ก.ท.จ. ต่าง ๆ ได้มีเวลาด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้
ออกประกาศดังกล่าวโดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และไม่มีบท 
เฉพาะกาลเพ่ือรองรับการด าเนินการสอบแข่งขันที่ได้ด าเนินการมาโดยถูกต้องตามมาตรฐานทั่วไป
และหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิม จึงเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองถูกน ามาปรับใช้ในระบบกฎหมาย
ปกครองโดยมุ่งเน้นไปท่ีการคุ้มครองสถานภาพทางกฎหมายของประชาชน อันเป็นการสะท้อนให้เห็น
ถึงหลักความมั่นคงทางกฎหมายที่ตามหลักกฎหมายทั่วไปแล้วฝ่ายปกครองสามารถตัดสินสั่งการสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างฝ่ายปกครองกับ
ประชาชน ในกรณีการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายของฝ่ายปกครองที่มีลักษณะเป็นนิติกรรม
ทางปกครอง ซึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า นิติกรรมทางปกครองไม่มีผล
ย้อนหลังด้วย 
 จากการศึกษา หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย จะเห็นได้ว่า ในกฎหมาย
ปกครองไทยนั้น นอกจากศาลปกครองซึ่งเป็นองค์กรหลักในการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาปรับใช้
ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและได้มีการพัฒนา “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่เกิดขึ้นจากการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลดังกล่าวแล้ว ยังได้มีองค์กรอ่ืน ๆ ได้แก่ คณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ศาลยุติธรรม ที่มีส่วนในการปรับใช้และพัฒนาหลักกฎหมายดังกล่าว ดังจะเห็นได้จาก “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” เช่น หลักความได้สัดส่วน หลักความเสมอภาค เป็นต้น อันเป็นหลักกฎหมายที่ได้มีการน ามา
ปรับใช้ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมซึ่งก็ได้มีการน าหลักกฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้เช่นเดียวกัน 
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โดย“หลักกฎหมายทั่วไป” แต่ละหลักได้มีการน ามาปรับใช้และพัฒนาขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ศาล
ปกครองได้น า “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่เป็นหลักกฎหมายเรื่องใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นจากเดิม หรือช่วงก่อนที่
จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดย “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” ที่ศาลน ามาปรับใช้กับคดี เช่น การน าหลักเรื่องการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลัก
ความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ และหลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นช่วงหลังการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว โดย “หลักกฎหมายทั่วไป” นี้เป็นหลักกฎหมายที่ศาลได้
ค้นหาและน ามาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายปกครองของ
ต่างประเทศ 



 

 
บทท่ี 5 

 
บทวิเครำะห์กำรน ำหลกักฎหมำยทั่วไปมำใช้ใน 

กำรวินิจฉัยคดีของศำลปกครองไทย 
 
 ในบทนี้เป็นการศึกษาการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในระบบกฎหมายปกครองไทย ซึ่ง
ประกอบด้วย วิวัฒนาการของการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในระบบกฎหมายปกครองไทยก่อนมี
การจัดตั้งศาลปกครอง สถานะของหลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองไทย และการน าหลัก
กฎหมายทั่วไปมาใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมายในระบบกฎหมายปกครองไทย ประกอบกับได้น า
ตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวกับการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในการ
วินิจฉัยคดี โดยในวิทยานิพนธ์นี้จะเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นว่า ศาลปกครองได้มีการน า “หลัก
กฎหมายทั่วไป” หลักกฎหมายใดมาปรับใช้กับคดี และการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” ดังกล่าวมาใช้
นั้นได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ “หลักกฎหมายทั่วไป” หลักกฎหมายนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 
ซึ่งได้แบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์เป็น 5.1 การน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในระบบกฎหมายปกครอง
ไทย และ 5.2 บทวิเคราะห์ตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในการน าหลักกฎหมายทั่วไป
มาใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองไทย 
 
5.1  กำรน ำหลักกฎหมำยทั่วไปมำใช้ในระบบกฎหมำยปกครองไทย 
 
 จากความหมายของหลักกฎหมายทั่วไปที่นักวิชาการด้านกฎหมายหลาย ๆ ท่านได้ให้
ความหมายไว้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 นั้น โดยสรุปได้ว่า หลักกฎหมายทั่วไปเป็นหลักกฎหมาย
ที่มิได้มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งศาลสามารถค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปได้จากกฎหมายที่
เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ตัวบทแห่งรัฐธรรมนูญ หรือหลักการอันเป็นรากฐานของระบบนิติรัฐ 351 
หลักกฎหมายทั่วไปที่ศาลได้น ามาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและปรับใช้ในการวินิจฉัยคดี ได้แก่ 
หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ หลักความได้สัดส่วน และการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เป็นต้น ส่วนหลักกฎหมายทั่วไปที่ศาลได้น ามาจากบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น หลักความเป็นกลาง
ของเจ้าหน้าที่ และหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองที่ถูกบัญญัติในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 รวมไปถึงการที่ศาลได้ค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปจาก
กฎหมายล าดับรองอ่ืน ๆ ด้วย นอกจากนี้ ศาลอาจน าหลักกฎหมายทั่วไปมาจากหลักกฎหมาย
ต่างประเทศ เช่น หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ โดยวางหลักกฎหมายทั่ วไปดังกล่าวไว้ใน    
ค าพิพากษา 
                                                           

 351ภานุพันธ์ ชัยรัต, กำรพัฒนำหลักกฎหมำยเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของชนชำวไทย 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2549), หน้า 13. 
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 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า หลักกฎหมายทั่วไปมีพัฒนาการในกฎหมายปกครองไทยที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ ก่อนมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยการน าหลัก
กฎหมายทั่วไปมาใช้ในฐานะท่ีแตกต่างกัน ดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อ 5.1.1 การน าหลักกฎหมายทั่วไป
มาใช้ในระบบกฎหมายปกครองไทยก่อนมีการจัดตั้งศาลปกครอง 5.1.2 สถานะของหลักกฎหมาย
ทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองไทย และ 5.1.3 การน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการอุดช่องว่าง
ของกฎหมายในระบบกฎหมายปกครองไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 5.1.1  กำรน ำหลักกฎหมำยทั่วไปมำใช้ในระบบกฎหมำยปกครองไทยก่อนมีกำรจัดตั้ง 
                   ศำลปกครอง 
 จากการศึกษาการปรับใช้หลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองไทย จะเห็นได้ว่า 
หลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองไทยนั้นมีวิวัฒนาการอย่างไร จากการศึกษาในหัวข้อ 
4.1 วิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ 
วิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองไทยช่วงก่อนมีการประกาศ               
ใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และช่วงหลังการประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยช่วงก่อนที่จะมีการจัดตั้งศาลปกครอง
นั้น วิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 
 5.1.1.1 ช่วงก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539 
 ช่วงก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
นั้น เป็นช่วงที่ยังไม่มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย หลักกฎหมายทั่วไปที่ถูกน ามาใช้ยังมิได้
ถูกบัญญัติรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเห็นได้จากหลักกฎหมายทั่วไปในค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในคณะกรรมการกฤษฎีกา และจากหลักกฎหมายทั่วไปในค าพิพากษา
ของศาลยุติธรรมเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะมีการปรับปรุงองค์กรของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหม่ในปี พ.ศ. 2522 ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ซึ่งได้มีการแบ่ง
คณะกรรมการกฤษฎีกาออกเป็น กรรมการร่างกฎหมาย และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์นั้น           
จะเห็นได้ว่า การน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในศาลยุติธรรมมีไม่มากนัก โดยมีเพียงหลักกฎหมาย
ทั่วไปบางหลักที่ถูกน ามาใช้และมีข้อจ ากัดในการใช้หลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวเฉพาะคดีปกครองที่
ขึ้นสู่ศาล ดังจะเห็นได้จากค าพิพากษาฎีกาที่ 1/2489 ที่เป็นการวางหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง ค าพิพากษาฎีกาที่ 720/2505 ซึ่งเป็นการวางหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง และค าพิพากษาฎีกาที่ 646-647/2510 อันเป็น
การวางหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับดุลพินิจของฝ่ ายปกครองโดยศาลยุติธรรม ท าให้เห็นได้ว่า 
วิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองไทยในช่วงนี้มีไม่มากนัก 
 ต่อมา เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงองค์กรของคณะกรรมการกฤษฎีกาใหม่ ในปี พ.ศ. 
2522 ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 แล้ว คณะกรรมการกฤษฎีการจัดเป็น
องค์กรที่ส าคัญองค์กรหนึ่งในการวางหลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองไทย ซึ่งสามารถ
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วินิจฉัยคดีปกครองได้ คดีปกครองเริ่มมีจ านวนมากขึ้นและมีการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้มากขึ้น 
โดยมีหลักกฎหมายทั่วไปบางหลักถูกน ามาใช้ ซึ่งจะเห็นได้จากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์ในคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้มีการวางหลักกฎหมายทั่วไป เช่น หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับ
นิติกรรมทางแพ่ง-นิติกรรมทางปกครอง หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าทางปกครอง หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ และหลัก
กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับหลักความได้สัดส่วน อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงนี้จะมีการน าหลักกฎหมายทั่วไป
มาใช้มากขึ้น แต่การน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการวินิจฉัยคดีก็ยังคงมีจ ากัดเพียงบางหลักของ
หลักกฎหมายทั่วไปเท่านั้น 
 5.1.1.2 ช่วงหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 
2539 
 ช่วงหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
หลักกฎหมายทั่วไปหลายหลักได้ถูกบัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้ว ไม่ว่าจะถูกบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ หรือในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และในช่วงนี้เป็นช่วงที่
ได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นโดยมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง อย่างไรก็ตาม 
แม้จะได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีปกครองโดยเฉพาะ ดังนั้น ศาลจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีมากขึ้น และเป็นหลัก
กฎหมายทั่วไปหลักกฎหมายใหม่ เช่น การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักความอ่อนตัว
ปรับเปลี่ยนได้ เป็นต้น 
 หลักกฎหมายทั่วไปหลายหลักศาลได้น ามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะเป็นการที่ศาลน ามาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เช่น หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ    
ดังจะเห็นได้จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.11/2555 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่       
อ.51/2553 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.39/2552 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่           
อ.158/2550 และค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.142/2547 เป็นต้น หลักความได้สัดส่วน ดังจะ
เห็นได้จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.7/2555 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.78/2554 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.49/2554 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.244/2553         
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.341/2549 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.51/2547 และ      
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.90/2547 เป็นต้น และการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์      
ดังจะเห็นได้จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.231/2550 เป็นต้น หรือที่ศาลได้น ามาจาก
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้แก่ หลักความเป็นกลาง
ของเจ้าหน้าที่ ดังจะเห็นได้จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.57/2555 ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.133/2553 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.5/2549 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ.129/2547 และค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.4/2546 เป็นต้น และหลักความไม่มีผลย้อนหลัง
ของนิติกรรมทางปกครอง ดังจะเห็นได้จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.331-333/2554      
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.66/2553 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.64-79/2551      
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.355/2551 และค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.8/2547   
เป็นต้น ประกอบกับการที่ศาลได้น าหลักกฎหมายทั่วไปบางหลักมาจากค าพิพากษาของศาลใน
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ต่างประเทศ เช่น หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ ดังจะเห็นได้จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ.363/2556 และค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.292/2552 เป็นต้น 
 
 5.1.2  สถำนะของ “หลักกฎหมำยทั่วไป” ในระบบกฎหมำยปกครองไทย 
 จากการศึกษาสถานะของหลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองไทย ท าให้สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า “หลักกฎหมายทั่วไป” ในระบบกฎหมายปกครองไทยนั้นมีสถานะในช่วงก่อนมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และช่วงหลังการประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อย่างไร ดังนี้ 
 5.1.2.1 ช่วงก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 5.1.1.1 วิวัฒนาการของ “หลักกฎหมายทั่วไป” ใน
กฎหมายไทยช่วงก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่ง
หากจะได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงสถานะของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทยว่าเป็นการใช้ 
“หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะใด กล่าวคือ การน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลนั้นเป็นการใช้หลักกฎหมายทั่วไปในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” หรือเป็น
การใช้ “หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” ดังจะเห็นได้ว่า ในช่วงก่อนมี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นั้น “หลักกฎหมายทั่วไป” 
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ในช่วงดังกล่าวนี้จึงเป็นการน า “หลัก
กฎหมายทั่วไป” มาใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” ซึ่งจะเห็นได้จากค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
1/2489 เป็นการน าหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังมาใช้ในการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลยุติธรรม เนื่องจาก“หลักกฎหมายทั่วไป” หลักกฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ถูก
บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมายใด ท าให้การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักกฎหมาย
ไม่มีผลย้อนหลังของศาลจึงเป็นการน ามาใช้ในฐานะ“หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” หรือจากค า
พิพากษาศาลฎีกาที่ 646/2510 เป็นการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เกี่ยวกับการตรวจสอบดุลพินิจ
ของฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรม โดยหลักกฎหมายทั่วไปหลักดังกล่าวยังไม่ได้ถูกบัญญัติไว้เป็น   
ลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกัน ดังนั้น ในการน าหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบดุลพินิจของ
ฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรมจึงเป็นการใช้หลักกฎหมายทั่วไปในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” 
เป็นต้น 
 นอกจากการใช้ “หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” ซึ่ง
นอกจากจะเห็นได้จากค าพิพากษาศาลฎีกาโดยศาลยุติธรรมแล้ว ยังคงปรากฎให้เห็นในค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากค าวินิจฉัยที่ 84/2538 ซึ่งเป็นการน าหลัก
กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับหลักความได้สัดส่วนมาใช้ประกอบการวินิจฉัยดังกล่าว โดยหลักกฎหมายทั่วไป
หลักดังกล่าวยังไม่ได้ถูกบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ในการน าหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักความได้สัดส่วน จึงเป็นการน ามาใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” เป็นต้น 
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 5.1.2.2  ช่วงหลังการประกาศใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 5.1.1.2 วิวัฒนาการของ “หลักกฎหมายทั่วไป” ใน
กฎหมายไทยช่วงหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่ง
เป็นช่วงที่ “หลักกฎหมายทั่วไป” หลายหลักกฎหมายได้ถูกบัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้ว 
ทั้งที่ถูกน ามาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ หลักความได้
สัดส่วน การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น และที่ถูกน ามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เช่น หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ และหลักความไม่มีผล
ย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง โดยหากศาลปกครองได้น า “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่ได้ถูกบัญญัติ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีย่อมเป็นการที่ศาลได้น า “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” นั้นมาใช้ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” 
 หากได้วิเคราะห์สถานะของ “หลักกฎหมายทั่วไป” ในกฎหมายปกครองไทยช่วง
หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แล้ว จะเห็นได้ว่า การ
ใช้“หลักกฎหมายทั่วไป” ของศาลปกครองเป็นการใช้ “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่มีฐานะซ้อนกัน
ระหว่าง “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” และ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” กล่าวคือ จากค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดจะเห็นได้ว่า ศาลได้น า “หลักกฎหมายทั่วไป” ไม่ว่าหลักกฎหมายนั้นจะ
ได้ถูกน ามาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วหรือไม่ก็ตามมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี ทั้งที่เป็น
การใช้“หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะที่ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” เช่น การน าหลักความ    
เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน มาตรา 
30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หรือการน าหลักการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ มาปรับใช้กับการกระท าทางปกครองประเภทใดก็ตาม เป็นต้น ซึ่งนอกจากการที่ศาลน า “หลัก
กฎหมายทั่วไป” มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” แล้ว 
ศาลยังได้น า “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่ยังไม่ได้ถูกน ามาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลอีกด้วย เช่น การน าหลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ อันเป็น “หลัก
กฎหมายทั่วไป” ที่ยังไม่ได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมายใด ซึ่งศาลได้น า “หลัก
กฎหมายทั่วไป” หลักดังกล่าวมาจากค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศนั่นเอง ท าให้การใช้หลัก
ความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ เป็นการใช้ “หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะ“หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” 
 อย่างไรก็ตาม “หลักกฎหมายทั่วไป” บางหลัก (หลักกฎหมายเดียวกัน) ศาลได้มีการ
น ามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีในฐานะที่เป็น “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” และ 
“หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” กล่าวคือ แม้จะเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” หลักเดียวกัน ตัวอย่างเช่น 
“หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความได้สัดส่วน ซึ่งหากเป็นการน าหลักความได้สัดส่วนอันเป็นหลัก 
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กฎหมายที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 29352 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แล้ว โดย
หากศาลได้น าหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้กับการกระท าทางปกครองที่เป็น “กฎ” ย่อมหมายถึง ศาล
ได้น าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” แต่หากศาลได้น าหลัก
ความได้สัดส่วนมาใช้กับการกระท าทางปกครองที่เป็น “ค าสั่งทางปกครอง” ย่อมหมายถึง ศาลได้น า
หลักความได้สัดส่วนมาใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” ทั้งนี้ เนื่องจาก รัฐธรรมนูญได้
บัญญัติให้ใช้หลักความได้สัดส่วนอันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปนั้นกับกรณีของการกระท าทางปกครองที่
เป็นกฎเท่านั้น แต่ไม่รวมไปถึงการกระท าทางปกครองที่เป็นค าสั่งทางปกครองด้วย 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในช่วงหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 การใช้ “หลักกฎหมายทั่วไป” ของศาลปกครองเป็นการใช้หลักกฎหมายที่มี
สถานะซ้อนกันระหว่างการใช้หลักกฎหมายทั่วไปในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” และ
การใช้ “หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” หรือกล่าวคือ “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” หลักใดที่ได้ถูกน ามาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ในการใช้หลักกฎหมายดังกล่าวนั้นจะ
เป็นการใช้ “หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” แต่หาก “หลัก
กฎหมายทั่วไป” หลักใดที่ยังไม่ได้ถูกน ามาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การน าหลักกฎหมาย
ดังกล่าวมาใช้จะเป็นการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” 
 
 5.1.3  กำรน ำหลักกฎหมำยทั่วไปมำใช้ในกำรอุดช่องว่ำงของกฎหมำยในระบบกฎหมำย  
                   ปกครองไทย 
 ที่มาของกฎหมายปกครองประการหนึ่งที่ส าคัญ ซึ่งใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมายนั่นก็คือ 
“หลักกฎหมายทั่วไป” ดังเช่นในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส หลักกฎหมายทั่วไปที่ถูกพัฒนาโดย     
สภาแห่งรัฐ ก็จัดว่ามีความส าคัญในการอุดช่องว่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษรและเป็นที่มาของ
กฎหมายปกครองด้วยเช่นกัน โดยการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมาย
นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จะน ามาใช้ปรับกับข้อเท็จจริงได้ กล่าวคือ เป็น
กรณีที่ศาลไม่สามารถหากฎหมายเพ่ือมาใช้ปรับกับกรณีได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการที่ผู้ร่างกฎหมาย
คิดไปไม่ถึงว่าจะมีช่องว่างในกฎหมาย อันเป็นความบกพร่องของผู้ร่างกฎหมายเองที่สามารถนึกถึง
ช่องว่างของกฎหมายได้แต่ไม่ได้นึกถึงช่องว่างของกฎหมายนั้น หรือเพราะเหตุที่ยังไม่มีเหตุการณ์อัน

                                                           

 
352มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 

 การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น และจะ
กระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้
อ านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม 
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ท าให้เกิดช่องว่างของกฎหมายนั้น หรือเป็นกรณีที่ผู้ร่างกฎหมายคิดถึงช่องว่ างของกฎหมายนั้นแล้ว 
แต่เห็นว่าเป็นช่องว่างของกฎหมายที่ยังไม่สมควรบัญญัติไว้ให้ตายตัว ทั้งนี้เพราะต ารากฎหมาย และ
ค าพิพากษาของศาลยังไม่ได้พิจารณาปัญหานั้นอย่างเพียงพอ โดยกรณีจะต้องพิจารณาว่ามีช่องว่าง
ของกฎหมายหรือไม่นั้น กล่าวคือ ถ้าไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติและกฎหมายจารีต
ประเพณีแล้ว ก็ถือได้ว่ากรณีนั้นมีช่องว่างของกฎหมาย353 
 “หลักกฎหมายทั่วไป” ซึ่งได้แก่หลักกฎหมายที่ผู้พิพากษาผู้ท าหน้าที่ศาลในกฎหมายมหาชน
ค้นหามาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้บังคับในระบบกฎหมายโดยต้องค านึงถึงลักษณะเฉพาะของกฎหมาย
ปกครอง ที่ต้องสอดคล้องกับหลักการปกครองโดยกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชน ซึ่งศาลในฐานะผู้มีอ านาจใช้กฎหมายย่อมมีความชอบธรรมที่จะต้องอุดช่องว่างของ
กฎหมายนั้นด้วยการค้นหาหลักความเป็นธรรมที่แฝงอยู่ในหลักกฎหมายนั้น โดยอาจค้นหาหลัก
กฎหมายทั่วไปได้จากตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษร อันได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ เป็นต้น 
ซ่ึง “หลักกฎหมายทั่วไป” บางหลักได้แปรสภาพไปเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้ว เช่น หลักความ
เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ หลักความได้สัดส่วน หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ หลักความไม่มี
ผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง เป็นต้น ซึ่งในการใช้ “หลักกฎหมายทั่วไป” ดังกล่าวจึงต้องใช้
ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ถึงกระนั้นก็ตาม “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” บางหลักยังไม่มีการแปรสภาพไปเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร ตัวอย่างเช่น หลักความอ่อน
ตัวปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งในการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” หลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้จึงถูกน ามาใช้ใน
ฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” 
 กรณีตัวอย่างที่ท าให้เห็นว่า หากไม่ได้มีการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ปรับกับ
ข้อเท็จจริงในคดีในกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้ว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้ “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” นี้ในต่างประเทศ หรือประเทศไทยก็ตาม ย่อมท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่
สภาแห่งรัฐของฝรั่งเศสได้น าหลักกฎหมายทั่วไปเรื่องหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทาง
ปกครองมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงในคดี โดยสภาแห่งรัฐได้ใช้ถ้อยค าว่า “เมื่อไม่มีกฎหมายของฝ่าย   
นิติบัญญัติให้อ านาจไว้ ฝ่ายปกครองไม่มีอ านาจออกนิติกรรมทางปกครองให้ขัดกับหลักความไม่มีผล
ย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง” ในคดี Société du Journal L, Aurore เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
ค.ศ. 1948 ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า ประกาศก าหนดอัตราการเรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้า ฉบับลงวันที่ 30 
ธันวาคม ค.ศ. 1947 ให้ค านวณค่าไฟฟ้าอัตราใหม่ส าหรับการเรียกเก็บครั้งแรกหลังวันที่ 1 มกราคม 
ค.ศ. 1948 แต่ในทางปฏิบัติกลับเป็นการเรียกเก็บอัตราใหม่โดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 30 ธันวาคม 
ค.ศ. 1947 ซึ่งให้มีผลใช้ย้อนหลังก่อนวันที่ 1 มกราคม 1948 อันเป็นวันประกาศใช้ข้อบัญญัติดังกล่าว 
บริษัทหนังสือพิมพ์ “Aurore” จึงฟ้องเป็นคดีขึ้นสู่การพิจารณาของสภาแห่งรัฐ โดยสภาแห่งรัฐได้ 
เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว เพราะเป็นประกาศที่มีผลย้อนหลัง จะเห็นได้ว่า  ในค าวินิจฉัยของ  
สภาแห่งรัฐได้น าหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงในคดีนี้ 
โดยหากสภาแห่งรัฐไม่ได้มีการน าหลักกฎหมายทั่วไปหลักดังกล่าวมาปรับใช้กับกรณีนี้แล้ว ย่อมท าให้
เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น เพราะฝ่ายปกครองย่อมสามารถออกนิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับ

