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การอ้างบทอาศัยอํานาจและข้ันตอนในการออกกฎ 
ถือเป็นเงื่อนไขความสมบูรณ์ของกฎที่ตราข้ึนหรือไม่ 

                        _______________ 

 

                   ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์∗ 
 

   

  กฎหมายลําดับรองของฝ่ายบริหาร หรือ “กฎ”๑ ต้องมี “ฐานทางกฎหมาย” (base 
juridique) รองรับ ซ่ึงบทอาศัยอํานาจในการออกกฎอาจเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ โดยในการออกกฎอาจมีการดําเนินการ
หลายขั้นตอนก่อนท่ีจะมีการตรากฎขึ้นใช้บังคับ เช่น มีการเสนอแนะ ให้คําแนะนํา เสนอความเห็น  
ให้ความเห็นชอบ  หรือผ่านการอนุมัติขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงถือเป็น “องค์ประกอบของกระบวน
พิจารณา” (éléments de procédure) ก่อนท่ีจะมีการออกกฎในบ้ันปลาย  
  ในท่ีประชุมฝ่ายร่างกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๒ ได้มีการ 
อภิปรายในประเด็นท่ีว่า การอ้างบทอาศัยอํานาจและขั้นตอนในการออกกฎ เช่น ระบุว่า “รัฐมนตรี
โดยคําแนะนํา/โดยความเห็นชอบ/โดยอนุมัติของ...” จะถือเป็นเงื่อนไขความสมบูรณ์ของกฎท่ีตราขึ้น
ใช้บังคับหรือไม่ หากไม่ได้อ้างหรืออ้างไม่ครบ จะมีผลให้กฎนั้นเสียไปหรือไม่ ซ่ึงท่ีประชุมมีความเห็น
เป็นสองฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งเห็นว่า การอ้างบทอาศัยอํานาจหรือขั้นตอนการออกกฎไม่ถูกต้องไม่น่าจะ
เป็นสาระสําคัญท่ีมีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของกฎนั้น แต่อีกฝ่ายหนึ่งยังมีข้อกังวลว่า การระบุ
ขั้นตอนการออกกฎไม่ครบถ้วน อาจเป็นเหตุให้กฎถูกเพิกถอนได้ เพราะถือเป็นแบบอันเป็นสาระสําคัญ 
ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เสนอแบบการร่างกฎหมายโดยมีบทแสดงความเป็นมาหรือขั้นตอนการตรากฎหมาย
ลําดับรอง “เพ่ือป้องกันการฟ้องคดีและการเพิกถอนกฎหมายลําดับรองโดยศาลปกครอง”๓ ซ่ึงเท่ากับ
ยอมรับเป็นนัยว่าแบบดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขความสมบูรณ์ของกฎหมายลําดับรองท่ีตราขึ้น 
  ปัญหาว่าความบกพร่องในการอ้างบทอาศัยอํานาจหรือขั้นตอนการออกกฎจะมี
ผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของกฎหรือไม่ นั้น ระบบกฎหมายฝร่ังเศสมีคําตอบเป็นท่ียุติ   
มานานแล้ว โดยสภาแห่งรัฐ (Conseil d’État) ในฐานะศาลปกครองสูงสุดได้มีแนวคําวินิจฉัยว่า  
แบบการอ้างบทอาศัยอํานาจและขั้นตอนการออกนิติกรรมทางปกครอง (กฎและคําส่ังทางปกครอง) 

                                           
∗ Licence en droit - mention assez bien (Tours), Maîtrise de droit public (Tours), D.E.A. de droit 

public  - mention très bien (Poitiers) 

นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑

 มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดบทนิยามคําว่า “กฎ” ไว้เหมือนกันว่า หมายถึง 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผล
บังคับเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
๒

 โปรดดู รายงานการประชุมฝ่ายร่างกฎหมาย ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๕. 
๓

 สุกิจ  สัมฤทธ์ิผ่อง, “ข้อเสนอเพ่ือกําหนดแบบการร่างกฎหมายแบบใหม่ “บทแสดงความเป็นมาหรือขั้นตอนการ
ตรากฎหมายลําดับรอง””, www.krisdika.go.th 
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๒ 

หรือท่ีเรียกกันว่า “visa” นั้นไม่ถือเป็นเงื่อนไขความสมบูรณ์ของนิติกรรมทางปกครองแต่อย่างใด 
หลักนี้ยึดถือกันมานานเกือบร้อยปีแล้ว๔ และได้รับการยืนยันมาโดยตลอด เช่น คําพิพากษาคดี 
Dame Naudou

๕

 ท่ีวินิจฉัยว่า “การไม่อ้างอิงบทกฎหมายท่ีเป็นบทอาศัยอํานาจในการทํานิติกรรม
ทางปกครองไม่ถือเป็นความบกพร่องอันจะเป็นเหตุให้มีการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองนั้น”

๖ หรือ
กรณีท่ีอ้างบทอาศัยอํานาจในการออกประกาศกระทรวงโดยผิดหลง เช่น อ้างบทบัญญัติของกฎหมาย
ฉบับเก่าท่ีถูกยกเลิกไปแล้ว แทนท่ีจะอ้างบทบัญญัติของกฎหมายฉบับใหม่ท่ีสามารถใช้เป็นฐานในการ
ออกประกาศกระทรวงได้ “ก็ไม่ถือว่ามีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของประกาศกระทรวง
นั้น”

๗ ทํานองเดียวกัน กรณีท่ีกฎท่ีตราขึ้นมิได้อ้างถึงขั้นตอนในกระบวนพิจารณา เช่น ไม่ได้อ้างถึง
การหารือความเห็นจากองค์กรท่ีปรึกษา ก็ไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของกฎท่ีตราขึ้น๘  