                                                           

 
353หยุด แสงอุทัย, ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำยทั่วไป, หน้า 142-143. 
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ส าหรับในอนาคตเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของนิติกรรมทางปกครองดังกล่าวได้มี
โอกาสทราบล่วงหน้า หรือในกรณีของประเทศไทย ศาลปกครองไทยก็ได้มีการน าหลักกฎหมายทั่วไป
หลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้ เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากค าพิพ ากษาศาลปกครองสูงสุดที่             
อ.64-79/2551 ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้ออกประกาศ เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 มีนาคม 
2549 โดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 โดยศาลปกครองสูงสุดได้
พิพากษาว่าเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว จะเห็นได้ว่า หาก
ศาลปกครองสูงสุดไม่ได้มีการน าหลักกฎหมายทั่วไปเรื่องความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทาง
ปกครองมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้ว ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นกับบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้
บังคับของประกาศดังกล่าว ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ทราบเนื้อหาในประกาศเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการ
บังคับใช้ประกาศดังกล่าวนั่นเอง 
 การที่จะน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้เพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมายนั้น สามารถสรุปได้ว่า 
ในการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้เพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมายจะต้องเป็นการน า “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” มาใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมายในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
ประกอบกับหลักกฎหมายดังกล่าว จะต้องไม่ขัดกับกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีการใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันด้วย ดังนั้น การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมาย จะเห็นได้ว่า 
การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” มาใช้ในการอุดช่องว่างของ
กฎหมายนั้นมีขอบเขตในการน ามาใช้ที่จ ากัดด้วย กล่าวคือ หากมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จะปรับ
ใช้กับข้อเทจ็จริงในคดีอยู่แล้ว หรือการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่ขัดกับบทบัญญัติลายลักษณ์อักษร
ที่มีอยู่ ย่อมไม่สามารถที่จะน าหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้ได้ อย่างไรก็ดี ศาลปกครองก็ยังคงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องน า “หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” มาใช้ในกรณีที่ไม่มี
กฎหมายปกครองที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงในคดี ซึ่งในกรณีนี้ถือว่า “หลัก
กฎหมายทั่วไป” ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” จึงนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ด้วย
เหตุผลที่ต้องการให้ศาลได้น า “หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” มาใช้ใน
การอุดช่องว่างของกฎหมายเพื่ออ านวยความยุติธรรม 
 
5.2  บทวิเครำะห์ตัวอย่ำงค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุดในกำรน ำ “หลักกฎหมำย

ทั่วไป” มำใช้ในกำรวินิจฉัยคดีของศำลปกครอง 
 
 ในการวิเคราะห์ตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในการน า “หลักกฎหมายทั่วไป”
มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า “หลักกฎหมายทั่วไป” บางหลัก
กฎหมายได้ถูกน ามาบัญญัติและรับรองไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว การน าหลักกฎหมายดังกล่าวนั้น
มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจึงต้องใช้ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร”    
ถึงกระนั้น ผู้เขียนได้น าเสนอตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ได้น า “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” ด้วย ซึ่งใน
การวิเคราะห์ตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดจะได้แบ่งเป็น การน า “หลักกฎหมายทั่วไป”
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มาใช้ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” และการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในฐานะ 
“หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” ทั้งนี้ เพ่ือให้เห็นว่า “หลักกฎหมายทั่วไป” หลักกฎหมายใดบ้างได้ถูก
น ามาใช้ในฐานะที่เป็น “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” เนื่องจาก หลักกฎหมายดังกล่าวเป็น 
“หลักกฎหมายทั่วไป” ที่ถูกน ามาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เช่น หลักความเสมอภาคและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น ดังนั้น การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” 
หลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง จึงเป็นการใช้ “หลัก
กฎหมายทั่วไป” หลักกฎหมายดังกล่าวนั้นในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” ในขณะที่ 
“หลักกฎหมายทั่วไป” บางหลักกฎหมายยังไม่ได้ถูกน ามาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น หลัก
ความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ เป็นต้น การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” หลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลจึงเป็นการใช้ “หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะ “หลักการทั่วไปทาง
กฎหมาย” อย่างไรก็ตาม มี “หลักกฎหมายทั่วไป” บางหลักกฎหมายที่ถูกน ามาใช้ในทั้งสองฐานะ 
กล่าวคือ ทั้งในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” และ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” เช่น 
หลักความได้สัดส่วน หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งเป็นกรณีที่ “หลักกฎหมายทั่วไป” 
หลักกฎหมายดังกล่าวได้ถูกน ามาบัญญัติไว้เฉพาะกรณี (กฎหรือค าสั่งทางปกครอง) ดังนั้น การน าหลัก
กฎหมายดังกล่าวมาใช้ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงเป็นการที่ศาลน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้
ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” แต่หากไม่ได้เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ ย่อมถือว่า
เป็นการใช้ “หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” นอกจากนี้ ผู้เขียนได้มีการ
วิเคราะห์ตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ “หลักกฎหมายทั่วไป” หลักกฎหมาย
นั้น ๆ หรือไม่ อย่างไร โดยแบ่งการวิเคราะห์ตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเป็น 5.2.1 บท
วิเคราะห์ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในการวินิจฉัยคดี
ของศาลปกครองในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” และ 5.2.2 บทวิเคราะห์ค าพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดในการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองใน
ฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 5.2.1  วิเครำะห์ตัวอย่ำงค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุดในกำรน ำ “หลักกฎหมำย 
 ทั่วไป” มำใช้ในกำรวินิจฉัยคดีของศำลปกครองในฐำนะ “บทบัญญัติที่เป็น      
 ลำยลักษณ์อักษร” 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองในฐานะ 
“บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” ได้แก่ หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ การคุ้มครอง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักความได้สัดส่วน (กรณีของกฎ) หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ (กรณี
ของค าสั่งทางปกครอง) และหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง (กรณีของค าสั่งทาง
ปกครอง) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 5.2.1.1  หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 
 จากการศึกษา “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความเสมอภาค ในบทที่ 3 หัวข้อ 
3.1.5.1 การปรับใช้หลักความเสมอภาคในกฎหมายปกครองอังกฤษโดยศาลอังกฤษ และหัวข้อ 
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3.2.5.1 การปรับใช้หลักความเสมอภาคในกฎหมายปกครองฝรั่งเศสโดยสภาแห่งรัฐ ประกอบกับใน
บทที่ 4 หัวข้อ 4.6.1 การปรับใช้หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติในกฎหมายปกครองไทยโดย
ศาลปกครองสูงสุดแล้วนั้น สรุปได้ว่า บุคคลย่อมได้รับการปฏิบัติในสถานการณ์ที่เหมือนกันด้วย
หลักเกณฑ์เดียวกัน หรือกล่าวคือ การน าหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติมาใช้กับบุคคลที่มี
สถานะทางกฎหมายเหมือนกันย่อมมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกัน แม้ว่าบุคคล
นั้นจะมีลักษณะทางสภาพร่างกายอย่างไรก็ตาม ดังนั้น การที่บุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายเหมือนกัน
แต่ได้รับการปฏิบัติแตกต่างกันย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติ  ตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
เกี่ยวกับ “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.142/2547354 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 คดีนี้ผู้ฟ้องคดีประกอบวิชาชีพทนายความได้สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็น
ข้าราชการอัยการในต าแหน่งอัยการผู้ช่วยตามประกาศของคณะกรรมการอัยการ ผู้ถูกฟ้องคดี โดย
อัยการจังหวัดได้มีหนังสือถึงคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
เป็นข้าราชการอัยการในต าแหน่งผู้ช่วยอัยการ รับรองสุขภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ผู้ฟ้องคดีว่ามีสุขภาพแข็งแรง และสามารถที่จะปฏิบัติงานในต าแหน่งอัยการได้อย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อ
คณะกรรมการอัยการ ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบกลับปรากฏว่าไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดี
เป็นผู้มีสิทธิสอบ โดยแจ้งเหตุผลแก่ผู้ฟ้องคดีว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
คัดเลือกฯ ได้รับรายงานผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ มีรูปกาย
พิการ เดินขากะเผลก กล้ามเนื้อแขนลีบจนถึงปลายมือทั้งสองข้าง กล้ามเนื้อขาลีบจนถึงปลายเท้าทั้ง
สองข้าง กระดูกสันหลังคด ได้รับการผ่าตัดดามเหล็กที่กระดูกสันหลังไว้เพ่ือให้ไหล่ทั้งสองข้างเท่ากัน 
จึงมีมติไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเป็นผู้มีบุคลิกภาพและร่างกายไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการ
อัยการ ตามมาตรา 33(11)355 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ซึ่ง     
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เหตุผลของคณะกรรมการอัยการ ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงยื่นฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลสั่งให้บทบัญญัติมาตรา 33(11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

                                                           

 354ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.116/2546 คดีหมายเลขแดงที่       
อ.142/2547  
 355มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย 
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 . . . 
 (11) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ หรือเป็นโรคที่ระบุไว้ใน
กฎกระทรวง 
 . . . 
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ฝ่ายอัยการฯ และค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ตัดสิทธิสอบผู้ฟ้องคดีในการสอบไม่ชอบด้วยบทบัญญัติ
มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
 ก่อนการพิจารณาคดีนี้ ศาลปกครองได้ส่งค าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยที่ 44/2545 เห็นว่า มาตรา 33(11) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 เป็นไปตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของฝ่ายอัยการ 
เป็นลักษณะตามข้อยกเว้นตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ ง ไม่
กระทบกระเทือนถึงสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้
บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใด 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติมาใช้ใน
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 จากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.142/2547 จะเห็นได้ว่า ศาลปกครอง
สูงสุดได้น าหลักเกณฑ์เรื่องหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาล โดยยกบทบัญญัติมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าได้วาง
หลักแห่งความเสมอภาคไว้ ซึ่งหลักดังกล่าวนี้องค์กรต่าง ๆ ของรัฐรวมทั้งฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติต่อ
บุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญ
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน การปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญ
แตกต่างกันก็ดี หรือการปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกันก็ดี ย่อมขัดต่อหลัก
ความเสมอภาค อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกบุคคลออกเป็นประเภท ๆ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลต่าง
ประเภทกันแตกต่างกันออกไปนั้น มาตรา 30 วรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
บัญญัติวางข้อจ ากัดการกระท าดังกล่าวขององค์กรต่าง ๆ ของรัฐไว้ว่า การน าเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัด
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาอ้างเพ่ือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลให้แตกต่างกัน หากเป็นไปโดยไม่เป็น
ธรรม ก็ย่อมถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกัน อันหากเป็นการเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟัง 
ย่อมถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้อ านาจ
ดุลพินิจตามมาตรา 33(11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 วินิจฉัยว่า 
ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ จึงต้องมี เหตุผลที่
หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นมีกายหรือจิตใจที่ไม่เหมาะสมอย่างไร  
อันท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการอัยการได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่รับสมัคร   
ผู้ฟ้องคดี โดยมิได้พิจารณาถึงความสามารถที่แท้จริงในการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีเหตุผลที่
หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมีกายพิการดังกล่าวจะท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของข้าราชการอัยการได้อย่างไร มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้
ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 33(11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
พ.ศ. 2521 และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจาก ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถ
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อธิบายถึงเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังได้ว่า หากมีมติรับผู้สมัครผู้ฟ้องคดีแล้ว ความพิการ 
ดังกล่าวถึงขนาดที่ท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การงานโดยปกติ
ได้ ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลน่าจะเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้น าเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย
หรือสุขภาพมาอ้างเพ่ือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลให้แตกต่างกัน โดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี จึ งเป็นการ
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม ดังนั้น จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.142/2547 
แสดงให้เห็นว่า ได้มีการน าหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติอันเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” มา
ใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลักดังกล่าว 
 นอกจาก ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.142/2547 ที่แสดงให้เห็นว่า ศาล
ได้น าหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติมาปรับใช้กับคดีแล้ว ศาลยังได้น าหลักกฎหมายเรื่อง 
หลักความเสมอภาคในการรับภาระของรัฐ ซึ่งศาลได้อ้างอิงจากหลักความเสมอภาคและไม่เลือก
ปฏิบัติตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นได้จากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 
29/2557 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.29/2557356 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท า
ละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 คดีนี้มีข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อปี  พ.ศ.2528 คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เสนอมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกินต่อนายกรัฐมนตรี โดยเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและ ระยะยาว 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติลงวันที่ 7 มกราคม 2529 เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ต่อมา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการเร่งรัดและก าชับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้รีบด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ก าหนดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ 
และความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และส านักงบประมาณ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2540 กรมทางหลวง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงด าเนินการ
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งด่านชั่งน้ าหนักทั่วประเทศ และได้
ท าการศึกษาเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ถึงรูปแบบ ความเหมาะสม ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการ
ก าหนดต าแหน่งที่ตั้งด่านชั่งน้ าหนัก ซึ่ง แขวงการทางกระบี่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 3 เห็นว่า จังหวัดกระบี่และ
จังหวัดใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ มีนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจ านวนมาก ท าให้มีการจราจรคับคั่ง ประกอบกับ 
มีรถบรรทุกวิ่งผ่านเป็นประจ า ท าให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ช่วงจังหวัดพังงา
ไปจังหวัดกระบี่เสียหายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นต่อกรมทางหลวง  
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 ว่า เส้นทางดังกล่าวมีปริมาณรถบรรทุกวิ่งผ่านจ านวนมาก เพ่ือยืดอายุการใช้งานของ
ถนนจึงจ าเป็นต้องสร้างด่านชั่งน้ าหนักถาวรเพ่ือตรวจจับรถบรรทุกที่มีน้ าหนักบรรทุกเกินพิกัดที่
กฎหมายก าหนด โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาตั้งด่านชั่งน้ าหนักถาวร รวม 4 ประการ คือ 
(1)  พิจารณาโครงข่ายทางหลวงที่เมื่อตั้งด่านชั่งน้ าหนักถาวรแล้ว สามารถสกัดรถบรรทุกได้มากที่สุด 

                                                           

 
356ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.508/2552 คดีหมายเลขแดงที่        

อ.29/2557  
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เพ่ือประโยชน์ในการรักษาทางหลวงทุกประเภท (2)  พิจารณาลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสม เช่น   
ไม่เป็นทางคด โค้ง ลูกเนิน ภูเขา เป็นต้น และสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน (3)  พิจารณาก่อสร้างในเขตทางหลวง หรือเป็นที่ดินของกรมทางหลวงที่มีอยู่แล้วเพ่ือ
ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน โดยไม่ต้องเวนคืนที่ดินจากราษฎร และให้ราษฎรมีทางเข้าออก หรือให้
ความสะดวกแก่เจ้าของที่ดินเข้าออกได้สะดวกและปลอดภัย (4) เป็นที่ที่เปิดเผยที่สาธารณชนมองเห็น
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างโปร่งใส มีสาธารณูปโภคตามสมควร  ดังนั้น แขวงการทางกระบี่ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 จึงได้เสนอให้ก่อสร้างด่านชั่งน้ าหนักถาวรในเขตทางของถนนเพชรเกษมระหว่าง
กิโลเมตรที่ 117 ถึงกิโลเมตรที่ 135 ซึ่งเป็นจุดที่สกัดรถบรรทุกได้มากที่สุด หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของ
กรมทางหลวง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย วิศวกรใหญ่ฝ่ายบ ารุงรักษาทาง ผู้อ านวยการ
ส านักงานควบคุมน้ าหนักยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาตรวจสอบสภาพพ้ืนที่
แล้ว จึงได้เลือกพ้ืนที่บริเวณกิโลเมตรที่ 128+025 เป็นจุดก่อสร้าง เนื่องจากมีเขตทางกว้างประมาณ 
50 เมตร และมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยให้แขวงการทางกระบี่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 
ด าเนินการก่อสร้างด่านชั่งน้ าหนักถาวร (บ้านทุ่ง) ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชร
เกษม) ตอนทางแยกเข้าอ่าวลึก-ทางแยกเข้ากระบี่ บริเวณกิโลเมตรที่ 127+775 ถึงกิโลเมตรที่ 
128+275 ซึ่งบริเวณสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่หน้าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดก โดยผู้ฟ้อง
คดีเห็นว่า บริเวณจุดที่ตั้งด่านชั่งน้ าหนักถาวรมีการก่อสร้างที่ท าการและที่พักเจ้าหน้าที่ซึ่งมีลักษณะ
เป็นตู้คอนเทนเนอร์และลานอเนกประสงค์มีความยาวประมาณ 53.50 เมตร ตั้งอยู่ในบริเวณ
ตอนกลางของที่ดิน ท าให้ด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีท่ีติดถนนเพชรเกษมถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดย
ส่วนที่อยู่ทางทิศเหนือของด่านจะติดถนนคู่ขนานยาว 155 เมตร ส่วนที่อยู่ทางทิศใต้ของด่านจะติด
ถนนคู่ขนานยาว 100 เมตร ทางคู่ขนานดังกล่าวเป็นทางเข้าออกด่านชั่งน้ าหนักถาวรมีความกว้างรวม
ไหล่ทาง 5.50 เมตร การก่อสร้างในลักษณะดังกล่าวเป็นการบดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ท าให้เดิน
ทางเข้าออกท่ีดินไม่สะดวกเหมือนเดิมและเป็นการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาที่ดินในอนาคต โดยคดี
มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า การที่กรมทางหลวง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ส านักงานทางหลวงที่ 14 ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 2 และแขวงการทางกระบี่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้ก าหนดจุดก่อสร้างและก่อสร้างด่านชั่งน้ าหนัก
ถาวรในเขต ทางหลวงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการ
ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ และเป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ หากเป็นการละเมิดผู้ถูกฟ้องคดี
ทั้งสามจะต้องแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้
ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในคดีนี้บัญญัติให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่ก ากับ ตรวจ
ตรา และควบคุมทางหลวง และงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง
สัมปทาน มาตรา 25 บัญญัติว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง
สัมปทาน ให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอ านาจก าหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง 
รวมทั้งก าหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย และมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน ได้ให้ความหมายค าว่า “งานทาง” หมายความว่า กิจการใดที่ท าเพ่ือ หรือ
เนื่องในการส ารวจการก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ หรือการบ ารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจร
บนทางหลวง ประกอบกับประกาศผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อ านวยการทางหลวงแผ่นดิน และ
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ผู้อ านวยการทางหลวงสัมปทาน ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2548 เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ าหนัก 
น้ าหนักบรรทุกหรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจท าให้ทางหลวง
เสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน ทั้งนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป จึงเห็นได้ว่า การชั่งน้ าหนักรถให้บรรทุกน้ าหนักตามพิกัดที่ก าหนดเป็น
วิธีการอย่างหนึ่งในการช่วยบ ารุงรักษาถนนอยู่ในอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของกรมทาง
หลวง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งมีส านักงานทางหลวงที่ 14 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และแขวงการทางกระบี่        
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 เป็นหน่วยงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ของกรมทางหลวงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งในการก าหนดจุด
ที่ตั้งและก่อสร้างด่านชั่งน้ าหนักถาวรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 นั้น ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ 4 ประการ
ข้างต้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสามน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการก าหนดจุด
ตั้งด่านชั่งน้ าหนักบริเวณกิโลเมตรที่ 127+775 ถึงกิโลเมตรที่ 128+275 จึงมิได้เป็นการกระท าที่ไม่
ชอบหรือขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด และได้ใช้ดุลพินิจภายใต้หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการ
ก าหนดจุดก่อสร้างด่านชั่งน้ าหนักถาวรโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะโดยชอบแล้ว แม้การก่อสร้าง
อาคารด่านชั่งน้ าหนักซึ่งมีความยาว 33 เมตร จะเป็นการบดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งอาจท าให้  
ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความสะดวกเหมือนก่อน แต่ก็ไม่ถึงกับท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจนถึงขนาด
ที่ท าให้การเข้าออกท่ีดินของผู้ฟ้องคดีไม่มีความสะดวกหรือยากล าบากถึงกับเป็นการกระทบกระเทือน
ต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีเกินความจ าเป็น ดังนั้น เมื่อเทียบสัดส่วนระหว่างผลกระทบที่        
ผู้ฟ้องคดีได้รับกับประโยชน์สาธารณะแล้ว เห็นว่า การก่อสร้างด่านชั่งน้ าหนักถาวรในบริเวณดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบเพียงไม่ได้รับความสะดวกในการเข้า
ออกที่ดิน เมื่อฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามก าหนดจุดก่อสร้างและก่อสร้างด่านชั่งน้ าหนักถาวรใน
บริเวณดังกล่าวโดยมิได้ผิดกฎหมายและมิใช่เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี 
จึงไม่เป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม การตั้งด่านเพ่ือควบคุมรถมิให้บรรทุกน้ าหนัก
เกิน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับถนนเป็นการจัดท าบริการสาธารณะอย่างหนึ่งในขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อการกระท าดังกล่าวแม้มิได้เป็นการละเมิด หากแต่ก่อให้ผู้ฟ้องคดี
ต้องรับภาระความไม่สะดวกในการเข้าออกสู่ที่ดินของตน ในขณะที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอ่ืนในบริเวณ
ใกล้เคียงไม่ต้องรับภาระดังกล่าว จึงเป็นความรับผิดอย่างอ่ืนที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดเชยความไม่สะดวก
ดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรชดเชยการรับภาระดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติมาใช้ใน
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 จากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.29/2557 จะเห็นได้ว่า ศาลปกครอง
สูงสุดได้น าหลักเกณฑ์เรื่องหลักความเสมอภาคในการรับภาระของรัฐ อันจัดว่าเป็นหลักกฎหมาย
ทั่วไปหลักกฎหมายใหม่ ที่ได้จากการขยายความ และอ้างอิงจากหลักความเสมอภาคและไม่เลือก
ปฏิบัติ โดยศาลได้ให้เหตุผลว่า การที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระความไม่สะดวกในการเข้าออกสู่ที่ดินของ
ตน ในขณะที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอื่นในบริเวณใกล้เคียงไม่ต้องรับภาระดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักการส าคัญ
ของหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่ได้วางหลักแห่งความเสมอภาคไว้ โดยหลักดังกล่าวนี้องค์กรต่าง ๆ ของรัฐรวมทั้ง
ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่
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แตกต่างกันในสาระส าคัญแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน การปฏิบัติต่อบุคคลที่
เหมือนกันในสาระส าคัญแตกต่างกันก็ดี หรือการปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญอย่าง
เดียวกันก็ดี ย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาค จากการที่ศาลได้ขยายความบทบัญญัติดังกล่าว จึงได้มา
ซึ่งหลักความเสมอภาคในการรับภาระของรัฐ ดังนั้น จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.29/2557 
แสดงให้เห็นว่า ได้มีการน าหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติอันเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” มา
ใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลักดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ศาลไม่ได้วางองค์ประกอบในการน าหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติมา
ปรับใช้กับคดีว่าจะต้องมีเกณฑ์อย่างไร อันน าไปสู่ความรับผิดของรัฐ ที่ว่าบุคคลใดได้รับภาระเป็น
พิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนแล้ว บุคคลนั้นควรได้รับการเยียวยาจากรัฐ 
 5.2.1.2  การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 จากการศึกษา “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ใน
บทที่ 4 หัวข้อ 4.6.2 แล้วนั้น โดยหลักดังกล่าวได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งสรุปได้ว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”357 ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เป็นคุณค่าที่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ และจะต้องท าให้คุณค่าดังกล่าวมีผลในทางกฎหมาย อันเป็น
คุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะ อันสืบเนื่องมาจากความเป็นมนุษย์ และเป็นคุณค่าที่ผูกพันอยู่เฉพาะกับ
ความเป็นมนุษย์เท่านั้น โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอ่ืนใดทั้งสิ้น เช่น เชื้อชาติ ศาสนา มีความมุ่งหมาย
เพ่ือให้มนุษย์มีความเป็นอิสระในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตัวของบุคคลนั้น ๆ ภายใต้ความ
รับผิดชอบของตนเอง โดยถือว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เป็นคุณค่าที่มิอาจจะล่วงละเมิดได้ โดย 
แนวคิดพ้ืนฐานในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย์ที่
ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดและไม่อาจพรากไปได้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับตามทฤษฎีกฎหมาย
ธรรมชาตินั่นเอง ตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับ “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องการ
คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.231/2550358 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 คดีนี้ผู้ฟ้องคดีรับราชการอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจะต้องเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจ า เห็นว่าตนได้รับความเดือดร้อน
เสียหายอันเนื่องมาจาก การที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 โดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
บัญญัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) รับโอนกิจการของกรม
รถไฟ กระทรวงคมนาคม (2) จัดด าเนินการและน ามาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟ เพ่ือประโยชน์
แห่งรัฐและประชาชน และด าเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟ และธุรกิจอ่ืนซึ่งเป็นประโยชน์
แก่กิจการรถไฟ และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้มีอ านาจที่จะกระท าการ  

                                                           

 357บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐำนของสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์, หน้า 88. 
 358ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.37/2550 คดีหมายเลขแดงที่         
อ.231/2550 
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ต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6 อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง (1) สร้าง ซื้อ จ้าง 
รับจ้าง จัดหา จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และด าเนินงานเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ (2). . .(3). . .(4) จัดระเบียบเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย การใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ (5). . .(6). . .(7) รับขนส่งคน
โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์และของอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟ. . .(8). . .(9). . .ท าสัญญาให้
เอกชนเช่าติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาภายนอกตู้รถโดยสาร โดยมีการติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาบริเวณกระจก
หน้าต่างด้วย แม้แผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นรูพรุนเพ่ือให้แสงผ่าน และผู้โดยสาร
สามารถมองผ่านกระจกหน้าต่างได้ก็ตาม แต่จะเห็นภาพเพียงราง ๆ เหมือนมองผ่านตาข่ายสีด ากรอง
แสง ต่างจากกรณีที่ไม่มีการติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาที่กระจกหน้าต่างจะใสสะอาด ซึ่งการมองผ่านป้าย
โฆษณาดังกล่าวจะเกิดอาการตาพร่ามัวและคลื่นไส้ เมื่อใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงจึงเป็นการทรมาน
กายและใจอย่างยิ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อ
นายกรัฐมนตรีและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดี มีหน้าที่จัดให้ตู้รถโดยสารของขบวนรถไฟใช้การได้ดีในการให้บริการขนส่ง
ประชาชน แต่การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดีกลับติดตั้งป้ายโฆษณาภายนอกตู้รถโดยสารเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจ การที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดี ละเลยไม่ด าเนินการลอก
แผ่นป้ายโฆษณาบริเวณกระจกหน้าต่างของรถโดยสารของขบวนรถไฟตามค าร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี 
ถือเป็นการกระท าละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่อง การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาใช้ใน
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 231/2550 จะเห็นได้ว่า ศาลปกครองสูงสุด
ได้น าหลักเรื่อง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งจัดเป็นหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการวินิจฉัยคดี ซึ่งศาล
ได้วินิจฉัยโดยใช้หลักดังกล่าวสรุปได้ว่า รถโดยสารส่วนบุคคลหรือรถโดยสารสาธารณะ และจะเป็นรถ
โดยสารปรับอากาศหรือรถโดยสารไม่ปรับอากาศก็ตามจะต้องมีหน้าต่าง โดยหน้าต่างรถโดยสารนั้นมี
ไว้เพ่ือให้แสงสว่างจากภายนอกรถเข้าไปภายในรถได้ และยังมีไว้เพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นสิ่งที่
อยู่ภายนอกรถเพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินในระหว่างที่อยู่ในรถและระแวดระวังภยันตรายที่อาจจะมี
จากภายนอกรถด้วย ดังนั้น รถโดยสารที่ไม่มีหน้าต่างจึงไม่อาจเรียกได้ว่ารถโดยสาร แต่เป็นรถขนส่ง
สินค้าและพัสดุภัณฑ์ และต้องถือว่าผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ไม่มีหน้าต่างปฏิบัติต่อผู้โดยสาร
เยี่ยงวัตถุ ซึ่งเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้โดยสาร จากค าพิพากษาดังกล่าว เป็นการ
น าความเป็นนามธรรมของการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มาท าให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ไว้ในค าพิพากษา ในฐานะท่ีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักการแห่งรัฐธรรมนูญที่มีคุณค่า ดังนั้น จาก
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 231/2550 แสดงให้เห็นว่า ได้มีการน าการคุ้มครองศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์อันเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของการใช้หลักดังกล่าว 
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 5.2.1.3  หลักความได้สัดส่วน (กรณีของกฎ) 
 จากการศึกษา “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความได้สัดส่วนในบทที่ 3 หัวข้อ 
3.1.5.3 การปรับใช้หลักความได้สัดส่วนในกฎหมายปกครองอังกฤษโดยศาลอังกฤษ และหัวข้อ 
3.1.5.2 หลักความได้สัดส่วนในกฎหมายปกครองฝรั่งเศสโดยสภาแห่งรัฐ ประกอบกับในบทที่ 4 
หัวข้อ 4.6.3 การปรับใช้หลักความได้สัดส่วนในกฎหมายปกครองไทยโดยศาลปกครองสูงสุดแล้วนั้น 
สรุปได้ว่า หลักความได้สัดส่วนเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” โดยการน าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ใน
การพิจารณาคดีของศาลนั้นได้มีการยอมรับเสมอมาว่า การใช้อ านาจรัฐจะต้องผูกพันและปฏิบัติให้
สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน และใช้หลักดังกล่าวในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐให้มีความ
พอเหมาะพอประมาณ โดยการกระท าที่จะเรียกได้ว่าเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพเท่าที่จ าเป็นถือ
เป็นการควบคุมการใช้อ านาจไม่ให้เป็นไปโดยอ าเภอใจ 
 หลักความได้สัดส่วนในกฎหมายปกครองไทยนั้นได้ถูกน ามาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในรัฐธรรมนูญ ทั้งที่เป็นการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อันเป็นหลักที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
กระท าของรัฐทั้งหลาย ที่มีผลส าคัญต่อความสมบูรณ์หรือความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าของ
รัฐนั้น ๆ และเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในระดับของกฎหมายรัฐธรรมนูญ359 ซึ่งหลักความได้สัดส่วนที่ใช้
เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนประกอบด้วยหลักการย่อย 
3 ประการ คือ ประการแรก หลักความเหมาะสม หรือหลักแห่งความสัมฤทธิ์ผล หลักนี้เรียกร้องว่า 
มาตรการที่ฝ่ายปกครองเลือกใช้ต้องเป็นมาตรการที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์  หากฝ่ายปกครอง
ตัดสินใจออกมาตรการที่ไม่สามารถด าเนินการให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับที่ให้
อ านาจส าเร็จลุล่วงไปได้ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็น “การใช้อ านาจโดยมิชอบ” ประการต่อมา หลัก
ความจ าเป็น หลักนี้เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองต้องเลือกเฉพาะมาตรการที่เหมาะสม ที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด กล่าวคือ ฝ่ายปกครองจะต้องเลือกมาตรการที่เหมาะสมและ
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อ านาจแล้ว มาตรการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นมาตรการที่จ าเป็นโดยไม่สามารถหามาตรการอ่ืนใด และเป็นมาตรการที่จ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนน้อยไปกว่ามาตรการนี้ และประการสุดท้าย หลักความได้สัดส่วนใน
ความหมายอย่างแคบ หรือหลักความสมดุล360  หลักนี้เรียกร้องให้มาตรการที่ฝ่ายปกครองเลือกโดย
อาศัยอ านาจตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งมาใช้บังคับกับประชาชนนั้นต้องก่อให้เกิ ดประโยชน์
มากกว่าโทษ โดยประโยชน์ในที่นี้คือ การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ ส่วนโทษคือ การจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั่นเอง โดยหากเกิดโทษมากกว่า
ประโยชน์แล้ว มาตรการดังกล่าวนั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าจะเป็นมาตรการที่สามารถ

                                                           

 359บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, รำยงำนกำรศึกษำวิจัยเรื่อง หลักควำมได้สัดส่วนในกำร
ตรวจสอบขอบเขตอ ำนำจรัฐ ตำมมำตรำ 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(พุทธศักรำช 2550), หน้า 18-19. 
 360เรื่องเดียวกัน, หน้า 246. 
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ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับที่ให้อ านาจ และเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนน้อยที่สุดก็ตาม 
 อย่างไรก็ตาม จากมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ที่ได้มีการน าหลักความได้สัดส่วนมาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ก าหนด
ขอบเขตให้ใช้หลักความได้สัดส่วนกับกรณีการกระท าทางปกครองที่เป็นกฎ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการ
กระท าทางปกครองที่เป็นค าสั่งทางปกครองอันอยู่ในอ านาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษา
คดีด้วย ดังนั้น หากศาลได้น าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีส าหรับการกระท า
ทางปกครองที่เป็นกฎ จึงเป็นการใช้หลักความได้สัดส่วน ที่จัดเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะ 
“บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” แต่หากเป็นกรณีที่ศาลน าหลักดังกล่าวมาใช้กับการกระท าทาง
ปกครองที่เป็นค าสั่งทางปกครองแล้ว ย่อมเป็นการใช้หลักความได้สัดส่วนในฐานะ “หลักการทั่วไป
ทางกฎหมาย” นั่นเอง โดยในวิทยานิพนธ์นี้ได้แบ่งหัวข้อการวิเคราะห์ค าพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดออกเป็น หลักความได้สัดส่วน (กรณีของกฎ) ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการน าหลักความได้สัดส่วนมา
ใช้ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” และหลักความได้สัดส่วน (กรณีของค าสั่งทาง
ปกครอง) ซึ่งเป็นการน าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” โดยใน
หัวข้อ 5.2.1.3 เป็นกรณีการน าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดใน
ฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” 
 ก่อนที่จะได้มีการวิเคราะห์การน าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในค าพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุด ผู้เขียนขอกล่าวถึงค าพิพากษาของศาลปกครองกลางในการน าหลักความได้สัดส่วนมา
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่า กฎที่ฝ่ายปกครองออกเพ่ือจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นไปตาม
หลักความได้สัดส่วนหรือไม่ ในค าพิพากษาของศาลปกครองกลางที่ 2253/2546 ซึ่งถือเป็นค าวินิจฉัย 
ฉบับแรกที่ได้น าหลักความได้สัดส่วนมาเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่า  ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2542 เรื่อง ก าหนดห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงบางชนิดท าการ
ประมงในฤดูปลาที่มีไข่วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ      
สุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นกฎที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพประมง
ของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งศาลได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวซึ่งสรุปได้ว่า กฎ
ที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพประมงของผู้ฟ้องคดีจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อเมื่อเป็นไป
ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ อันประกอบด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้361 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
361บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์, หน้า 

287-288. 
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 1. กฎดังกล่าวต้องออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือ
การที่มาตรา 50362 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก าหนดไว้ 
ศาลวินิจฉัยประเด็นนี้ว่า กฎดังกล่าวออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 32(1) (2) (4) และ (5) แห่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสัตว์น้ าอันเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งให้อุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไปตาม
มาตรา 50 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
 2. กฎดังกล่าวจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพประมงของผู้ ฟ้องคดีและบุคคล
อ่ืนที่ประกอบอาชีพนี้ในท้องที่ที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับเพียงเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ ซึ่งหมายความว่า 
มาตรการที่กฎดังกล่าวก าหนดไว้สามารถด าเนินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎดังกล่าวหรือไม่ 
มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่มีผลกระทบที่น้อยที่สุดหรือไม่ และมาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและบุคคลอ่ืนที่ประกอบอาชีพในท้องที่ที่กฎดังกล่าวใช้บังคับมากกว่าก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ โดยศาลได้สรุปในประเด็นนี้ว่า ประกาศกระทรวงเกษตรฯ ดังกล่าวได้
ก าหนดมาตรการที่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการออกประกาศ ซึ่งได้แก่การ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้มาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพประมงของผู้ฟ้องคดี และผู้ประกอบอาชีพนี้ในเขตพ้ืนที่ที่ประกาศดังกล่าวใช้บังคับก็
ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีมาตรการอ่ืนใดที่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการออก
ประกาศ ซึ่งได้แก่การอนุรักษ์สัตว์น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เท่ากับมาตรการที่ประกาศกระทรวง
ฉบับดังกล่าวประกาศไว้ แต่มีผลกระทบต่อเสรีภาพในการประกอบอาชีพประมงของผู้ฟ้องคดี และ   
ผู้ประกอบอาชีพนี้ในเขตพ้ืนที่ที่ประกาศดังกล่าวใช้บังคับน้อยกว่ามาตรการที่มีประกาศดังกล่าว
ก าหนดไว้ และมาตรการที่ประกาศฉบับดังกล่าวก าหนดไว้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและ 
ผู้ประกอบอาชีพในเขตพ้ืนที่ที่ประกาศฯ ดังกล่าวใช้บังคับมากกว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 3. กฎดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ประจ าของผู้ฟ้องคดี และบุคคลอ่ืนที่ประกอบอาชีพนี้ในท้องที่ที่ประกาศดังกล่าวใช้บังคับ โดยศาลได้
วินิจฉัยว่า กฎหรือประกาศดังกล่าวมิได้ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีและบุคคลอ่ืนที่ประกอบอาชีพประมงทุก
ท้องที่ในพ้ืนที่ดังกล่าวประกอบอาชีพประมงโดยสิ้นเชิงและตลอดไป คงห้ามแต่เพียง มิให้บุคคลใช้
เครื่องมือบางชนิดท าการประมงในพื้นที่ที่ก าหนดภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น กรณีจึงไม่อาจถือ

                                                           

 
362มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) 

 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่าง
เป็นธรรม 
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครอง
ประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการ
แข่งขัน 
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ได้ว่ากฎดังกล่าวกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งเสรีภาพในการประกอบอาชีพประมงของผู้ฟ้องคดี
และบุคคลอ่ืนที่ประกอบอาชีพนี้ 
 4.  กฎดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณี
หนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยศาลได้วินิจฉัยในประเด็นนี้ว่า เมื่อพิจารณาความ
ในข้อ 2 ของกฎดังกล่าวที่ก าหนดว่า “ฤดูปลาที่มีไข่วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ก าหนดตั้งแต่วันที่ 
15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี” และความในข้อ 3 ของกฎดังกล่าวที่ก าหนดว่า “ใน
ฤดูท่ีก าหนดตามข้อ 2  นั้น ห้ามมิให้บุคคลใช้เครื่องมือท าการประมงดังต่อไปนี้ท าการประมงในทะเล
ในท้องที่. . .ดังนี้. . .” แล้ว เป็นที่เห็นได้ว่ากฎดังกล่าวเป็นกฎที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยมิได้มุ่ง
หมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด 
 5.  กฎดังกล่าวระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการออกกฎดังกล่าวไว้
ในกฎดังกล่าวหรือไม่ ศาลวินิจฉัยในประเด็นนี้ว่า ข้อความในกฎดังกล่าวที่ว่า อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 50 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แสดงให้เห็นว่า ได้
มีการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการออกกฎดังกล่าวไว้ในกฎด้วยแล้ว 
 จากค าวินิจฉัยดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการให้เหตุผลในการวินิจฉัยว่า กรณีจะถือว่า
ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น จะต้องน าข้อเท็จจริงมาปรับกับหลักกฎหมายอย่างไร และต้องชั่งน้ าหนัก
ของเหตุผลและแสดงให้ประจักษ์ว่า เรื่องนั้นขัดหรือไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญอย่างไร โดยการน าหลักตาม
มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญมาเป็นพ้ืนฐานของการวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของกฎดังกล่าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าหลักความได้สัดส่วนซึ่งเป็นหัวใจของการวินิจฉัยในเรื่องนี้มาเป็นเกณฑ์ใน
การตรวจสอบว่าการจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดีได้กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็น
หรือไม่ ซึ่งศาลปกครองได้วางหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการจ ากัดเสรีภาพเท่าที่จ าเป็นไว้ โดย 
มาตรการที่ใช้ในการจ ากัดเสรีภาพนั้นต้องเป็นมาตรการที่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรการนั้นได้ 
มาตรการที่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้นต้องเป็นมาตรการที่กระทบต่อเสรีภาพของบุคคลน้อย
ที่สุด และมาตรการดังกล่าวที่กระทบต่อเสรีภาพของบุคคลเมื่อพิจารณากับผลที่ได้จากการใช้
มาตรการดังกล่าวแล้วก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลกระทบที่มีต่อบุคคล363 ดังนั้น จาก
ค าพิพากษาของศาลปกครองกลางที่ 2253/2546 จึงเป็นการยืนยันหลักความได้สัดส่วน โดยการน า
หลักการในทางทฤษฎีของหลักความได้สัดส่วนทั้งสามหลักมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาวินิจฉัยว่า กฎ
ที่ฝ่ายปกครองออกเพ่ือจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน อันเป็น 
“หลักกฎหมายทั่วไป” และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลักดังกล่าว 
 การน าหลักความได้สัดส่วนมาปรับใช้ในค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในฐานะ 
“บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” ดังมีรายละเอียด คือ 
 

                                                           

 
363บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์, หน้า 

289. 
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 1.  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.78/2554364 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 คดีนี้บริษัท นครบริการขนส่ง ผู้ฟ้องคดี เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์
ในการประกอบกิจการเดินรถยนต์เพ่ือรับส่งคนโดยสารและสินค้า ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 440 ภูเก็ต-นครศรีธรรมราช 
(ข) โดยฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถตามที่บริษัท เวียงพันธ์ขนส่งสุราษฎร์       
ผู้ถูกฟ้องคดีที่  4 ซึ่งเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตประการขนส่งประจ าทางฯ หมวด 3 สายที่  743 
นครศรีธรรมราช -กระบี่  มีค าขอ เนื่องจากเส้นทางที่ขอปรับปรุงดังกล่าวได้แก่  เส้นทาง
นครศรีธรรมราช-กระบี่-ภูเก็ต เป็นเส้นทางจากจังหวัดกระบี่ผ่านอ าเภออ่าวลึก สี่แยกปากอ่าว     
สามแยกทับปุด เข้าตัวเมืองจังหวัดพังงา สามแยกโคกกลอย อ าเภอถลาง ถึงจังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิด
ปัญหาการแย่งรับผู้โดยสารในเส้นทางที่ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตท้ังสองเส้นทางข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้
มีหนังสือคดัค้านการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว แต่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 1 ยืนยันการปรับปรุงเส้นทาง โดยให้เหตุผลว่า เพ่ือเป็นทางเลือกแก่ประชาชนที่ต้องการเดินทาง
ระหว่างภูเก็ต-นครศรีธรรมราช ให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น และเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวในเขตภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง ประกอบกับแนวเส้นทางช่วงอ าเภอทุ่งใหญ่-อ าเภอ
ล าทับ ยังไม่มีรถโดยสารให้บริการไปถึงจังหวัดภูเก็ต จึงสมควรปรับปรุงเส้นทางสายที่ 743
นครศรีธรรมราช-กระบี่ เป็นนครศรีธรรมราช-กระบี่-ภูเก็ต หลังจากนั้น คณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีประกาศฉบับที่ 1467 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนด (ปรับปรุง)
เส้นทางส าหรับการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สาย 743 นครศรีธรรมราช-กระบี่ เป็น
นครศรีธรรมราช-กระบี่-ภูเก็ต ลงวันที่ 15 กันยายน 2547 และนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงเส้นทางดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งประจ าทางของบริษัท เวียงพันธ์ขนส่งสุราษฎร์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองขอให้มีค าพิพากษา หรือค าสั่ง เพิกถอนค าสั่ง และประกาศของคณะกรรมการควบคุม
การขนส่งทางบกกลาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่อนุมัติให้ปรับปรุงเส้นทางรถประจ าทางสายที่ 743 และ
ค าสั่งที่ให้นายทะเบียนบันทึกเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางของบริษัท เวียงพันธ์
ขนส่งสุราษฎร์ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 4 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.78/2554 ได้มีการน าหลักการในทางทฤษฎี
ของหลักความได้สัดส่วนมาเป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบว่า ประกาศของคณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกกลาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่อนุมัติให้ปรับปรุงเส้นทางรถประจ าทางสายที่ 743 มีการจ ากัด
เสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดีได้กระท าเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ โดยศาลได้น าหลักความได้

                                                           

 
364ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.850/2549 คดีหมายเลขแดงที่        

อ.78/2554 
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สัดส่วนมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยหลักย่อย 3 
ประการ คือ 
 ประการแรก หลักแห่งความสัมฤทธิ์ผล กล่าวคือ ในค าพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดซึ่งศาลได้ให้เหตุผลว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีอ านาจ
หน้าที่ตาม มาตรา 19 ของพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และเพ่ือให้บรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 อย่างไรก็ตาม ศาลจะมิได้วางหลักเกณฑ์
ในกรณีนี้อย่างชัดเจนว่า ประกาศของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่
อนุมัติให้ปรับปรุงเส้นทางรถประจ าทางสายที่ 743 เป็นมาตรการที่ท าให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจในการออกประกาศดังกล่าว 
 ประการที่สอง หลักแห่งความจ าเป็น กล่าวคือ ในค าพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดซึ่งศาลได้ให้เหตุผลว่า การจัดบริการรถโดยสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างพอเพียงและมีความ
รวดเร็ว ถือเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการจัดท าบริการสาธารณะรวมไปถึงสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น การที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 1 ก าหนดเส้นทางส าหรับการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สาย 743 
นครศรีธรรมราช-กระบี่ เป็นนครศรีธรรมราช-กระบี่-ภูเก็ต จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วย
กฎหมาย ตามมาตรา 19(2) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แล้ว จากเหตุผล
ดังกล่าว ศาลเห็นว่าการออกมาตรการตามประกาศดังกล่าวเป็นมาตรการที่จ าเป็นในการจัดท าบริการ
สาธารณะและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 2522 
 ประการสุดท้าย หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ กล่าวคือ ใน         
ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งศาลได้ ให้เหตุผลว่า หากมีการปรับปรุงเส้นทางเดินรถ         
สายที่ 743 ของบริษัท เวียงพันธ์ขนส่งสุราษฎร์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 จากนครศรีธรรมราช-กระบี่ เป็น
นครศรีธรรมราช-กระบี่-ภูเก็ต ผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ระหว่างอ าเภอ     
ทุ่งใหญ่และอ าเภอล าทับ ซึ่งแต่เดิมประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว หากจะเดินทางไปจังหวัดพังงา
หรือจังหวัดภูเก็ตจะต้องเดินทางมาต่อรถที่อ าเภอล าทับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ที่
ประชาชนระหว่างอ าเภอทุ่งใหญ่ และอ าเภอล าทับได้รับจากการที่มีรถโดยสารประจ าทางตรงไป
จังหวัดพังงาหรือจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องต่อรถกับผลกระทบต่อการเดินรถในเส้นทางที่ทับซ้อนในเรื่อง
ของรายได้ของผู้ฟ้องคดีแล้ว จะเห็นได้ว่า ศาลได้น าหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบมาใช้ใน
การวินิจฉัยคดี โดยให้เหตุผลถึงการใช้มาตรการตามประกาศดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ
มากกว่าเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ 
 ดังนั้น จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.78/2554 เป็นค าพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดที่ได้น าหลักการทั้งสามประการของหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในการพิจารณาพิพากษา
คดี365 ซี่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลักดังกล่าว 

                                                           

 
365ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร, “การตรวจสอบกฎที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาล

ปกครองตามหลักความได้สัดส่วน,” วำรสำรกำรเมือง กำรปกครอง และกฎหมำย 7, 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2558): 178-183. 
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 2.  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.7/2555366 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 คดีนี้มีผู้ฟ้องคดีเจ็ดคน มีอาชีพท าการประมงปลากะตักโดยเครื่องมือ อวนครอบปลา
กะตักประกอบแสงไฟ โดยท าการประมงบริเวณพ้ืนที่อ่าวพังงา ฟ้องว่าคณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาติได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 4/2542 ว่ารัฐควรด าเนินการออกมาตรการด้านการประมงโดย
ก าหนดแบ่งเขตการประมงในเขต 3 ไมล์ทะเล ห่างจากฝั่งเป็นแหล่งท าการประมงของกลุ่มประมง
พ้ืนบ้าน ก าหนดห้ามท าการประมงปลากะตักทุกชนิดที่ใช้แสงไฟล่อและให้คณะกรรมการพิจารณา
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงลักษณะพหุภาคีในจังหวัดชายทะเลแต่ละจังหวัด ยกเว้น
จังหวัดสงขลา ก าหนดให้พ้ืนที่ห่างจากฝั่งระหว่าง 3-5 ไมล์ทะเลเป็นเขตกันชน ห้ามท าการประมง
ปลากะตักโดยใช้แสงไฟประกอบเช่นกันเพ่ือป้องกันการเกิดผลกระทบของแสงไฟต่อสัตว์น้ าวัยอ่อนที่
อยู่บริเวณชายฝั่งและเพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามเขตที่ก าหนด ต่อมา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพ้ืนที่ และก าหนดขนาดช่องตาอวนที่ใช้ประกอบกับเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าท าการประมงปลากะตัก พ.ศ. 2544 ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด เห็นว่า การก าหนดจุดพิกัดที่ 14 ตาม
แผนที่หมายเลข 308 แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว เป็นการก าหนดจุดพิกัด
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการจ ากัดสิทธิการท าการประมงของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด กล่าวคือ มติ
คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 4/2542 ในการก าหนดพ้ืนกันชนระยะ
ระหว่าง 3-5 ไมล์ทะเล จากฝั่งควรก าหนดจากขอบน้ าทะเลชายฝั่งแผ่นดินออกไปตามระยะที่ก าหนด 
และหากกรณีภูมิประเทศเป็นเกาะ ควรก าหนดบริเวณรอบเกาะโดยวัดจากขอบน้ าทะเลรอบเกาะ
ออกไปในระยะที่ก าหนด แต่กรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้ก าหนดเขตห้ามท า
การประมงตามจุดพิกัดที่ก าหนดข้างต้นและแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกประกาศดังกล่าว โดยก าหนดรูปแผนที่หมายเลข 308 จุดพิกัด 14 แนบท้าย
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับดังกล่าว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 อธิบดีกรมประมง ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 และผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้
ใช้วิธีลากเส้นจากจุดพิกัดท่ี 13 ถึงจุดพิกัดท่ี 14 และไปถึงจุดพิกัดท่ี 15 ท าให้บริเวณจังหวัดกระบี่และ
หมู่เกาะพีพี อ่าวพังงา เป็นเขตห้ามท าการประมงปลากะตักโดยใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก  
อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ซึ่งไม่เป็นไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการการนโยบายแห่งชาติ จึงขอให้ศาลพิพากษาหรือมีค าสั่งเพิกถอนแนวเขตห้ามท้าย
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่จุดพิกัดที่ 13 ถึงจุดพิกัดที่ 14 และไปถึงจุดพิกัดที่ 15 
ตามแผนที่หมายเลข 308 ทั้งหมด 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 

                                                           

 
366ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.458/2550 คดีหมายเลขแดงที่        

อ.7/2555 
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 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.7/2555 ได้มีการน าหลักการในทางทฤษฎี
ของหลักความได้สัดส่วนมาเป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบว่า ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก าหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพ้ืนที่ และก าหนดขนาดช่องตาอวนที่ใช้ประกอบกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ท าการประมงปลากะตัก พ.ศ. 2544 มีการจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดีได้กระท า
เท่าที่จ าเป็นหรือไม่ โดยศาลได้น าหลักความได้สัดส่วนมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวินิจฉัยใน
ประเด็นดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 
 หลักแห่งความสัมฤทธิ์ผล กล่าวคือ จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลได้ให้
เหตุผลว่า ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 ที่ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกประกาศก าหนดขนาดตาและระยะช่องเครื่องมือ
ท าการประมงทุกชนิด ก าหนดขนาด ชนิด จ านวนและส่วนประกอบของเครื่องมือท าการประมงที่
อนุญาตให้ใช้ในที่จับสัตว์น้ า ก าหนดมิใช้เครื่องมือท าการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในที่จัดสัตว์น้ าโดย
เด็ดขาด รวมทั้งก าหนดวิธีใช้เครื่องมือท าการประมงต่าง ๆ แม้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวมิได้ก าหนดกรอบ
ในการใช้ดุลพินิจของอ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไว้อย่าง
ชัดเจน แต่อาจพิจารณาได้จากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 ที่มุ่งคุ้มครอง   
สัตว์น้ าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดระบบการควบคุมการจับสัตว์น้ า เพ่ือให้สัตว์น้ าเป็น
ทรัพยากรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่า ศาลได้วินิจฉัยโดยพิจารณาจากการออก
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว เป็นมาตรการที่ท าให้บรรลุเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจในการออกประกาศดังกล่าว 
 หลักแห่งความจ าเป็น กล่าวคือ ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดซึ่งศาลได้ให้ 
เหตุผลโดยยกประเด็นมติคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2542 ที่ปรากฏว่า
คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการท าการศึกษาหามาตรการที่
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงปลากะตักโดยใช้แสงไฟประกอบ  ดังนั้น การที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้พิจารณาในกรอบนโยบายตามมติ
ของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2542 และมติของคณะกรรมการก าหนดเขตการ
ท าประมงปลากะตักโดยใช้แสงไฟประกอบของจังหวัดกระบี่แล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ใช้ดุลพินิจในการก าหนดเขตห้ามท าการประมงปลา
กะตักปั่นไฟภายในกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกประกาศโดยถือตามความเห็นของคณะกรรมการ
พหุภาคีจังหวัดกระบี่ จึงมีอ านาจออกประกาศดังกล่าวโดยไม่จ าต้องมีหลักฐานทางวิชาการใหม่ จึง
เป็นการใช้ดุลพินิจออกประกาศโดยชอบแล้วเช่นกัน จะเห็นได้ว่า ประกาศดังกล่าวเป็นมาตรการที่
จ าเป็นแก่การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าให้สามารถใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยไม่ปรากฎว่ามีมาตรการอ่ืนใดที่สามารถด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุ
เจตนารมณ์ของการออกประกาศดังกล่าวเท่ากับมาตรการที่ก าหนดไว้ในประกาศดังกล่าว 
 หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ กล่าวคือ ศาลไม่ได้วางหลักเกณฑ์ใน
เรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในค าวินิจฉัยว่าประกาศดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
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ประมงของผู้ฟ้องคดีท้ังเจ็ดน้อยกว่ามาตรการตามประกาศฉบับดังกล่าวก าหนดไว้  อย่างไรก็ตาม ศาล
ได้วินิจฉัยว่า การก าหนดเขตปลอดการท าประมงปลากะตักตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฉบับดังกล่าว เป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพที่ไม่เกินความจ าเป็นอันจะเป็นการขัดต่อมาตรา 29 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งหมายความรวมถึงทุกหลักเกณฑ์ย่อยตาม
หลักความได้สัดส่วน 
 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.7/2555 เป็นค าพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดที่ได้น าหลักการบางประการของหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี 367 ซึ่ง
ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลักดังกล่าว 
 5.2.1.4  หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ (กรณีของค าสั่งทางปกครอง) 
 จากการศึกษา “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความเป็นกลางในบทที่ 3 หัวข้อ 
3.1.5.4 การปรับใช้หลักความเป็นกลางในกฎหมายปกครองอังกฤษโดยศาลอังกฤษ และหัวข้อ 
3.2.5.3 การปรับใช้หลักความเป็นกลางในกฎหมายปกครองฝรั่งเศสโดยสภาแห่งรัฐ ประกอบกับใน
บทที่ 4 หัวข้อ 4.6.4 การปรับใช้หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ในกฎหมายปกครองไทยโดยศาล
ปกครองสูงสุดแล้วนั้น สรุปได้ว่า หลักความเป็นกลางจัดเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” โดยหลักความ
เป็นกลางเกิดจากความคิดพ้ืนฐานที่ว่า หากบุคคลมีอ านาจสั่งการในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียอยู่ บุคคล
นั้นก็จะสูญเสียความเป็นกลางและไม่อาจวินิจฉัยสั่งการได้โดยปราศจากอคติในเรื่องนั้นได้ 
 หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ในกฎหมายปกครองไทยเป็น “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” ที่ถูกน ามาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในมาตรา 13-20 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ได้ถูกน ามาใช้ในองค์กรของรัฐ
ที่มีอ านาจวินิจฉัยตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เป็นหลักที่ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกรรมการใน
คณะกรรมการใด ๆ ที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองพิจารณาและวินิจฉัยสั่งการหรือร่วมประชุมและ
ลงมติในเรื่องใด ๆ ที่ตนมีส่วนได้เสีย ประกอบกับการที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรา 13 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 โดยเห็นว่า เป็นการบัญญัติลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่จะท า
การพิจารณาทางปกครองไม่ได้ โดยหากมีกรณีเช่นนั้นเกิดขึ้นคู่กรณีอาจคัดค้านการพิจารณาทาง
ปกครองของเจ้าหน้าที่ หรือกรรมการนั้นได้ และเจ้าหน้าที่ หรือกรรมการที่ถูกคัดค้านจะพิจารณาทาง
ปกครองต่อไปไม่ได้นั้น โดยเป็นบัญญัติที่ถูกบัญญัติขึ้นโดยมีความมุ่งหมายที่จะใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่
หรือกรรมการที่เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาเนื้อหาสาระหลักของเรื่อง ซึ่งผลการพิจารณาจะน าไปสู่การ
ออกค าสั่งทางปกครองได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้การพิจารณาทางปกครองในเนื้อหาสาระของเรื่องได้รับการ
พิจารณาจากบุคคลที่เป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทางที่เป็นคุณหรือโทษกับคู่กรณี อันอาจท าให้ข้อ
ยุติในผลการพิจารณาทางปกครองไม่เป็นธรรมอย่างแท้จริง ฉะนั้น ในการพิจารณาว่าการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการที่อาจถูกคัดค้านว่าจะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ตาม มาตรา 13 หรือ
มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงต้องพิจารณาขอบเขต
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การใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นว่ามีความสัมพันธ์กับการพิจารณาทางปกครองถึงระดับที่ท า
ให้ผลการพิจารณาทางปกครองต้องเสียความเป็นกลางหรือไม่ 
 อย่างไรก็ตาม จากมาตรา 13-20 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ที่ได้มีการน าหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่มาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ซึ่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดขอบเขตให้ใช้หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่กับกรณีการกระท า
ทางปกครองที่เป็นค าสั่งทางปกครอง แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระท าทางปกครองที่เป็นกฎอันอยู่ใน
อ านาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาคดีด้วย ดังนั้น หากศาลได้น าหลักความเป็นกลางของ
เจ้าหน้าที่มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีส าหรับการกระท าทางปกครองที่เป็นค าสั่งทางปกครอง จึง
เป็นการใช้หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่อันจัดเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะ “บทบัญญัติที่
เป็นลายลักษณ์อักษร” แต่หากเป็นกรณีที่ศาลน าหลักดังกล่าวมาใช้กับการกระท าทางปกครองที่เป็น
กฎแล้ว ย่อมเป็นการใช้หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย”
นั่นเอง ซึ่งในวิทยานิพนธ์นี้ได้แบ่งหัวข้อการวิเคราะห์การน าหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่มาใช้ใน
ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดออกเป็น การน าหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่มาใช้ในฐานะ 
“บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” และการน าหลักความเป็นกลางมาใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไป
ทางกฎหมาย” โดยในหัวข้อ 5.2.1.4 เป็นกรณีของการน าหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่มาใช้ใน
ฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” ดังมีรายละเอียด คือ 
 1.  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.57/2555368 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 คดีนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งใน
ขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง มีค าสั่งแต่งตั้งตนเองเป็นประธาน
กรรมการ และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมืองเป็นกรรมการ กับมีปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารของผู้ฟ้องคดี และมีความรู้  
ความสามารถเพียงพอในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และตัดสินปัญหาใดในการ
คัดเลือกได้โดยชอบ ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่นก็มีสิทธิได้รับทุนนี้เช่นกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
เสนอตนเองเป็นผู้ขอรับทุนโดยไม่มีผู้มีคุณสมบัติรายอ่ืนอีกที่จะขอรับทุนดังกล่าว จึ งชอบด้วยข้อ 2 
ข้อ 3 ข้อ 6 และข้อ 7 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
เพ่ือให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 แต่อย่างไรก็ตาม 
ตามข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก าหนดให้การด าเนินการของเจ้าหน้าที่กรณีการให้ หรือไม่ให้รับ
ทุนการศึกษาเป็นค าสั่งทางปกครอง ฉะนั้น การด าเนินการพิจารณาเพ่ือให้ หรือไม่ให้รับทุนการศึกษา
ดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่
บัญญัติว่า เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ (1) เป็นคู่กรณีเอง (2). . .เมื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง และ

                                                           

 368ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ. 355/2553 คดีหมายเลขแดงที่  
อ. 57/2555 
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ประธานกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของผู้ฟ้องคดีด้วย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้เสนอตนเอง
เป็นผู้รับทุนการศึกษาของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคู่กรณีผู้อยู่ในบังคับ หรือจะอยู่ในบังคับของค าสั่งทาง
ปกครอง ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ท าการพิจารณา หรือร่วม
พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง ผู้ฟ้องคดี และลงมติ
เห็นชอบให้ตนเองเป็นผู้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ดังนั้น ค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง 
ผู้ฟ้องคดีที่ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ตามมติของคณะกรรมการดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา และขัดต่อหลักความเป็น
กลางตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่มาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.57/2555 ศาลได้มีการน าหลักความเป็น
กลางตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งศาลได้ให้เหตุผลสรุปได้ว่า การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษานั้นเป็นค าสั่งทาง
ปกครอง การพิจารณาเพ่ือให้หรือไม่ให้ทุนดังกล่าว จึงต้องน าหลักความเป็นกลางมาปรับใช้กับกรณีนี้
ด้วย จากข้อเท็จจริงในคดี การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง ได้เสนอตนเองเป็นผู้รับทุน
และเป็นประธานกรรมการในการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนั้น 
ซึ่งจัดเป็นกรณีการผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทางปกครองที่จะต้องน าหลักความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
หรือหลักความเป็นกลางมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ไม่ได้มีการน าหลัก
ความเป็นกลางตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ท าให้มติของคณะกรรมการดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น  
เมื่อเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุด โดยศาลจะวินิจฉัยว่า กรณีข้อเท็จจริงในคดีจะต้องน าหลักความ
เป็นกลางมาใช้ในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องของการเป็นผู้มีส่วนได้เสียด้วยหรือไม่ กล่าวคือ    
ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณาด้วยหรือไม่ ซึ่งหากกรณีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่อง
ที่ตนจะต้องพิจารณาแล้วจะต้องน าหลักความเป็นกลางมาใช้อย่างเคร่งครัดในการพิจารณาทา ง
ปกครองนั้น แต่หากไม่ได้น าหลักความเป็นกลางมาใช้กับการพิจารณาทางปกครองดังกล่าว ย่อมมีผล
ให้การพิจารณาทางปกครองนั้นขัดต่อหลักความเป็นกลางซึ่งจะท าให้ค าสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมาย369 ดังนั้น ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.57/2555 แสดงให้เห็นว่า ศาลปกครอง
สูงสุดได้น าหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่มาใช้ในการพิจารณาพิพากษา
คดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลักดังกล่าว 
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 2.  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 133/2553370 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 คดีนี้  เดิมผู้ ฟ้องคดี  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ 7 โรงเรียน         
รวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามค าสั่งส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดตากที่  57/2543 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2543 กรณีสืบเนื่องจาก ผู้อ านวยการการประถมศึกษาจังหวัดตากได้สั่งการให้หน่วย
ตรวจสอบภายในตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ปรากฏว่าโรงเรียนรวมไทย
พัฒนา 2 ได้จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จากสามีของผู้ฟ้องคดี ซึ่งจากการจัดซื้อทั้ง 3 ครั้ง มีอาหารเสริม 
(นม) ขาดหายไป คณะกรรมการสอบสวนได้ท าการสอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระท าการทุจริต
ตามข้อกล่าวหา อันเป็นความผิดตามมาตรา 82 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 และฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 98 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีเคยเป็นผู้ท าคุณงามความดีให้กับทาง
ราชการมาก่อน สมควรลดโทษให้ผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นให้ปลดออกจากราชการ ส่วน
กรณีท่ีถูกกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีน าเงินค่าอาหารกลางวันจ านวน 68,000 บาท ไปปรับปรุงโรงเรียนตาม
โครงการต่าง ๆ นั้น เห็นว่าเป็นการกระท าผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ และมติของคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 สมควรตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี 5 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 2 เดือน ผู้อ านวยการการประถมศึกษาจังหวัดตากพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับ
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน และได้รายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เพ่ือพิจารณา ต่อมา อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2544 ให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดี
ออกจากราชการ หลังจากนั้น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้มี
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ 509/2544 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2544 
ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติต่อคณะกรรมการข้าราชการครู 
(ก.ค.) แล้ว ต่อมา อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ซึ่งกระท าการแทน ก.ค. และ
มีนายประเสริฐ งามพันธุ์ ในฐานะอนุกรรมการโดยต าแหน่ง ซึ่งใน อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ ท าหน้าที่ประธานกรรมการในที่ประชุม ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 
13/2545 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2545 มีมติให้ยกอุทธรณ์ของ ผู้ ฟ้องคดี และรองนายกรัฐมนตรี     
(นายปองพล อดิเรกสาร) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 มีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์
ตามมติ อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ซึ่งกระท าการแทน ก.ค. ดังกล่าว โดยที่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีมี
เหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มี

                                                           

 370ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ. 688/2549 คดีหมายเลขแดงที่  
อ. 133/2553 
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อ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครอง ไม่เป็นกลาง 
เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
นายประเสริฐ งามพันธุ์ ได้เคยเป็นประธานกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยของผู้ฟ้องคดีมา
ก่อน ในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2544 หลังจากนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่น
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) นายประเสริฐ  งามพันธุ์  ในฐานะ
อนุกรรมการโดยต าแหน่งใน อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งท าหน้าที่
ประธานกรรมการ โดยในที่ประชุม อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ซึ่งกระท า
การแทนคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ 
13/2545 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2545 อีกครั้งหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติให้ยก
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่นายประเสริฐ งามพันธุ์ ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยในเรื่อง
การด าเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีมาก่อนแล้ว และต่อมาได้เป็นเจ้าหน้าที่ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ใน
เรื่องเดิมอีก การพิจารณาใช้ดุลพินิจของนายประเสริฐจึงอาจมีความโน้มเอียงไปตามความเห็นเดิมที่
ตนได้เคยพิจารณาวินิจฉัยไปแล้วเมื่อครั้ งที่ เป็นประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค. ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อันถือได้ว่ามีสภาพร้ายแรงที่อาจท าให้การพิจารณาทาง
ปกครองไม่เป็นกลาง ซึ่ง นายประเสริฐ งามพันธุ์ ย่อมเห็นได้เองอยู่แล้วว่าตนมีลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าว แม้จะไม่มีผู้คัดค้านว่าตนมีลักษณะต้องห้ามเช่นว่านั้น ซึ่งตามมาตรา 16 วรรคสอง (1) แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้บัญญัติว่า ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณี
ดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง หรือ
ประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี ในการนี้นายประเสริฐ  งามพันธุ์  ซึ่งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการและมีกรณีที่อาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ซึ่งสมควรหยุดพิจารณา
เรื่องนั้น และควรจะให้เจ้าหน้าที่อ่ืนเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนเพ่ือมิให้การด าเนินการเป็นไปตามนัย
ดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญและโดยที่การพิจารณาได้ด าเนินไปจนมี
มติซึ่งถือเป็นค าสั่งทางปกครองแล้ว กรณีย่อมเห็นได้ว่า มติดังกล่าวบกพร่องในสาระส าคัญอันเป็นเหตุ
ให้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่มาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 133/2553 ได้มีการน าหลักความเป็นกลาง
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งศาลได้ให้เหตุผลว่า 
กรณีที่เป็นทั้งประธานกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยของผู้ฟ้องคดีมาก่อน และเป็น
อนุกรรมการในที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นกรณีอันถือได้ว่ามีสภาพร้ายแรงที่อาจ
ท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ซึ่งหากผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าวจะต้องหยุดการ
พิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง หรือประธานกรรมการทราบ 
แล้วแต่กรณี อันถือว่าเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญ แต่จากข้อเท็จจริงในคดีนั้ นไม่ได้มี
การปฏิบัติดังกล่าวโดยการพิจารณาได้ด าเนินไปจนมีมติซึ่งถือเป็นค าสั่งทางปกครองแล้ว จึงมีผล    
ให้เป็นค าสั่งทางปกครองนั้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 
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133/2553 แสดงให้เห็นว่า ศาลปกครองสูงสุดได้น าหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องหลักความเป็นกลาง
ของเจ้าหน้าที่มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลักดังกล่าว 
 3.  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.129/2547371 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 18 วรรคสาม 
ได้บัญญัติห้ามกรรมการในคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ าจังหวัด (คชก. จังหวัด) 
หรือคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ าต าบล (คชก. ต าบล) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
กรณีพิพาทเข้าร่วมใช้สิทธิพิจารณาและลงมติในกรณีพิพาทที่ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียรายนั้น แต่ไม่ได้
บัญญัติไว้ด้วยว่ามีกรณีใดบ้างที่ถือว่ากรรมการใน คชก. เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และหากมีกรณีดังกล่าว
ต้องด าเนินการอย่างไร จึงต้องน าบทบัญญัติมาตรา 13 และมาตรา 15 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้พิจารณาและด าเนินการในเรื่องของ
การเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 18 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2524 ดังนั้น หากกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ าต าบล และกรรมการใน
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ าจังหวัดมีกรณีอย่า งหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ คือ    
(1)  เป็นคู่กรณีเอง (2)  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี (3)  เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการี
หรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติ
เกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น (4)  เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือ
ผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี และ (5)  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี ย่อมถือว่า
กรรมการในคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ าต าบล และกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมประจ าจังหวัด ซึ่งมีกรณีดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และต้องห้ามเข้าประชุมใช้สิทธิในการ
พิจารณาและลงมติในกรณีพิพาทรายนั้น ตามมาตรา 18 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 เมื่อปรากฏว่ากรรมการ คชก. จังหวัด ผู้หนึ่งเป็นบุตรของนายประเสริฐ 
โนรีวงศ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาและลงมติในกรณีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับ     
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ด้วย โดยไม่ปรากฏว่าประธาน คชก. จังหวัดได้เรียกประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณาความเป็นผู้มีส่วนได้เสียของกรรมการซึ่งเป็นบุตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่  2 มติของคณะกรรมการ
การเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่เห็นชอบตามมติของ คชก. ต าบล ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
2 (ผู้ให้เช่านา) บอกเลิกการเช่านาต่อผู้ฟ้องคดี (ผู้เช่านา)ได้ จึงเป็นมติที่ด าเนินการพิจารณาโดย
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือไม่มีความเป็นกลางร่วมด้วย อันเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่มาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.129/2547 ศาลได้ให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริง
ในคดีนี้จะต้องน าบทบัญญัติ มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 มาใช้พิจารณาเรื่องการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซี่งเป็นกรณีที่กรรมการ คชก. จังหวัดเป็นบุตรของ   
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ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาและลงมติในกรณีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
2 โดยหากมีความไม่เป็นกลางเกิดขึ้นในกรณีนี้ กรรมการผู้นั้นต้องแจ้งเรื่องให้ประธานคณะกรรมการ
ทราบ ซึ่งประธานกรรมการจะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาค าคัดค้านนั้น โดย
กรรมการที่ถูกคัดค้านจะต้องไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาดังกล่าวด้วย และหากมีมติเห็นควรให้กรรมการ
ที่มีปัญหาเรื่องความเป็นกลางดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของกรรมการคนอ่ืนที่ไม่มีปัญหาเรื่องความเป็นกลาง แต่จากข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า ประธาน 
คชก. จังหวัด ไม่ได้เรียกประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาความเป็นผู้มีส่วนได้เสียของกรรมการซึ่ง
เป็นบุตรของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 แต่อย่างใด ท าให้มติที่ออกมาโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือไม่มีความ
เป็นกลาง จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.129/2547 
แสดงให้เห็นว่า ศาลปกครองสูงสุดได้น าหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่
มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลักดังกล่าว 
 4.  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.4/2546372 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ 
(กรรมการ กสช.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และมติหรือกฎเกณฑ์
ของคณะกรรมการดังกล่าวในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
กสช. เพื่อเสนอต่อวุฒิสภา เป็นการกระท าทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของบุคคล
ที่จะได้รับหรือไม่ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 การพิจารณาสั่งการของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงต้อง
เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและเป็นกลาง หากกรรมการที่พิจารณาคนใดไม่เป็นกลางย่อมขาดคุณสมบัติที่
จะพิจารณาหรือสั่งการในเรื่องนั้น เมื่อกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนของสมาคม
ผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์ มีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ และเป็นผู้ถือหุ้นกับเป็น
กรรมการในบริษัทที่ท าธุรกิจด้านการกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
นั้น ในขณะที่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจ านวน 2 คน มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการสรรหาฯ โดยคน
หนึ่งมีต าแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ และอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการ
บริษัทที่ท าธุรกิจกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ดังกล่าว หากบุคคลทั้งสองได้รับเลือกเป็นกรรมการ กสช. ย่อม
เอ้ือประโยชน์ในธุรกิจของกรรมการสรรหาฯ ผู้นั้นได้ ส่วนกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นผู้แทนของสมาคม
นักจัดรายการโทรทัศน์ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจ านวน 2 คน โดยมีต าแหน่ง
เป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีส่วนได้เสียร่วมกันโดยตรงด้านสื่อสารมวลชน กรณีจึงถือว่าเป็นเหตุซึ่งมีสภาพ
ร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการ
เสนอรายชื่อเป็นกรรมการ กสช. ขัดต่อหลักความเป็นกลาง ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ซึ่งตาม
กฎหมาย กรรมการสรรหาฯ ที่มีเหตุไม่เป็นกลางทั้งสองคนจะต้องหยุดการพิจารณา และแจ้งให้
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ประธานกรรมการสรรหาทราบ เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีมติว่า กรรมการสรรหาฯ ที่มีเหตุ
ไม่เป็นกลางมีอ านาจพิจารณาคัดเลือกกรรมการ กสช. หรือไม่ การที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่
ด าเนินการดังกล่าว จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  อันส่งผลให้
การพิจารณาทางปกครองของคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้มติของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กสช. ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายด้วย 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่มาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.4/2546 เป็นกรณีที่กรรมการสรรหากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กรรมการ กสช.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย และมติหรือกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการดังกล่าวในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควร
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กสช. เพื่อเสนอต่อวุฒิสภา เป็นการกระท าทางปกครองที่มีผลกระทบ
ต่อสถานภาพของสิทธิของบุคคลที่จะได้รับหรือไม่ได้รับการคัดเลือก การที่กรรมการสรรหาฯ มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร โดยหากได้รับคัดเลือกย่อมเอ้ือประโยชน์ในธุรกิจของกรรมการสรรหาฯ นั้น กรณี
นี้ถือว่าเป็นเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ กสช. ขัดต่อหลักความเป็นกลาง ตามมาตรา 16 
วรรคหนึ่ง ซึ่งกรรมการสรรหาฯ ที่มีเหตุไม่เป็นกลางทั้งสองคนจะต้องหยุดการพิจารณา และแจ้งให้
ประธานกรรมการสรรหาทราบ เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีมติว่า กรรมการสรรหาฯ ที่มีเหตุ
ไม่เป็นกลางมีอ านาจพิจารณาคัดเลือกกรรมการ กสช. หรือไม่ กรรมการผู้นั้นต้องแจ้งเรื่องให้ประธาน
คณะกรรมการทราบ ซึ่งประธานกรรมการจะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา โดย
กรรมการสรรหาฯ ที่มีเหตุไม่เป็นกลางจะต้องไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาดังกล่าวด้วย และหากมีมติเห็น
ควรให้กรรมการสรรหาฯ ที่มีเหตุไม่เป็นกลางดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของกรรมการคนอ่ืนที่ไม่มีปัญหาเรื่องความเป็นกลาง แต่จากข้อเท็จจริงในคดีปรากฏ
ว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ได้มีการด าเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด อันส่งผลให้การพิจารณาทาง
ปกครอง และมติของคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ในค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.4/2546 แสดงให้เห็นว่า ศาลปกครองสูงสุดได้น าหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องหลักความเป็น
กลางของเจ้าหน้าที่มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลัก
ดังกล่าว 
 กรณีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทาง
ปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงที่อาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง โดยศาลปกครองสูงสุด
และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้มีแนวค าวินิจฉัยและความเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ 
ซึ่งแบ่งเป็น เหตุแห่งความไม่เป็นกลางอันเกิดจากเหตุภายใน เหตุแห่งความไม่เป็นกลางอันเกิดจาก
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อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครอง และเหตุแห่งความไม่เป็นกลางอันเกิดจากการขัดกันของ
ประโยชน์ได้เสียทางปกครอง373 ดังนี้ 
 1. เหตุแห่งความไม่เป็นกลางอันเกิดจากเหตุภายใน ได้แก่ กรณีที่เจ้าหน้าที่          
ผู้พิจารณาทางปกครองเคยถูกผู้ฟ้องคดีร้องเรียนเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมา
ก่อนที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี เช่น การที่ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้ใช้อ านาจพิจารณาโทษ
ทางวินัยและออกค าสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี ทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนกล่าวหาผู้อ านวยการคน
ดังกล่าวในฐานะผู้บริหารโรงเรียนว่า พิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนขั้นเงินให้แก่ข้าราชการครูใน
สถานศึกษาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นเหตุที่ท าให้ผู้ฟ้องคดีถูกด าเนินการทางวินัยเป็นคดีนี้    
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.241/2555) กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครองมีความเห็นที่
เป็นปรปักษ์โดยตรงกับเรื่องที่ต้องท าการพิจารณา เช่น การที่กรรมการในคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครอง
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงาน รวมทั้งได้เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินการก่อสร้างว่าไม่ถูกต้องตามแบบและข้อก าหนดในสัญญา อันเป็นความเห็นที่เป็นปรปักษ์
โดยตรงกับความเห็นของผู้ฟ้องคดีในการท าหน้าที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.121/2554) กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครองเคยมีเรื่องขัดแย้งกับผู้ฟ้องคดีมาก่อนที่
จะพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี เช่น การที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี 
ในขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พิจารณาความผิดและ
พิจารณาสั่งลงโทษ เคยมีปัญหาความขัดแย้งกับผู้ฟ้องคดีอย่างรุนแรง ทั้งในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่
ราชการ จนถึงขั้นร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนซึ่งกันและกันมาก่อน (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.146/2554) และกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครองเคยถูกผู้ฟ้องคดีร้องเรียน
มาก่อนที่จะท าประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี เช่น การที่ผู้ฟ้องคดีเคยร้องเรียนปลัดต าบล  
ท่าข้ามซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาก่อน แม้ข้อร้องเรียนดังกล่าวจะได้มี
การไกล่เกลี่ยเพ่ือยุติปัญหาแล้ว แต่ผู้บังคับบัญชาคนดังกล่าวก็ได้มีการแสดงกริยาดูหมิ่ นผู้ฟ้องคดี
เรื่อยมา (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.30/2550) 
 2. เหตุแห่งความไม่เป็นกลางอันเกิดจากอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครอง 
ได้แก่ กรณีที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย เช่น การที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงซึ่งเป็นผู้พิจารณาทางปกครองก่อน
ออกค าสั่งลงโทษทางวินัยนั้น จะต้องประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง หากไม่มีความเป็นกลาง
แล้ว ผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ เว้นแต่ มีความจ าเป็นถึงขนาดหากปล่อยให้ล่าช้าจะ
เสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไข การที่ผู้บัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค ได้มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจสองนายซึ่งเคยด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมาก่อน ให้เป็นกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง    
ผู้ฟ้องคดีอีก โดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุจ าเป็นอื่นใด ประกอบกับเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่าผลการสอบสวน

                                                           

 373ส านักงานศาลปกครอง, ส านักวิจัยและวิชาการ, หลักควำมเป็นกลำงในกำรพิจำรณำทำง
ปกครอง, หน้า 34-58. 
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ทางวินัยอย่างร้ายแรงย่อมไม่แตกต่างไปจากผลการสืบสวนข้อเท็จจริง ดังนั้น การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.600/2554 และค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.834/2555 วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) เป็นต้น กรณีท่ีประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเข้าร่วมประชุมในฐานะ อ.ก.พ. กรม 
พิจารณาผลการสอบสวนทางวินัยที่ตนได้เคยให้ความเห็นไว้ เช่น การที่บุคคลซึ่งเคยเป็นประธาน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ในฐานะ อ.ก.พ. กรม บุคคลดังกล่าวย่อมยืนยัน
ความเห็นเดิม อันเป็นความเห็นที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ถูกกล่าวหา (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่      
อ.795/2555) กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครองเป็นทั้งกรรมการพิจารณาด าเนินการทางวินัย
และเป็นกรรมการในการพิจารณาอุทธรณ์ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ที่เคยพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องการ
ด าเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน ได้ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่อง
เดิมนั้นอีก การพิจารณาอุทธรณ์โดยใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น จึงอาจมีความโน้มเอียงไปตาม
ความเห็นเดิมที่ตนได้เคยพิจารณาวินิจฉัยไปแล้วได้ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.133/2553) 
และกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าการพิจารณาทางปกครองมีส่วนร่วม ทั้งในการเสนอความเห็น การพิจารณา
เห็นชอบให้สั่งลงโทษและการพิจารณาอุทธรณ์ เช่น การที่บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ถือได้ว่า เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการควบคุมและก าหนดทิศทางของการประชุม จึงอาจส่งผล
ให้ความเห็นของประธานในที่ประชุมมีอิทธิพลเหนือกรรมการคนอ่ืนได้ ดังนั้น การที่นาย ศ. ซึ่งเคยท า
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด าเนินการทางวินัยและให้ผู้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการ เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นประธานการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีในที่ประชุม 
ก.จ.จ. เชียงราย ในทุกขั้นตอน ทั้งในการพิจารณาเสนอความเห็น การพิจารณาเห็นชอบให้สั่งลงโทษ 
และการวินิจฉัยยกอุทธรณ์ รวมทั้งการให้ข้อมูล ความเห็น หรือการด าเนินการใด ๆ ในลักษณะที่เป็น
การปกป้องความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ที่ตนเองได้เคยท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมมาก่อน 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.245-246/2552) 
 3. เหตุแห่งความไม่เป็นกลางอันเกิดจากการขัดกันของประโยชน์ได้เสียทาง
ปกครอง ได้แก่ กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครองต้องเสนอความเห็นและวินิจฉัยสั่งการกรณีที่มี
การตรวจสอบการกระท าที่ผ่านมาของตน เช่น การที่นาย ฉ. ในฐานะนายอ าเภอขณะนั้น เป็นผู้ลง
นามอนุมัติและออก น.ส. 3 ก. ที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี และต่อมาต้องมีหน้าที่ในการสอบสวนพิจารณา
และเสนอความเห็นในฐานะปลัดจังหวัดในขณะนั้นตามที่ได้มีการร้องเรียนว่า การออก น.ส. 3 ก. 
ฉบับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมิได้มีการสอบสวนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต่อมา  
นาย ฉ. ยังได้พิจารณาสั่งการในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเห็นสมควรไม่ใช้อ านาจเพิกถอนหรือ
แก้ไข น.ส. 3 ก. ทั้งสองฉบับของผู้ฟ้องคดี การกระท าดังกล่าวจึงเป็นการพิจารณาทางปกครองโดย
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้เสียซึ่งเสนอความเห็นพิจารณาสั่งการหรือด าเนินการอ่ืนในลักษณะปกป้องการ
กระท าของตนในอดีต เพ่ือมิให้มีการเพิกถอน น.ส. 3 ก. ที่ตนเป็นผู้ลงนามอนุมัติ (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.147/2552) กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครองมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจที่อาจ
เอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลซึ่งเข้ารับการพิจารณาทางปกครอง เช่น การที่กรรมการสรรหา กสช. ซึ่ง
เป็นผู้แทนของสมาคมผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์มีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการในบริษัทที่ท าธุรกิจด้านกระจายเสียงและกิจการวิทยุ
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โทรทัศน์ ในขณะที่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก 2 คน มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการสรรหาฯ โดยคน
หนึ่งมีต าแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และอีกคนหนึ่งเป็น
กรรมการที่ท าธุรกิจกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ดังกล่าว ซึ่งหากบุคคลทั้งสองได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
กสช. ย่อมเอ้ือประโยชน์ในธุรกิจของกรรมการสรรหาฯ ผู้นั้นได้ ส่วนกรรมการสรรหา กสช. อีกคน
หนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนของสมาคมนักจัดรายการโทรทัศน์ และผู้รับการคัดเลือกจ านวน 2 คน ก็มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันโดยตรงในธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน เนื่องจากกรรมการสรรหาฯ คนดังกล่าวเป็น
ลูกจ้างของบริษัทซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอยู่ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
4/2546) และกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครองเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็น
คู่สัญญากับหน่วยราชการ เช่น การที่ผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับมอบหุ้นจากบริษัท
ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยราชการ ย่อมเป็นเหตุจูงใจที่ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสั่งการใด ๆ เพ่ือเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่บริษัทที่ตนได้รับหุ้นมาได้374 ประกอบกับจากบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ซึ่งคณะกรรมการฯ375 ได้ขยายความให้เห็นถึงกรณีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันท าให้    
การสอบสวนไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ว่าจ าเป็นต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งในเบื้องต้นต้องค านึงถึง
การใช้ดุลพินิจที่จะตัดสินว่าคู่ความในคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่อาจท าการพิจารณาทางปกครองได้ 
โดยต้องอยู่ภายในขอบเขตของความชอบด้วยกฎหมาย และหลักการบริหารราชการที่ดี (Good 
Governance) ส่วนแนวทางการใช้ดุลพินิจที่อยู่บนพ้ืนฐานของหลักความชอบด้วยกฎหมาย และ
หลักการบริหารราชการที่ดีนั้น จะต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงของข้อพิพาทในแต่ละคดีเพ่ือพิจารณาว่า
การฟ้องคดีในแต่ละกรณีจะมีแนวโน้มในการก่อให้เกิดอคติ หรือความโกรธเคืองกันอย่างรุนแรงจน
อาจท าให้การสอบสวนไม่เป็นกลาง หรือเสียความเป็นธรรมได้มากน้อยเพียงใด 
 5.2.1.5  หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง (กรณีของค าสั่งทาง
ปกครอง) 
 จากการศึกษา “หลักกฎหมายทั่วไป” หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทาง
ปกครองในบทที่ 3 หัวข้อ การปรับใช้หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองในกฎหมาย
ปกครองฝรั่งเศสโดยสภาแห่งรัฐ และในบทที่ 4 หัวข้อ 4.6.6 หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรม
ทางปกครองในกฎหมายปกครองไทยโดยศาลปกครองสูงสุดแล้วนั้น สรุปได้ว่า นิติกรรมทางปกครอง
ย่อมไม่สามารถใช้บังคับย้อนหลังได้ หรือกล่าวคือ ฝ่ายปกครองสามารถออกนิติกรรมทางปกครองที่มี
ผลบังคับส าหรับอนาคตเท่านั้น โดยหลักกฎหมายดังกล่าวถือว่าเป็นหลักการส าคัญที่ศาลน ามาใช้ใน

                                                           

 374คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, เลขเสร็จ 335/2546, พฤษภาคม 2546, 
เรื่อง การด าเนินการของผูมีอ านาจในสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีหุนอยูในหางหุนสวนหรือบริษัท
ที่เปนคสูัญญากับหนวยงานของตน. 
 375คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, เลขเสร็จ 165/2547, มีนาคม 2547, เรื่อง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมขอหารือเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าใหการพิจารณาทางปกครองไม่เป็น
กลาง. 
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การพิจารณาพิพากษาคดีในกรณีที่มีการก าหนดให้การกระท าทางปกครองมีผลย้อนหลัง ทั้งในกรณีที่
เป็นกฎและค าสั่งทางปกครอง 
 หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่
ถูกน ามาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองเป็นหลักที่ห้ามฝ่าย
ปกครองออกกฎหมายล าดับรอง หรือกฎ และออกค าวินิจฉัยสั่งการที่มีผลบังคับแก่กรณีใดหรือบุคคล
ใดเป็นการเฉพาะ โดยให้กฎหรือค าวินิจฉัยสั่งการที่มีผลใช้บังคับแก่การกระท าหรือเหตุการณ์ที่ได้
เกิดข้ึนและสิ้นสุดลงแล้วก่อนวันที่ประกาศโฆษณา กฎ หรือวันแจ้งค าวินิจฉัยสั่งการให้ผู้รับค าวินิจฉัย
สั่งการนั้นทราบ376 โดยกรณีของกฎจะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศหรือวันถัดจากวันที่
ประกาศหรืออาจก าหนดให้มีผลในอนาคตก็ได้ ส่วนกรณีค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 42 ของ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่บัญญัติให้มีผลใช้บังคับเมื่อมีการแจ้งให้  
ผู้อยู่ภายใต้บังคับทราบ มาตรา 42 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตาม จากมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ที่ได้มีการน าหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองมาบัญญัติไว้เป็น      
ลายลักษณ์อักษรนั้น ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดขอบเขตให้ใช้หลักความไม่มีผลย้อนหลัง
ของนิติกรรมทางปกครองกับกรณีการกระท าทางปกครองที่เป็นค าสั่งทางปกครอง แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
การกระท าทางปกครองที่เป็นกฎอันอยู่ในอ านาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาคดีด้วย 
ดังนั้น หากศาลได้น าหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองมาใช้ในการพิจารณา
พิพากษาคดีส าหรับการกระท าทางปกครองที่เป็นค าสั่งทางปกครอง จึงเป็นการใช้หลักความไม่มีผล
ย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองอันจัดเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็น  
ลายลักษณ์อักษร” แต่หากเป็นกรณีที่ศาลน าหลักดังกล่าวมาใช้กับการกระท าทางปกครองที่เป็นกฎ
แล้ว ย่อมเป็นการใช้หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองในฐานะ “หลักการทั่วไปทาง
กฎหมาย” นั่นเอง โดยในวิทยานิพนธ์นี้ได้แบ่งหัวข้อการวิเคราะห์ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ออกเป็น การน าหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองมาใช้ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร” และการน าหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองมาใช้ในฐานะ 
“หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” ซึ่งในหัวข้อ 5.2.1.5 เป็นกรณีการน าหลักความไม่มีผลย้อนหลังของ 
นิติกรรมทางปกครองมาใช้ในฐานะ“บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” (กรณีของค าสั่งทางปกครอง) 
ดังมีรายละเอียด คือ 
 
 

                                                           

 376วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
2540, หน้า 105. 
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 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.64-79/2551377 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 คดีนี้ผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีร่วมรวม 41 ราย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้และ
ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
สามัญของเทศบาลต าบล ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2548 โดยประกาศดังกล่าวก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ที่
สอบแข่งขันได้จะรับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามต าแหน่งที่ว่างของ
เทศบาล หรือของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือของหน่วยราชการอ่ืนที่มีหนังสือ
แสดงความประสงค์ขอใช้บัญชีดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 2 มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ให้ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการ
สอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสาระส าคัญว่า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการสอบ ให้ใช้บัญชีได้เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และหากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดด าเนินการสอบ ให้ใช้บัญชีได้เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น    
ห้ามใช้ข้ามจังหวัด โดยเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้มีหนังสือวิทยุลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 แจ้งเวียนประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ให้ทราบมติ
ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และให้ชะลอการด าเนินการ
สอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้จนกว่าจะได้รับแจ้งให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก าหนด เว้นแต่กรณีท่ีได้มีการประกาศรับสมัครไว้ก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ แต่หากยังไม่ถึงก าหนดวันสอบแข่งขัน ให้ประกาศเพ่ิมเติมให้ผู้สมัครสอบแข่งขัน
ทราบว่าไม่สามารถขอใช้บัญชีข้ามจังหวัดได้ ต่อมาได้มีการน าความตามมติดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศ 
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 โดยมีสาระส าคัญว่า ยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเดิมและก าหนด
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันใหม่ตามมติของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
2 และให้มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีมติให้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งต่อมาวันที่ 10 
เมษายน 2549 เทศบาลต าบลซึ่งผู้ฟ้องคดีสมัครเข้าสอบแข่งขันได้ประกาศผลสอบ และได้ขึ้นบัญชี    
ผู้สอบแข่งขันได้ที่เหลือเรียงตามล าดับที่ในแต่ละต าแหน่งเป็นรายภาค จากคะแนนมากไปน้อยตาม
ความสมัครใจของผู้สอบแข่งขัน ที่แสดงความประสงค์เป็นรายภาคไว้ในขณะสมัครสอบมีก าหนดใช้ได้
ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้ขึ้นบัญชี จากนั้นวันที่ 30 มิถุนายน 2549 เทศบาลต าบลมีหนังสือถึง        
ผู้สอบแข่งขันได้ทุกคน แจ้งว่าเทศบาลได้ด าเนินการสอบแข่งขันโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
แล้ว แต่เนื่องจากมีมติของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ได้แจ้งเวียน
ตามหนังสือวิทยุ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ท าให้เทศบาลต าบลที่จัดสอบและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนไม่สามารถเรียกบรรจุหรือด าเนินการใด ๆ กับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า มติ
ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย 
จึงน าคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลเพิกถอนมติดังกล่าว 

                                                           

 377ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.423-438/2550 คดีหมายเลขแดงที่ 
อ.64-79/2551 
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 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทาง
ปกครอง มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.64-79/2551 จะเห็นได้ว่า ศาลปกครอง
สูงสุดได้น าหลักกฎหมายทั่วไปเรื่อง หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง มาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งศาลได้วินิจฉัยโดยใช้หลักดังกล่าว สรุปได้ว่า การที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ออกประกาศ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 เป็นการใช้อ านาจทาง
ปกครองตามกฎหมายที่มีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป จึงเป็นกฎและ
ต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า นิติกรรมทางปกครองไม่มีผลย้อนหลัง ทั้งนี้เพ่ือเป็น
หลักประกันความมั่นคงของนิติสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองกับ
ประชาชนหรือผู้อยู่ในบังคับของนิติกรรมทางปกครอง ดังนั้น การที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้น ามติไปออกประกาศดังกล่าว โดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และไม่มีบทเฉพาะกาลรองรับการด าเนินการสอบแข่งขันที่ได้ด าเนินการมา
โดยถูกต้องตามมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิม จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ดังนั้น ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.64-79/2551 แสดงให้เห็นว่า ศาลปกครอง
สูงสุดได้น าหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องหลักความไม่มีผลย้อนหลัง อันเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้
ในการพิจารณาพิพากษาคดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลักดังกล่าว 
 
 5.2.2  บทวิเครำะห์ค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุดในกำรน ำ “หลักกฎหมำยทั่วไป” 
                   มำใช้ในกำรวินิจฉัยคดีของศำลปกครองในฐำนะ “หลักกำรทั่วไปทำงกฎหมำย” 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองในฐานะ “หลักการ
ทั่วไปทางกฎหมาย” ได้แก่ หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นของบริการสาธารณะ 
หลักความได้สัดส่วน (กรณีของค าสั่งทางปกครอง) หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ (กรณีของกฎ) 
และหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง (กรณีของกฎ) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 5.2.2.1  หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ 
 จากการศึกษา “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ ใน   
บทที่ 3 หัวข้อ 3.2.5.4 การปรับใช้หลักเกี่ยวกับบริการสาธารณะในกฎหมายปกครองฝรั่งเศสโดย 
สภาแห่งรัฐ และในบทที่ 4 หัวข้อ 4.6.5 การปรับใช้หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ในกฎหมาย
ปกครองไทยโดยศาลปกครองสูงสุดแล้วนั้น สรุปได้ว่า การจัดท าบริการสาธารณะย่อมจะต้องมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตามหลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ และเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานทาง
ปกครองที่จะด าเนินการดังกล่าวได้ ทั้งนี้  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และความจ าเป็นในการ
ปกครองที่จะรักษาผลประโยชน์สาธารณะ โดยหลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ ที่ศาลได้น ามาปรับใช้
กับคดี เป็นกรณีที่ศาลใช้ “หลักกฎหมายทั่วไป” หลักกฎหมายดังกล่าวในฐานะ “หลักการทั่วไปทาง
กฎหมาย” ซึ่งเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่ได้จากการน าหลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ที่        
สภาแห่งรัฐของฝรั่งเศสเคยน ามาปรับใช้กับคดี ดังนั้น เมื่อ “หลักกฎหมายทั่วไป” หลักกฎหมาย
ดังกล่าวมิได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงมิได้ถูกบัญญัติไว้ในระดับกฎหมายปกครอง ดังนั้น ใน
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การน าหลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้มาใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาลในประเทศไทย จึงเป็นการน า 
“หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” ตัวอย่างค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดเกี่ยวกับ “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ เช่น 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 363/2556378 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดตราจอง ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนในท้องที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2543 เพ่ือก่อสร้าง
และขยายถนนสาย ก ตามผังเมืองรวมเมืองสะเดา ท าให้ที่ดินดังกล่าวของ ผู้ถูกฟ้องคดีถูกเวนคืน
บางส่วน ซึ่งกรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดี ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2547 ว่าจะจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็น 2 งวด โดยงวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 75 ของ
เงินค่าทดแทนทั้งหมด งวดที่ 2 จ่ายส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 25 โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจ านวนร้อยละ 75 ไปจากผู้ฟ้องคดีแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 และ     
ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอเงินค่าทดแทนเพ่ิม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ   
กรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวเห็นว่า ปัญหาข้อขัดข้อง
ดังกล่าวจะเป็นเหตุให้การก่อสร้างถนนสาย ก ตามผังเมืองรวมเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ไม่แล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา เนื่องจากไม่อาจส่งมอบพ้ืนที่การก่อสร้างในส่วนที่มีปัญหาให้กับผู้รับจ้างได้ 
เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 15 มิถุนายน 2548 รายงานต่ออธิบดีกรม
ทางหลวงชนบทว่ามีเหตุขัดข้องในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น เพ่ือให้งานก่อสร้างโครงการแล้ว
เสร็จโดยเร็ว จึงเห็นควรปรับลดรูปแบบบริเวณท่ีมีปัญหาดังกล่าว และให้ขยายเวลาก่อสร้างอีก 90 วัน 
ซึ่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้อนุมัติให้ด าเนินการตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ หลังจากนั้น กรมทางหลวง
ชนบท ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน 15 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ยอมช าระเงิน
ค่าทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นมีค าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระเงินให้แก่      
ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้น ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ มาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.363/2556 จะเห็นได้ว่า การที่กรมทางหลวง
ชนบท ผู้ฟ้องคดี ต้องท าการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างถนนใหม่เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ต้องเวนคืนที่ดินและ
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นผลมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมไปจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนภายในก าหนด
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ทั้งยังฟ้องคดีต่อศาลและมีค าขอให้ศาลมีค าสั่งระงับ
การรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีไว้ก่อนการพิพากษา อันเป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่า      

                                                           

 378ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.1113/2553 คดีหมายเลขแดงที่      
อ.363/2556 
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ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีเข้าท าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายไม่
ปฏิบัติตามสัญญาหรือตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินค่าทดแทน ซึ่งเหตุขัดข้องดังกล่าวท าให้งาน
ก่อสร้างถนนสาย ก ตามผังเมืองรวมเมืองสะเดา จังหวัดสงขลาของผู้ฟ้องคดีไม่แล้วเสร็จตามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างจนต้องขยายเวลาก่อสร้างไปอีก 90 วัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดท า
บริการสาธารณะของกรมทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดี และสามารถยกเลิกสัญญาตามบันทึกข้อตกลง
การรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ เพราะถือว่า     
ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาและการยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะตาม
หลักการปรับเปลี่ยนได้ของบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานทางปกครองที่จะ
ด าเนินการดังกล่าวได้แม้ว่าตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินค่าทดแทนดังกล่าวจะไม่ได้มีข้อก าหนด
เกี่ยวกบัการยกเลิกสัญญาไว้ก็ตาม ดังนั้น จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.363/2556 เป็นการ
น าหลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ อันเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลักดังกล่าว 
 5.2.2.2  หลักความได้สัดส่วน (กรณีของค าสั่งทางปกครอง) 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.90/2547379 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 6 ส่วนอ านวยการ เมื่อปี พ.ศ. 2543 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ถูกฟ้องคดี มีค าสั่งให้  
ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการที่ส่วนกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีช่วย
ราชการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับพวก ซึ่งเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองว่า บุคคลกลุ่มนี้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่ถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการก าหนดไว้ ใช้อ านาจข่มขู่ผู้ฟ้องคดีในฐานะ
เจ้าหน้าที่พัสดุ และกีดกันผู้เสนอราคารายอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม อีกทั้งเลือกปฏิบัติในการแจกจ่ายชุด
นักเรียน ท าให้ราษฎรไม่ได้รับความเป็นธรรม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีค าสั่งที่ 476/2544 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2544 ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการช่วยราชการดังกล่าวและกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งเดิม โดยให้ปฏิบัติงานประจ า ณ ท่าเทียบเรือรัษฎาที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้บริษัทเอกชนเช่า
ด าเนินการ มีหน้าที่ดูแลการใช้ท่าเทียบเรือรัษฎาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสานงานระหว่าง
ผู้เช่าท่าเทียบเรือกับผู้ถูกฟ้องคดีและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าว 
จึงมีหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ถูกฟ้องคดี ยืนยันค าสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีขอให้
ศาลเพิกถอนค าสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ถูกฟ้องคดี และสั่งให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต ผู้ถูกฟ้องคดี มีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 6 ส่วนอ านวยการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ถูกฟ้องคด ีตามปกติ 
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 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความได้สัดส่วน มาใช้ในการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.90/2547 จะเห็นได้ว่า ศาลปกครองสูงสุดได้
น าหลักเรื่อง หลักความได้สัดส่วน ซึ่งจัดเป็นหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี ใน
ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งศาลได้ให้เหตุผลสรุปได้ว่า การออกค าสั่งทางปกครองจะชอบ
ด้วยกฎหมายนั้นจะต้องไม่เป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของข้าราชการในสังกัดเกินขอบเขตแห่ง
ความจ าเป็น โดยจะต้องเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน อันประกอบด้วยหลักการย่อย  3 ประการ 
คือ 
 ประการแรก หลักความสัมฤทธิ์ผล กล่าวคือ ค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานประจ า 
ณ ท่าเทียบเรือรัษฎา เป็นค าสั่งที่สามารถท าให้บรรลุเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่จะ
ท าให้การก ากับดูแลการด าเนินกิจการท่าเทียบเรือรัษฎาส าเร็จลุล่วงไปได้ตามหลักการย่อยนี้ 
 ประการที่สอง หลักความจ าเป็น กล่าวคือ ค าสั่งดังกล่าวจะต้องเป็นมาตรการหรือ
วิธีการที่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดเท่านั้น โดยไม่มีมาตรการหรือวิธีการอ่ืนใดที่
ก่อให้เกิดผลกระทบที่น้อยกว่ามาตรการหรือวิธีการนี้ จากข้อเท็จจริงในคดีจะเห็นได้ว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ถูกฟ้องคดียังสามารถหามาตรการอ่ืนได้อีกในการก ากับดูแลการด าเนิน
กิจการท่าเทียบดังกล่าวได้โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่จ าเป็นต้องให้
ข้าราชการในสังกัดออกไปปฏิบัติงานเป็นการประจ าที่ท่าเทียบเรือดังกล่าวก็ได้  เนื่องจาก องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ให้เอกชนเช่าท่าเทียบเรือรัษฎาไปด าเนินการแทนแล้ว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีหน้าที่เพียงตรวจสอบการด าเนินการตามสัญญา
ของบริษัท ซีทรานทราเวิล จ ากัดเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็นแก่กรณี ประกอบกับปัจจุบันการ
ติดต่อสื่อสารสามารถกระท าได้โดยสะดวก เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอ่ืน หน้าที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติจึงสามารถด าเนินการได้โดย
ไม่จ าเป็นต้องออกไปนั่งปฏิบัติงานประจ า ณ ท่าเทียบเรือรัษฎาดังกล่าว ประกอบกับผู้ฟ้องคดียังด ารง
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ซึ่งมีอาวุโสรองจากหัวหน้าส่วนอ านวยการ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน และ
ส่วนอ านวยการมีกรอบอัตราก าลังจ านวน 9 อัตรา และมีข้าราชการตามกรอบอัตราก าลังจริงเพียง 6 
อัตรา การให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานประจ า ณ ท่าเทียบเรือรัษฎา จึงท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองได้ อันท าให้การบริหารงานบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ดังนั้น ค าสั่งให้ 
ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานประจ า ณ ท่าเทียบเรือรัษฎาจึงเป็นค าสั่งที่ไม่เป็นไปตามหลักความจ าเป็ น 
ดังนั้น จึงถือได้ว่าค าสั่งดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนในการกระท าทางปกครอง 
 ประการสุดท้าย หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ กล่าวคือ ในค า
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนี้ศาลได้ให้เหตุผลว่า ค าสั่งจะชอบด้วยกฎหมายนั้นมหาชนจะต้อง
ได้รับประโยชน์มากกว่าความเสียหายที่ผู้ได้รับค าสั่งได้รับ ซึ่งเป็นการน าหลักความได้สัดส่วนใน
ความหมายอย่างแคบมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีด้วย 
 ดังนั้น ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.90/2547 แสดงให้เห็นว่า ศาลปกครอง
สูงสุดได้น าหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี โดยศาล
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ได้มีการน าหลักการย่อยทั้งสามประการของหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลักดังกล่าว 
 5.2.2.3  หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ (กรณีของกฎ) 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.5/2549380 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มีอ านาจหน้าที่ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือ
จ าหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า  
รายอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎหมาย รวมทั้งประเทศใกล้เคียง และด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการอ่ืน ๆ เช่น สร้างเขื่อนกั้นน้ า 
เขื่อนระบายน้ า เขื่อนกักเก็บน้ า อ่างเก็บน้ า หรือสิ่งอ่ืนอันเป็นอุปกรณ์ของเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ า เพ่ือ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือเพ่ือการพัฒนาการไฟฟ้าพลังน้ า หรือเพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการไฟฟ้า 
สร้างโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ สร้างระบบไฟฟ้า ตลอดจนกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดในมาตรา 
6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการก ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจกับบริษัทที่ปรึกษาได้จัดท าแผนแม่บทการปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจ เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับรัฐบาล กระทรวงต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการโดยมีค่าบริการที่เหมาะสม 
ลดภาระทางการเงินของภาครัฐ และตอบสนองวัตถุประสงค์การให้บริการทางสังคมและการสร้างงาน 
มีเนื้อหาครอบคลุมธุรกิจส าคัญ 4 สาขา รวมทั้งธุรกิจไฟฟ้า ส าหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยก าหนดการเปลี่ยนแปลงไว้เป็น 3 ขั้นตอน โดยให้แปลงสภาพเป็นบริษัทจ ากัด ให้แปลงสภาพ
หน่วยส่ง และหน่วยธุรกิจอ่ืนเป็นบริษัทลูกภายใต้บริษัทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมี
สถานะเป็นบริษัทรวมทุน (Holding Company) เปิดโอกาสให้บุคคลที่สามสามารถเข้าสู่ระบบส่ง
ไฟฟ้าได้โดยใช้สายส่งของบริษัทระบบส่ง ส่งเสริมการแข่งขันในภาคการผลิตไฟฟ้า ทั้งการขายไฟฟ้า
ผ่านระบบตลาดกลาง (Power Pool) และขายตรงให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ องค์กรก ากับดูแลจะดูแลใน
เรื่องหลักเกณฑ์และระดับราคา ซึ่ งแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ และคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5) มีมติอนุมัติเมื่อวันที่     
1 กันยายน 2541 
 ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น มีการยกร่างพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. โดย
นายกรัฐมนตรีได้เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 และต่อมาได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนหนึ่งเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้ง หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต่อมา
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยที่ 50/2542 ว่าร่างพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ไม่ขัดหรือแย้ง
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ต่อกระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ และได้ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 17 ธันวาคม 2542 ต่อมาวันที่ 23 มิถุนายน 2548 มีการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 ใน
ราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2548 และในวันเดียวกันนี้ ปลัด
กระทรวงการคลังได้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
 คดีนี้มีประเด็นแห่งคดีที่ศาลต้องวินิจฉัยว่า พระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ 
และประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 ตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 26 
แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่   
24 มิถุนายน 2548 ในวันเดียวกับที่ได้จัดตั้งบริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) โดยเปลี่ยนทุนของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นหุ้นและโอนกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปให้แก่
บริษัทดังกล่าว ซึ่งการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต้องกระท าเพ่ือจ ากัดหรืองดอ านาจ สิทธิ และ
ประโยชน์บางกรณีตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 
และก าหนดให้บริษัทคงมีอ านาจ สิทธิ หรือประโยชน์เพียงเท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนินงานที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยค านึงถึงความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ การควบคุมการใช้
อ านาจทางกฎหมายให้เป็นไปโดยถูกต้อง และการรักษาประโยชน์ของรัฐประกอบด้วย และพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 เป็น
กฎหมายที่ตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มี
ผลใช้บังคับในวันเดียวกับวันที่ได้มีการจัดตั้งบริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) โดยเปลี่ยนทุนของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นหุ้นของบริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) และโอนกิจการของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปให้แก่บริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด การตราพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 จึง
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเปลี่ยนสถานะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจากรูปแบบเดิมที่
เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2511 เป็นรูปแบบบริษัทมหาชนจ ากัด ตามที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้ 
ออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีค าขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวทั้งสองฉบับ 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่มาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.5/2549 จะเห็นได้ว่า ศาลปกครองสูงสุดได้
น าหลักเรื่อง ความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการวินิจฉัยคดี ซึ่งศาล
ได้วินิจฉัยโดยใช้หลักดังกล่าวสรุปได้ว่า การเป็นกรรมการในคณะกรรมการจะต้องไม่ขัดต่อหลักความ
เป็นกลาง กล่าวคือ การออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของ
บริษัท กฟผ. จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และการออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลายกเลิก
กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 นั้น เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
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หรือไม่นั้น คณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าวจึงต้องเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้โดย
เคร่งครัด โดยคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่ง
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว ถือเป็นสาระส าคัญของการด าเนินการเปลี่ยน
ทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ทั้งนี้รวมไปถึงการจัดท าร่าง   
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัทท่ีจัดตั้งใหม่ และในกรณีที่มี
การโอนกิจการของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด คณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือ
ก าหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจด้วย 
 การแต่ งตั้ งกรรมการที่ มีลั กษณะต้องห้ ามเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่มีความไม่เป็นกลาง การที่ประธาน
กรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่มีอ านาจออกค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการดังกล่าว โดยย่อมต้องรู้หรือควรจะรู้แล้วว่าการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวมีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเป็นการออกค าสั่งโดยขัดต่อกฎหมาย แม้ว่าจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน
ปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ตาม แต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทถือเป็น
องค์ประกอบพิเศษและมีความส าคัญในคณะกรรมการ เพราะเป็นบุคคลที่กฎหมายถือว่าต้องมีความ
เป็นกลาง ไม่มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจที่เปลี่ยนทุนเป็นหุ้น ดังนั้น ผลของ
การออกค าสั่งแต่งตั้งโดยขัดต่อกฎหมายดังกล่าว จึงถือได้ว่ามีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การ
ด าเนินการของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไม่มีความเป็นกลางและมีผลท าให้การกระท า   
ใด ๆ ของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสียไปทั้งหมด หรือไม่มีผลทางกฎหมาย ซึ่งในการออก
พระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับที่เป็นผลสืบเนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ดังนั้น ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.5/2549 แสดงให้เห็นว่า ศาลปกครองสูงสุดได้น าหลัก
กฎหมายทั่วไปในเรื่องหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลักดังกล่าว 
 5.2.2.4  หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง (กรณีของกฎ) 
 หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง (กรณีของกฎ) เป็นการน าหลัก
กฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” โดยหลักความไม่มีผลย้อนหลัง 
เป็นการเรียกร้องไม่ให้กฎหมายมีผลใช้บังคับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง หากการย้อนหลังไปดังกล่าวเป็นโทษต่อเหตุการณ์ที่ได้สิ้นสุดไปแล้ว ซึ่งการมีผลย้อนหลังของ
กฎหมายจึงอาจพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีแรก เป็นกรณีการมีผลย้อนหลังโดยแท้ของกฎหมาย 
และกรณีที่สอง กรณีการมีผลย้อนหลังมิใช่โดยแท้ โดยมีตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดใน
กรณีท้ังสอง ดังนี้ 
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 กรณีแรก กรณีการมีผลย้อนหลังโดยแท้ของกฎหมาย ตัวอย่างค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด เช่น 
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.8/2547381 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา 
 คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเมื่อกลางปี พ.ศ. 2540 
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 ของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ส าหรับส่วนราชการที่มีส านักงานในต่างประเทศ ได้มอบให้กระทรวงการต่างประเทศเป็น
หน่วยงานหลักในการประสานงานการปฏิรูประบบบริหารราชการในต่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศจึงได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีส านักงานในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 
30 ธันวาคม 2540 โดยพิจารณาเกี่ยวกับการปรับลดอัตราก าลังและปิดส านักงานในต่างประเทศ 
รวมทั้งปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผู้ฟ้องคดีรับราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานที่ส านักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ (ด้านการลงทุน) ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น ได้รับค าสั่งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2541 ลงวันที่ 8 มกราคม 
2541 ให้ย้ายมาปฏิบัติงานที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 
15 มกราคม 2541 ผู้ ฟ้องคดีเดินทางกลับประเทศไทยและรายงานตัวปฏิบัติงานที่ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2541 หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้เบิกค่าใช้จ่ายใน
การย้ายถิ่นที่อยู่จากหน่วยงานต้นสังกัดในอัตราสามเท่าของจ านวนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับข้าราชการซึ่ง
มีต าแหน่งหน้าที่ประจ าในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวได้รับครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทย 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 70(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 
มกราคม 2541 ต่อมา ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2541 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2541 โดยแก้ไขอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ในลักษณะ
เหมาจ่าย จากเดิมที่เบิกได้ในอัตราสามเท่าของจ านวนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง
หน้าที่ประจ าในต่างประเทศเปลี่ยนเป็นเหลืออัตราหนึ่งเท่าครึ่งของจ านวนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับ
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าในต่างประเทศ ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 
โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2541 ซึ่งให้มีผล
บังคับใช้ย้อนหลังนั้นจะเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในประเด็นนี้ ศาลเห็นว่า การที่พระราช
กฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง จะเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่า เกี่ยวกับวัน
บังคับใช้กฎหมายทั่วไป ไม่ว่ากฎหมายสารบัญญัติหรือกฎหมายวิธีสบัญญัติ โดยปกติจะให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้อยู่ในบังคับ
ภายใต้กฎหมายนั้นมีโอกาสทราบข้อความตามกฎหมายเป็นการล่วงหน้า แต่ก็มีบางกรณีที่กฎหมาย
อาจจะก าหนดวันบังคับใช้เป็นอย่างอ่ืนได้ กล่าวคือ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ในวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หรือให้ใช้บังคับย้อนหลัง หรือให้ใช้บังคับในอนาคต หรือให้ใช้บังคับเมื่อระยะเวลา ใด
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ระยะเวลาหนึ่งล่วงพ้นไปแล้ว แต่ในกรณีกฎหมายที่ก าหนดวันใช้บังคับย้อนหลัง กฎหมายนั้นต้อง
ก าหนดวันบังคับใช้ให้ชัดเจนและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับวันบังคับใช้ย้อนหลังนั้นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 32 บัญญัติว่า บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่จะได้กระท าการ
อันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลากระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่
บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าผิดมิได้ แต่บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นเรื่องเก่ียวกับการกระท าผิดทางอาญา  ฉะนั้น เมื่อพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 ก าหนดวันใช้บังคับย้อนหลังไว้ชัดเจนและไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ  พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงไม่เป็นพระราชกฤษฎีกาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทาง
ปกครอง มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.8/2547 จะเห็นได้ว่า ศาลปกครองสูงสุดได้
น าหลักกฎหมายทั่วไปเรื่อง หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองมาใช้ในการพิจารณา
พิพากษาคดี ซึ่งศาลได้ให้เหตุผลว่า ในกรณีกฎหมายที่ก าหนดวันใช้บังคับย้อนหลัง โดยกฎหมายนั้น
ก าหนดวันบังคับใช้ให้ชัดเจนและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่ต้องไม่ใช่กฎหมายที่มีโทษทางอาญา ตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เมื่อพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2541 ก าหนดวันใช้บังคับย้อนหลังไว้ชัดเจนและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว   
ชอบด้วยกฎหมายนั้น จะเห็นได้ว่า ไม่มีข้อห้ามหากกฎที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังได้นั้นมีผลไปในทางที่
เป็นประโยชน์ หรือเป็นคุณต่อผู้ที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่หากเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดภาระ หรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การให้มีผลย้อนหลังย่อมมีขอบเขตตามหลักของหลักความ
แน่นอนของกฎหมายกับหลักการคุ้มครองความสุจริต โดยตามหลักทั้งสองมิได้จ ากัดการมีผลย้อนหลัง
โดยสิ้นเชิง จากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนี้เป็นกรณีของการให้มีผลย้อนหลังโดยแท้ 
เนื่องจาก เป็นกรณีที่ข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งได้ผ่านพ้นไปแล้ว และกฎหมายได้บัญญัติ ให้มีผลกับ
ข้อเท็จจริงที่ได้สิ้นสุดไปแล้วนั่นเอง ซึ่งกรณีดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาชั่งน้ าหนักระหว่างหลัก
ความแน่นอนของกฎหมาย กับเหตุผลความจ าเป็นของประโยชน์สาธารณะในการให้มีผลย้อนหลัง382 
โดยในกรณีนี้ การที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะต้องมีการแก้ไข ด้วยเหตุผลมาจากความจ าเป็น เนื่อง
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 โดยส่วนใหญ่มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนด 
ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกินความจ าเป็นโดยไม่ค านึงถึง
งบประมาณที่ได้รับ สมควรก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ   
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมขึ้นไป มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพ่ือควบคุมดูแล
ให้การเดินทางไปราชการเป็นไปโดยประหยัดและใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น และเพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยแท้จริง จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้  
ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการประจ าส านักงานแห่งใหม่ตามค าร้องขอของตนเอง ไม่มีสิทธิเบิก
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ประกอบกับสมควรปรั บปรุงอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ของผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไปด ารงต าแหน่งประจ าในต่างประเทศ หรือกรณีที่   
ผู้นั้นเดินทางกลับประเทศไทยให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณรายจ่าย อันจัดเป็นเหตุผลเกี่ยวกับความจ าเป็นของประโยชน์สาธารณะในการให้มีผล
ย้อนหลังดังกล่าว ดังนั้น ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.8/2547 แสดงให้เห็นว่า ศาลปกครอง
สูงสุดได้น าหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองมาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลักดังกล่าว 
 กรณีที่สอง กรณีการมีผลย้อนหลังมิใช่โดยแท้ ตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด เช่น 
 1.  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.331-333/2554383 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 ผู้ฟ้องคดีท้ังสามประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผู้ฟ้องคดีที่ 1 และผู้

ฟ้องคดีที่ 2 ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะและแผนปัจจุบัน ในสาขาการพยาบาล สาขา
ผดุงครรภ์ และสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2510 และ วันที่ 9 มิถุนายน 
2523 ตามล าดับ ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวออกโดยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ 3 ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2535 
ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 
โดยใบอนุญาตที่ผู้ ฟ้องคดีทั้งสามได้รับนั้นเดิมไม่ได้ก าหนดวันหมดอายุไว้ ต่อมา ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 โดยมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้เพ่ิมความในวรรคสามของมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 โดยบัญญัติให้ใบอนุญาตทุกประเภทมีอายุ 5 ปี  นับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้บัญญัติให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะแผนปัจจุบันในสาขาการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ์ และสาขาการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 
หรือใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 มีอายุ
ต่อไปอีก 5 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งมีผลท าให้ใบอนุญาตที่ออกโดยพระราชบัญญัติ
ทั้งสองฉบับหมดอายุลงพร้อมกันในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2545 แต่ก่อนถึงก าหนดที่ใบอนุญาตเดิมจะ
หมดอายุลง สภาการพยาบาล ผู้ถูกฟ้องคดี  โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้ออกข้อบังคับสภา
การพยาบาล ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 30 เมษายน 2545 โดยก าหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2545 เป็น
ต้นไป แต่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2545 นั้น สามารถกระท าได้หรือไม่ 
ซึ่งในประเด็นนี้ ศาลเห็นว่า การที่สภาการพยาบาล ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ให้เหตุผลว่าเพ่ือให้ผู้ที่ผ่านการ
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ทดสอบความรู้ในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์แล้ว สามารถขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 ได้โดยไม่เสียสิทธิ เป็น
กรณีที่มีเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ดังกล่าว จึงเป็นการออกข้อบังคับ
ย้อนหลังไปโดยชอบ อันเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ ประกอบกับข้อบังคับสภาการพยาบาลดังกล่าว ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เนื่องจากผู้นั้นไม่เคยมีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตถูก
เพิกถอน และใช้บังคับแก่ผู้ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุลง
ตามผลของมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2540 ซึ่งการที่ข้อบังคับสภาการพยาบาลฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2545 ก าหนดให้ผลของกฎหมาย
ย้อนหลังไปใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2545 เป็นต้นไป ก็เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งนับว่าเป็นคุณ
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มิฉะนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาในการประกอบวิชาชีพ
ได้ โดยการออกกฎหมายนี้เป็นการบังคับเอากับผู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทั้งหมด ไม่เฉพาะแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเท่านั้น การออกกฎหมายหรือกฎหรือข้อบังคับโดยทั่วไปจะเป็น
การออกโดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ก าหนดแน่นอนในภายหน้า เช่น ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หรือวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ถ้าในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
หรือเพ่ือให้การจัดท าบริการสาธารณะสามารถด าเนินไปได้ ฝ่ายบริหารก็สามารถจะออกกฎหรือ
ข้อบังคับให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ก าหนดแน่นอนย้อนหลังได้ ซึ่งการออกข้อบังคับสภาการพยาบาลฉบับ
ลงวันที่ 30 เมษายน 2545 ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นไปเพ่ือให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 สามารถด าเนินการต่อไปได้ตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท อีกทั้งไม่มีลักษณะเป็นโทษต่อผู้ถูกบังคับใช้ การออกข้อบังคับสภาการ
พยาบาลนี้จึงเป็นการออกข้อบังคับท่ีผู้ถูกฟ้องคดีสามารถกระท าได้ 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทาง

ปกครอง มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.331-333/2554 จะเห็นได้ว่า ศาลปกครอง

สูงสุดได้น าหลักกฎหมายทั่วไปเรื่อง หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง มาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งศาลได้ให้เหตุผลว่า การทีส่ภาการพยาบาล ผู้ถูกฟ้องคดีออกข้อบังคับสภาการ
พยาบาลฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2545 ก าหนดให้ผลของกฎหมายย้อนหลังไปใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 
เมษายน 2545 เป็นต้นไป โดยการออกกฎหมายนี้เป็นการบังคับเอากับผู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งหมด ไม่เฉพาะแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นคุณแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จึงเป็นการออกข้อบังคับที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถกระท าได้ โดยที่
หลักความไม่มีผลย้อนหลังเป็นหลักกฎหมายที่เรียกร้องไม่ให้กฎหมายมีผลใช้บังคับกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งหากมีผลไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องย่อมสามารถท าได้ และ
จากค าพิพากษาดังกล่าว ในการออกข้อข้อบังคับสภาการพยาบาล ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2545 
ก าหนดให้ผลของกฎหมายย้อนหลังไปใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2545 เป็นต้นไปนั้น จะเห็นได้ว่า 
การออกข้อบังคับดังกล่าวย้อนหลังย่อมเป็นประโยชน์ หรือเป็นคุณแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพการ
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พยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งหมด ไม่เฉพาะแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเท่านั้น ดังนั้น ในค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.331-333/2554 แสดงให้เห็นว่า ศาลปกครองสูงสุดได้น าหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่อง
ความไม่มีผลย้อนหลังมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลัก
ดังกล่าว 
 2.  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 66/2553384 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
 การที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้น ามติเมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2549 ไปออกเป็นประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 และการที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 น าประกาศของคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดังกล่าวไปออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
42) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 11 เมษายน 2549 โดยประกาศทั้งสองฉบับให้มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 โดยที่ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 เป็น
มาตรฐานทั่วไปที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ก าหนดขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายเพ่ือให้คณะกรรมการ
พนักงานจังหวัด (ก.ท.จ.) ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการน าไปก าหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน 
เพ่ือให้เทศบาลต่าง ๆ ยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ในการด าเนินการสอบแข่งขัน ประกาศดังกล่าวจึงเป็นการ
ใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายที่มีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป จึง
เป็นกฎ และต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า นิติกรรมทางปกครองไม่มีผลย้อนหลัง 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงของนิติสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าย
ปกครองกับประชาชนหรือผู้อยู่ในบังคับของนิติกรรมทางปกครอง ซึ่งก่อนที่จะมีการออกประกาศ
ดังกล่าว ประกาศฉบับเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ก าหนดให้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ
เทศบาลหนึ่งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอ่ืนได้ ซึ่งเทศบาล ต่าง ๆ รวมทั้งผู้ฟ้อง
คดีก็ได้ด าเนินการสอบแข่งขันโดยยึดถือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว อีกทั้งในส่วนของผู้สมัครสอบแข่งขันก็
ได้เข้าสมัครสอบแข่งขันโดยมีความเชื่อโดยสุจริตว่า ถ้าตนสอบแข่งขันได้ก็จะมีสิทธิดังกล่าว เมื่อ       
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จะยกเลิกมาตรฐานทั่วไปที่ก าหนดไว้เดิมและจะก าหนดมาตรฐานทั่วไปขึ้นใหม่ที่มี
สาระส าคัญแตกต่างไปจากมาตรฐานเดิมในนัยที่ส าคัญเช่นนี้ ก็จะต้องก าหนดให้มีผลใช้บังคับในอนาคต 
เพ่ือให้ ก.ท.จ. ต่าง ๆ ได้มีเวลาด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และให้เทศบาลต่าง ๆ รวมทั้ง     
ผู้ฟ้องคดีและผู้สมัครสอบแข่งขันได้มีโอกาสพิจารณาปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่
ก าหนดขึ้นใหม่  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ได้ออกประกาศดังกล่าวโดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลัง
ไปถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และไม่มีบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการด าเนินการสอบแข่งขันที่ได้
ด าเนินการมาโดยถูกต้องตามมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิม จึ งเป็นการกระท าที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย 

                                                           

 384ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.635/2550 คดีหมายเลขแดงที่ 
อ.66/2553 
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 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” เรื่องหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทาง
ปกครอง มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.66/2553 จะเห็นได้ว่า ศาลปกครองสูงสุดได้
น าหลักกฎหมายทั่วไปเรื่อง หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง มาใช้ในการพิจารณา
พิพากษาคดี ซึ่งศาลได้ให้เหตุผลว่า ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
1 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 และการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
2 น าประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดังกล่าวไปออกประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 11 เมษายน 2549 โดยประกาศทั้ง
สองฉบับให้มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 นั้น เป็นการใช้อ านาจทาง
ปกครองตามกฎหมายที่มีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป จึงเป็นกฎ 
ดังนั้น ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า นิติกรรมทาง
ปกครองไม่มีผลย้อนหลัง โดยศาลได้พิพากษาให้เพิกถอนประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 และประกาศของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2  ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2549 เฉพาะในส่วนที่ก าหนดให้มี
ผลใช้บังคับย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 จากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนี้เป็น
กรณีของการให้มีผลย้อนหลังมิใช่โดยแท้ เนื่องจาก เป็นกรณีที่กฎหมายได้เชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่ได้
เริ่มเกิดขึ้นแล้วในอดีต แต่ข้อเท็จจริงนั้นยังมิได้สิ้นสุดลงในขณะที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ และ
กฎหมายได้ก าหนดให้มีผลส าหรับข้อเท็จจริงนั้นในอนาคต ซึ่งกรณีดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องพิจารณา
ชั่งน้ าหนักระหว่างหลักการคุ้มครองความสุจริต กับความส าคัญของประโยชน์สาธารณะ 385 โดยใน
กรณีนี้ไม่มีการให้เหตุผลในเรื่องของการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ จึงต้องไปพิจารณาจากหลักการ
คุ้มครองความสุจริตเท่านั้น ผลจึงท าให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไม่ได้นั่นเอง ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่า การที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 
27 มีนาคม 2549 และการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 น า
ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดังกล่าวไปออกประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 11 เมษายน 2549 โดยให้ประกาศ
ทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และไม่มีบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับ
การด าเนินการสอบแข่งขันท่ีได้ด าเนินการมาโดยถูกต้องตามมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ
อยู่ เดิม จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่           
อ. 66/2553 แสดงให้เห็นว่า ศาลปกครองสูงสุดได้น าหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องความไม่มีผลย้อนหลัง

                                                           

 
385บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกำรพื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์, 

หน้า 27. 
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ของนิติกรรมทางปกครองมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลัก
ดังกล่าว 
 กรณีหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง (กรณีของกฎ) มีข้อสังเกต
ว่า การน าหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองมาปรับใช้กับคดีของศาลปกครองสูงสุด
ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” นั้น มีกรณีที่ศาลได้มีค าพิพากษาให้กฎมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง
ได้ ดังจะเหน็ได้จากตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.331-333/2554 และค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ ฟ.8/2547 เป็นต้น 
 จากการวิเคราะห์การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองไทย 
จะเห็นได้ว่า “หลักกฎหมายทั่วไป” ได้ถูกพัฒนาและน ามาใช้โดยศาลปกครอง ซึ่งจากค าพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุดแสดงให้เห็นถึง “หลักกฎหมายทั่วไป” หลักใหม่ ๆ เกิดขึ้นในช่วงหลังการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดย “หลักกฎหมายทั่วไป” บาง
หลักกฎหมายศาลได้น ามาจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ หลักความเป็นกลางของ
เจ้าหน้าที่ และความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง ซึ่งจากการวิเคราะห์การน า “หลัก
กฎหมายทั่วไป” มาปรับใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาลนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” ในหลักกฎหมายนั้น ๆ โดยในการวิเคราะห์ตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ได้มี
การแบ่ง “หลักกฎหมายทั่วไป” ที่ศาลน ามาใช้ในการวินิจฉัยคดีเป็น 2 ฐานะ คือ การน า “หลัก
กฎหมายทั่วไป” มาปรับใช้ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” และการน า “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” มาปรับใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” 
 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาปรับใช้ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” เช่น 
การที่ศาลน าหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติมาปรับใช้ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่    
อ.29/2557 และค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.142/2547 การที่ศาลน าหลักการคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ อันเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาปรับใช้ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่       
อ.231/2550 การที่ศาลน าหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการกระท าทางปกครองประเภท
ค าสั่งทางปกครอง มาปรับใช้ในค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.57/2555 และค าพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.129/2547 ซึ่งเป็นกรณีความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอก ตามมาตรา 
13 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และกรณีความไม่เป็นกลางโดย
สภาพภายใน ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่         
อ.133/2553 และค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.4/2546 หลักความไม่มีผลย้อนหลังของ     
นิติกรรมทางปกครอง ที่เป็นการกระท าทางปกครองประเภทค าสั่งทางปกครองในค าพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.64-79/2551 โดยศาลได้น า “หลักกฎหมายทั่วไป” หลักกฎหมายต่าง ๆ ข้างต้นมา
ใช้ในการวินิจฉัยคดีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การน าหลัก
ความได้สัดส่วน ที่เป็นการกระท าทางปกครองประเภทกฎมาใช้ในการวินิจฉัยคดีนั้นพบว่า มีทั้งที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักกฎหมายดังกล่าว จากการที่ศาลน าหลัก
ความได้สัดส่วนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักกฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้ในค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.78/2554 และกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักกฎหมายดังกล่าวใน       
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.7/2555 
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 การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาปรับใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” เช่น การที่
ศาลได้น าหลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้มาปรับใช้ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.363/2556 
หลักความได้สัดส่วน ที่เป็นการกระท าทางปกครองประเภทค าสั่งทางปกครอง มาปรับใช้ในค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.90/2547 หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการกระท าทาง
ปกครองประเภทกฎ มาปรับใช้ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.5/2549 และหลักความไม่มีผล
ย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง ที่เป็นการกระท าทางปกครองประเภทกฎ มาปรับใช้ในค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.66/2553 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.331-333/2554 และ
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.8/2547 โดยในการวิเคราะห์การน า “หลักกฎหมายทั่วไป” หลัก
กฎหมายดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการวินิจฉัยคดีของศาล พบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ “หลัก
กฎหมายทั่วไป” หลักกฎหมายนั้น ๆ 
 จากการวิเคราะห์ตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จะเห็นได้ว่า นอกจาก “หลัก
กฎหมายทั่วไป” เป็นหลักกฎหมายที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร อันเป็นสาระส าคัญประการหนึ่งซึ่งศาล
ปกครองได้น า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมายแล้ว หลักกฎหมายทั่วไปยัง
มีสถานะทางกฎหมายที่แตกต่างกันไปตามหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องที่ศาลได้น ามาปรับใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีซึ่งเป็นสาระส าคัญอีกประการหนึ่งของหลักกฎหมายทั่วไป เช่น หากศาล
ปกครองได้มีการน าหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ อันเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาใช้ใน
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าทางปกครองประเภทกฎ หรือค าสั่ง
ทางปกครองก็ตาม จะเป็นการใช้หลักกฎหมายดังกล่าวในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” 
และมีสถานะทางกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงหลักความ
เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติครอบคลุมถึงการใช้ในทุกกรณี กล่าวคือ ทั้งการกระท าทางปกครองที่
เป็นกฎ และค าสั่งทางปกครองด้วย แต่หากศาลน าหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ อันเป็น
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้ในการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลกับการกระท าทางปกครองประเภทค าสั่งทางปกครอง จะเป็นการใช้หลัก
กฎหมายดังกล่าวในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” แต่หากศาลน าหลักกฎหมายดังกล่าว
มาใช้กับการกระท าทางปกครองประเภทกฎแล้ว จะเป็นการใช้หลักกฎหมายนั้นในฐานะ “หลักการ
ทั่วไปทางกฎหมาย” ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้
บัญญัติถึงการใช้หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่กับการกระท าทางปกครองประเภทค าสั่งทาง
ปกครองเท่านั้น แต่มิได้บัญญัติไปถึงการกระท าทางปกครองประเภทกฎด้วยนั่นเอง อย่างไรก็ตาม 
สถานะทางกฎหมายของหลักกฎหมายดังกล่าวนั้นมีสถานะทางกฎหมายในระดับกฎหมายปกครอง
เช่นเดียวกัน เป็นต้น ประกอบกับการที่ศาลได้ค้นหา “หลักกฎหมายทั่วไป” จากตัวบทกฎหมาย   
ต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่มาปรับใช้ในการวินิจฉัยคดีนั้นก็เพ่ือผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม 
 
 
 



 

 
บทท่ี 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาในหัวข้อ “หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย” อันประกอบด้วย 
แนวคิดเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของประเทศอังกฤษ 
ประเทศฝรั่งเศส และประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์การน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการวินิจฉัย
คดีของศาลปกครองไทยแล้ว ซึ่งน ามาสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
6.1  บทสรุป 
 
 หลักกฎหมายทั่วไปมีรากฐานมาจาก 2 แนวคิดใหญ่ ๆ ได้แก่ แนวคิดของกฎหมายธรรมชาติ 
และแนวคิดของหลักนิติรัฐ ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดของหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของ
ทั้งในประเทศฝรั่งเศส ที่ถือว่าเป็นประเทศต้นแบบในระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ และประเทศอังกฤษ ที่
ถือเป็นประเทศต้นแบบในระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์  รวมถึงประเทศไทยแล้ว พบว่า รากฐาน
แนวคิดของหลักกฎหมายทั่วไปของทั้งสามประเทศข้างต้นต่างมีรากฐานมาจากแนวคิดของกฎหมาย
ธรรมชาติ หรือแนวคิดของหลักนิติรัฐ โดยประเทศฝรั่งเศสนั้น การเกิดขึ้นของหลักกฎหมายทั่วไปมี
ความเกี่ยวโยงกับแนวคิดว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และแนวคิดว่าด้วยการ
กระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย ส่วนประเทศไทยซึ่งจัดอยู่ในระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ 
เช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีรากฐานแนวคิดของหลักกฎหมายทั่วไปมาจากหลักนิติรัฐ     
อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศอังกฤษจะจัดอยู่ในระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ แต่ศาลยุติธรรมของ
อังกฤษได้พิจารณาวางหลักเกณฑ์การตัดสินคดีที่เกิดจากการกระท าของฝ่ายปกครองให้แน่นอนมั่นคง
ขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีรากฐานแนวคิดมาจากหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ และหลักการ
กระท าในทางปกครองจะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศอังกฤษ หรือประเทศไทยก็ตาม ต่างมีรากฐานแนวคิดของหลักกฎหมายทั่วไปที่ไม่แตกต่างกัน 
ประกอบกับหลักกฎหมายทั่วไปเป็นหลักกฎหมายที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของหลักนิติรัฐ หรือหลัก
นิติธรรม ซึ่งได้กลายเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย แม้ว่า 
“หลักกฎหมายทั่วไป” บางหลักกฎหมายได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว และถูกน ามาใช้
ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” ในขณะที่หลักกฎหมายบางหลักยังไม่ได้ถูกน ามา
บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร และถูกน าใช้ในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” โดยที่ศาลได้ยึดมั่น
ในหลักนิติธรรม ซึ่งมุ่งที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงได้มีการค้นหาและน าหลัก
กฎหมายทั่วไปมาปรับใช้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับคดี  โดยวางหลักเกณฑ์การใช้หลักกฎหมาย
ดังกล่าวไว้ในค าพิพากษา 
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 หลักกฎหมายทั่วไปเป็นหลักกฎหมายที่มีอยู่ในระบบกฎหมายของประเทศนั้น และค้นหาได้
จากกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศนั้นเอง ซึ่งจากการศึกษาความหมายและขอบเขตการ
ใช้หลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองของประเทศฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ และประเทศ
ไทย จะเห็นได้ว่า มีความหมายและขอบเขตการใช้หลักกฎหมายทั่วไปคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ หลัก
กฎหมายทั่วไปเป็นหลักกฎหมายที่มิได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซี่งศาลเป็นผู้สกัดหลักกฎหมาย
ทั่วไปจากหลักกฎหมายต่าง ๆ และวางหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวไว้ในค าพิพากษา โดยขอบเขตของ
การใช้หลักกฎหมายทั่วไป คือ เมื่อไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรมาปรับใช้กับคดีแล้ว เป็นหน้าที่ของ
ศาลที่จะต้องค้นหาและน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้เป็นเครื่องมือในการอุดช่องว่างของกฎหมาย โดย
หลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวเป็นหลักที่น ามาซึ่งความยุติธรรม ที่เป็นผลมาจากการที่หลักกฎหมาย
ทั่วไปมีแนวคิดที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของกฎหมายธรรมชาติ และแนวคิดของหลักนิติรัฐ ซึ่ง      
จะเห็นได้ว่า ทั้งในระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ และระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ รวมทั้งประเทศไทยที่
อยู่ในระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ นั้น ต่างได้น าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้เป็นเครื่องมือในการอุดช่องว่าง
ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรด้วยกันทั้งสิ้น 
 หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย ได้ถูกน ามาใช้ เป็นเวลานานแล้ว โดย 
วิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 นั้น หลักกฎหมายทั่วไปส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร การใช้หลัก
กฎหมายดังกล่าวจึงเป็นการใช้หลักกฎหมายทั่วไปในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” ซึ่งองค์กรที่
มีบทบาทส าคัญในการวางหลักกฎหมายทั่วไป ได้แก่ คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และศาลยุติธรรม 
โดยได้วางหลักกฎหมายทั่วไปไว้ในค าวินิจฉัย เช่น ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ได้
วินิจฉัยเกี่ยวกับหลักความได้สัดส่วน และหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น หรื อค า
วินิจฉัยของศาลยุติธรรมที่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับหลักความเสมอภาค และหลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง 
เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า วิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปในช่วงนี้มีไม่มากนัก โดยมีเพียงหลัก
กฎหมายทั่วไปบางหลักที่ถูกน ามาใช้และมีข้อจ ากัดในการใช้หลักกฎหมายทั่วไปเฉพาะคดีปกครองที่
ขึ้นสู่ศาลเท่านั้น อย่างไรก็ดี วิวัฒนาการของหลักกฎหมายทั่วไปได้มีการพัฒนาขึ้นในช่วงหลังการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยหลักกฎหมายทั่วไปหลาย
หลักได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ หลักความไม่มี
ผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือหลักความเสมอภาค
และไม่เลือกปฏิบัติ การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งการน าหลัก
กฎหมายทั่วไปดังกล่าวมาปรับใช้กับคดีเป็นการใช้หลักกฎหมายทั่วไปในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็น  
ลายลักษณ์อักษร” ประกอบกับต่อมาได้มีการเปิดท าการของศาลปกครอง ซึ่งศาลมีความจ าเป็นต้อง
น าหลักกฎหมายทั่วไป รวมถึงหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของต่างประเทศมาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีด้วย เช่น หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ อันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ได้น ามา
จากศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศส และหลักดังกล่าวยังมิได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรใน
กฎหมายปกครองไทย การน าหลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้มาปรับใช้กับคดี จึงเป็นการใช้หลัก
กฎหมายทั่วไปในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” 
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 หลักกฎหมายทั่วไปที่ศาลปกครองสูงสุดได้น ามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นมีอยู่
ด้วยกันหลายหลัก ซึ่งในวิทยานิพนธ์นี้ได้มีการวิเคราะห์ถึงตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ในการน าหลักกฎหมายทั่วไปเฉพาะในส่วนหลักสารบัญญัติมาปรับใช้กับคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
เกี่ยวกับการกระท าทางปกครองประเภทกฎ และค าสั่งทางปกครอง อันเป็นการกระท าทางปกครองที่
เป็นปัญหาค่อนข้างมากในทางปฏิบัติ ประกอบกับมีค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่สามารถ
น ามาใช้เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวสามารถน าไป
ปรับใช้ได้กับการกระท าทางปกครองประเภทอ่ืน ๆ ด้วย เช่น สัญญาทางปกครอง ปฏิบัติการทาง
ปกครอง โดยหลักกฎหมายทั่วไปที่ได้น ามาใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด ได้แก่ หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักความ
ได้สัดส่วน หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ และหลักความไม่มีผล
ย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งหลักความเสมอภาคให้ความส าคัญกับมนุษย์
ว่าย่อมจะต้องได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมิต้องค านึงถึง
คุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และถิ่นก าเนิด เป็นต้น หลักความเสมอภาคจึงถือเป็น
หลักส าคัญในการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเป็นหลักที่ควบคุมมิให้รัฐใช้
อ านาจตามอ าเภอใจ โดยหลักความเสมอภาคมีหลักการว่า สิ่งที่เหมือนกันย่อมได้รับการปฏิบัติที่
เหมือนกันหรือไม่แตกต่างกัน ในทางกลับกัน สิ่งที่ไม่เหมือนกันย่อมได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน
หรือแตกต่างกัน โดยการน าหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติมาปรับใช้กับคดีของศาลนั้น ทั้งใน
กรณีของกฎ และค าสั่งทางปกครองจะเป็นการใช้หลักกฎหมายดังกล่าวในฐานะ“บทบัญญัติที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร” 
 2. การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เป็นหลักสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ โดยที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นเป็นคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะ อันสืบเนื่องมาจากความ
เป็นมนุษย์และเป็นคุณค่าที่ผูกพันอยู่กับเฉพาะความเป็นมนุษย์เท่านั้น ซึ่งย่อมไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข  
อ่ืนใดทั้งสิ้น เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น และเป็นคุณค่าที่มิอาจจะล่วงละเมิดได้ ดังนั้น การกระท า
ของรัฐทั้งหลายจึงต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับคุณค่าอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญดังกล่าว การน า
หลักการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาปรับใช้กับคดีของศาลนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีของกฎ หรือ
ค าสั่งทางปกครอง เป็นการใช้หลักกฎหมายดังกล่าวในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” 
 3. หลักความได้สัดส่วน โดยหลักความได้สัดส่วนเป็นหลักการหนึ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นจะต้องสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนด้วย ซึ่งหลักนี้
เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่น ามาใช้พิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการกระท าของรัฐที่มีผลกระทบ
ต่อสิทธิของปัจเจกบุคคล ประกอบกับการที่ศาลได้ยอมรับเสมอมาว่าในการใช้อ านาจรัฐจะต้องผูกพัน
และปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน และศาลได้น าหลักความได้สัดส่วนมาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐให้มีความพอเหมาะพอประมาณและเกิดความเป็นธรรมเสมอมา โดย
การน าหลักความได้สัดส่วนมาปรับใช้กับคดีของศาลนั้น แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีการน าหลักความได้
สัดส่วนมาปรับใช้ในกรณีของกฎ เป็นการใช้หลักกฎหมายดังกล่าวในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็น      
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ลายลักษณ์อักษร” และกรณีที่ศาลน าหลักความได้สัดส่วนมาปรับใช้ในกรณีของค าสั่งทางปกครอง 
เป็นการใช้หลักกฎหมายดังกล่าวในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” 
 4. หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ หรือหลักความไม่มีส่วนได้เสีย ในกฎหมายปกครอง
ไทยนั้นได้ถูกบัญญัติและรับรองไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 และมาตรา 16 โดยเจ้าหน้าที่ต้องไม่มีส่วนได้เสียในการออกค าสั่ง
ทางปกครอง เพ่ือเป็นหลักประกันว่ากระบวนการปฏิบัติราชการได้ด าเนินไปด้วยความเป็นธรรมต่อ
คู่กรณี 
 กรณีท่ีกระทบต่อหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความไม่เป็นกลางในทางภาวะวิสัย หรือความไม่เป็น
กลางโดยสภาพภายนอก คือ ความไม่เป็นกลางที่มีอยู่ภายนอกความคิดจิตใจของเจ้าหน้าที่ อันมีเหตุ
มาจากสถานภาพ หรือฐานะของตัวเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่  กรณีที่เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์
ทางด้านใดด้านหนึ่งใกล้ชิดกับคู่กรณี จนอาจเกิดความไม่เป็นกลาง โดยความไม่เป็นกลางในลักษณะนี้
ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จาก
บทบัญญัติในมาตรานี้ได้บัญญัติถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ เช่น เป็น
คู่กรณีเอง หรือกรณีมีความสัมพันธ์เป็นบุตรของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นต้น และความไม่เป็นกลางในทาง
อัตตะวิสัย หรือความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายใน คือ ความไม่เป็นกลางอันมีเหตุมาจากสภาพภายใน
ความคิดจิตใจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องเป็นเหตุที่มีสภาพร้ายแรง ที่จะเห็นได้ว่าอาจท าให้การพิจารณาไม่
เป็นกลางได้ เช่น เป็นคู่อริหรือมีสาเหตุโกรธเคืองอย่างร้ายแรงกับคู่กรณี การที่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่
ยอมออกใบอนุญาตประกอบการสถานบริการให้แก่ผู้ขออนุญาตรายหนึ่ง เนื่องจาก เกรงว่าหากยอม
ให้เปิดสถานบริการแล้วจะกระทบรายได้ของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่ง
เป็นภรรยาของตน หรือญาติมีหุ้นส่วนในกิจการดังกล่าวอยู่ด้วย เป็นต้น โดยความไม่เป็นกลางใน
ลักษณะนี้ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
การน าหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่มาปรับใช้กับคดีของศาล แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีการน า
หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่มาปรับใช้ในกรณีของค าสั่งทางปกครอง เป็นการใช้หลักกฎหมาย
ดังกล่าวในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” และกรณีที่ศาลน าหลักความเป็นกลางของ
เจ้าหน้าที่มาปรับใช้ในกรณีของกฎ เป็นการใช้หลักกฎหมายดังกล่าวในฐานะ “หลักการทั่วไปทาง
กฎหมาย” 
 5. หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ การจัดระเบียบและวิธีการจัดท าบริการสาธารณะย่อม
จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยบทกฎหมาย ในการจัดท าบริการสาธารณะจ าเป็นจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และความจ าเป็นในทางปกครองที่จะ
รักษาประโยชน์สาธารณะ และจะต้องปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒนาการความต้องการของประชาชน ซึ่ง
หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ จัดเป็นลักษณะประการส าคัญของกิจการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัดท ากิจการบริการสาธารณะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกิจการบริการ
สาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอยู่เสมอด้วย  การน าหลักความอ่อนตัว
ปรับเปลี่ยนได้มาปรับใช้กับคดีของศาล ทั้งในกรณีของกฎ และค าสั่งทางปกครองนั้น เป็นการใช้หลัก
กฎหมายดังกล่าวในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” 
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 6. หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง โดยหลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง
เป็นหลักกฎหมายที่มีบทบาทในฐานะเป็นข้อจ ากัดการใช้อ านาจรัฐ และมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนจากการใช้อ านาจตามอ าเภอใจของรัฐ โดยหลักดังกล่าวเป็นแนวความคิดทางกฎหมาย
ของต่างประเทศซึ่งประเทศไทยยอมรับเข้ามาด้วย แต่ต่อมาภายหลังหลักกฎหมายดังกล่าวได้ถูกน ามา
บัญญัติไว้ในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 การน าหลัก
ความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองมาปรับใช้กับคดีของศาลนั้น แบ่งเป็น 2 กรณี คือ การ
น าหลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองมาปรับใช้ในกรณีของค าสั่งทางปกครอง เป็น
การใช้หลักกฎหมายดังกล่าวในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” และกรณีที่ศาลน าหลัก
ความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองมาปรับใช้ในกรณีของกฎ เป็นการใช้หลักกฎหมาย
ดังกล่าวในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีข้างต้น คือ 
หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองนั้นเป็นหลักที่มีขึ้นเพ่ือจ ากัดการใช้อ านาจรัฐ 
และมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น หากเป็นนิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับใช้
ย้อนหลังไปแล้วจะเป็นประโยชน์ หรือเป็นคุณแก่บุคคลแล้ว เช่น ศาลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยว่า กฎ
นั้นอาจมีผลบังคับใช้ย้อนหลังได้ ดังจะเห็นได้จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.331-333/2554
หรือเป็นกรณีของการมีผลย้อนหลังโดยแท้ของกฎหมาย ซึ่งกรณีดังกล่าวต้องพิจารณาชั่งน้ าหนัก
ระหว่างหลักความแน่นอนของกฎหมาย กับเหตุผลความจ าเป็นของประโยชน์สาธารณะในการให้มีผล
ย้อนหลัง ดังจะเห็นได้จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.8/2547 หรือกรณีของการมีผลย้อนหลัง
มิใช่โดยแท้ ซึ่งเป็นกรณีท่ีต้องพิจารณาชั่งน้ าหนักระหว่างหลักการคุ้มครองความสุจริตกับความส าคัญ
ของประโยชน์สาธารณะ ซึ่งหากเป็นไปตามหลักดังกล่าวนิติกรรมทางปกครองย่อมมีผลบังคับใช้
ย้อนหลังได ้
 จากการปรับใช้หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทยโดยศาลปกครองสูงสุด ดังที่ได้
กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนขอสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 6.1  ตัวอย่างการปรับใช้หลักกฎหมายทั่วไป 
 
               หลักกฎหมำยทั่วไป                                 กำรปรับใช้ในฐำนะ                             กำรปรับใช้ในฐำนะ 
                         เร่ือง                                  “บทบัญญัติที่เป็นลำยลักษณ์อักษร”      “หลักกำรทั่วไปทำงกฎหมำย” 
                                                                   กรณขีองกฎ  กรณีของค าสัง่ทางปกครอง    กรณีของกฎ  กรณีของค าสั่งทางปกครอง 
หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ                 √                √ 
การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                    √               √ 
หลักความได้สัดส่วน               √                                                     √ 
หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่                                         √                  √ 
หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้                                                    √                 √ 
หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง                       √               √ 
  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ปกครองไทย ซึ่งเป็นศาลที่มีอ านาจหน้าที่หลักในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล รวมถึงมีบทบาท
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ที่ส าคัญในการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองไทย โดยศาลได้น าหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้กับคดีได้
อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และบริบทของการใช้หลักกฎหมายทั่วไปมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นจากการที่ศาลได้ค้นหาและน าหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้กับคดีนั่นเอง ทั้งนี้ เพ่ือ     
อุดช่องว่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษร และท่ีส าคัญคือเพ่ือผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม 
 
6.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเรื่อง หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทยนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์   
อย่างยิ่งหากได้มีการน าสิ่งที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงแก้ไขในการน า “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใช้
ในกฎหมายปกครองไทย ซึ่งผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทาง ดังนี้ 
 1.  การให้ความส าคัญกับการศึกษากฎหมายปกครอง ทั้งนี้ควรให้ความส าคัญกับการศึกษา
กฎหมายปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนสารบัญญัติ จากการศึกษาพบว่า ช่วงก่อนการประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นั้น หลักกฎหมายทั่วไปมีเพียงบางหลัก
กฎหมายที่ถูกน ามาปรับใช้ โดยมีข้อจ ากัดในการน าหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวมาใช้เฉพาะกับคดี
ปกครองที่ขึ้นสู่ศาล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทยช่วงเวลาดังกล่าว
พัฒนาไปได้ไม่มากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาที่มาจากการจัดหลักสูตรกฎหมายปกครองที่เน้นไปใน
เรื่องของการจัดองค์กรเป็นส าคัญ แต่ไม่ได้มีการเน้นที่จะศึกษากฎหมายปกครองในส่วนสารบัญญัติ  
ดังนั้น การให้ความส าคัญกับการศึกษากฎหมายปกครอง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายปกครองที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นของการศึกษากฎหมายปกครอง เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจ
ถึงแก่นแท้ของกฎหมายปกครองและสามารถน ากฎหมายปกครองไปใช้ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 2.  การศึกษาและการน าหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของต่างประเทศมาปรับใช้
กับประเทศไทย โดยการส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปใน
กฎหมายปกครองของต่างประเทศ โดยที่หลักกฎหมายทั่วไปนั้น ไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือ
ประเทศไทย ต่างจัดว่าหลักกฎหมายทั่วไปเป็นเครื่องมือที่ศาลน ามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีใน
กรณีที่ศาลไม่พบบทบัญญัติของกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จะน ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงในคดีได้
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น การน าหลักกฎหมายทั่วไปหลักกฎหมายต่าง ๆ ในกฎหมาย
ปกครองของต่างประเทศ เช่น หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้  อันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ถูก
พัฒนาและน ามาใช้โดยสภาแห่งรัฐของประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น โดยที่หลักกฎหมายดังกล่าวได้ถูก
น ามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาของศาลในต่างประเทศแล้วย่อมท าให้เห็นถึงหลักกฎหมายนั้นได้มี
การพัฒนาและมีความสมบูรณ์ในตัวเอง และโดยที่ประเทศฝรั่งเศสมีพัฒนาการในกฎหมายปกครองที่
ยาวนานกว่าประเทศไทย ดังนั้น การศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองของต่างประเทศ
และน าหลักกฎหมายทั่วไปนั้นมาปรับใช้ในประเทศไทยย่อมท าให้เกิดผลดีต่อการพัฒนากฎหมาย
ปกครองไทย ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องศึกษาหลักกฎหมายนั้น ๆ ให้ถ่องแท้  ซึ่งจะท าให้สามารถ
พิจารณาได้ว่าจะมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากได้มีการน าหลักกฎหมายทั่วไปหลักกฎหมาย
นั้น ๆ มาใช้ในประเทศไทย 
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 3.  การค้นหาและการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ศาลจะต้องมีการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้กับคดี ทั้งนี้ ย่อมอยู่ใน
ขอบเขตของการใช้หลักกฎหมายทั่วไป โดยการใช้หลักกฎหมายทั่วไปในการอุดช่องว่างของกฎหมาย
กรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรในเรื่องนั้น อันเป็นการผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม แต่ทั้งนี้ ถ้าใช้
หลักกฎหมายทั่วไปในฐานะ “หลักการทั่วไปทางกฎหมาย” จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย      
ลายลักษณ์อักษรด้วย ซึ่งจากการศึกษาตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดพบว่า ศาลได้มีการ
น าหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้กับคดีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ถึงแม้ว่าต่อมา หลักกฎหมายทั่วไป
ดังกล่าวจะได้น ามาใช้เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรก็ตาม เช่น หลักกฎหมายทั่วไปเรื่องศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้ว่า การปฏิบัติต่อบุคคลเยี่ยงวัตถุ เป็นการละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็น
มนุษย์ อันจัดเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” ดังปรากฏในค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.231/2550 
 4.  หลักกฎหมายทั่วไปหลายหลักกฎหมายได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร และถูก
น ามาใช้ในฐานะ “บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” แต่อย่างไรก็ตาม หลักกฎหมายทั่วไปบางหลัก
กฎหมายยังไม่ได้ถูกน ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากฝ่ายนิติบัญญัติได้มีการน าหลักกฎหมาย
ทั่วไปดังกล่าวนั้นมาบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้วย่อมจะท าให้เกิดความ
แน่นอน และมีสภาพบังคับท่ีชัดเจน ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบันศาลปกครองได้มีการน าหลักกฎหมาย
ทั่วไปมาใช้ในการวินิจฉัยคดีมากขึ้น โดยในการน าหลักกฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้กับคดีนั้น ศาล  
ต้องพยายามที่จะอ้างอิงหรือยึดโยงหลักดังกล่าวจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร  เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าศาลเป็นผู้บัญญัติกฎหมายขึ้นเอง 
 5.  ศาลปกครองมีความจ าเป็นต้องพัฒนากฎหมายปกครองเพ่ือให้เหมาะสมกับประเทศไทย 
ซึ่งจากการศึกษาค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.29/2557 จะเห็นได้ว่า ศาลได้น าหลักความ   
เสมอภาคในการรับภาระของรัฐมาปรับใช้กับคดี แต่อย่างไรก็ตาม ศาลมิได้วางองค์ประกอบในการน า
หลักกฎหมายดังกล่าว อันน าไปสู่ความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิด โดยเป็นความรับผิดของรัฐ
อันเนื่องจาก การที่ปัจเจกชนได้รับความเสียหายเป็นพิเศษจากการที่ต้องสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นกรณีที่รัฐต้องรับผิดส าหรับการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่ วนกรณีการ
กระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่รัฐต้องรับผิดตามหลักความรับผิดทางละเมิด ดังนั้น หาก
ศาลได้วางหลักเกณฑ์ของหลักความรับผิดของรัฐในค าพิพากษาแล้ว ย่อมจะท าให้เกิดพัฒนาการของ
หลักกฎหมายดังกล่าวขึ้นอย่างเป็นระบบในกฎหมายปกครองไทย 
 6.  การวางหลักเกณฑ์ในการใช้หลักกฎหมายทั่วไปขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะ 
กรรมการกฤษฎีกา หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลปกครอง ในการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้หลักกฎหมายดังกล่าว และในการใช้หลักกฎหมายทั่วไปหลักเดียวกัน
ควรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จากการศึกษาตัวอย่างค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดพบว่า  มี
ปัญหาเกี่ยวกับ การน าหลักเกณฑ์ในทางทฤษฎีของหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาล ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่มีอยู่ก่อนแล้ว ดังที่ได้เคยมีการศึกษาวิจัยแนวค าพิพากษา
ศาลปกครองในคดีที่เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง และจากการศึกษา
เกี่ยวกับการน าหลักเกณฑ์ในทางทฤษฎีของหลักความได้สัดส่วน ซึ่งจัดเป็นหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ใน
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การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลก็พบว่ายังคงมีปัญหาอย่างเดียวกัน กล่าวคือ ในบางค าพิพากษาของ
ศาลนั้นมิได้วางหลักการในทางทฤษฎีของหลักความได้สัดส่วนมาเป็นหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยคดี
อย่างครบถ้วน จึงท าให้การน าหลักความได้สัดส่วนมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการกระท า
ทางปกครองขาดความชัดเจนและความแน่นอน ซึ่งหากศาลมองข้ามปัญหาดังกล่าว โดยไม่น า
หลักการในทางทฤษฎีของหลักความได้สัดส่วนทั้งสามประการมาเป็นหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยคดีของ
ศาลในทุก ๆ ค าพิพากษาของศาลแล้ว อาจส่งผลต่อรูปคดีอันเป็นการไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนได้ ประกอบกับเป็นการท าให้ฝ่ายปกครองจะได้ตระหนักถึงการใช้อ านาจในการกระท า
ทางปกครองของตนอย่างพอเหมาะพอประมาณกับสภาพของข้อเท็จจริง และเกิดความชัดเจนว่า การ
ใช้อ านาจของฝ่ายปกครองนั้น จะต้องค านึงถึงหลักความได้สัดส่วนซึ่งเป็นหลักการที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้เสมอ อันเป็นการส่งผลให้การฟ้องคดีไปยังศาลปกครองลดน้อยลงด้วยนั่นเอง 
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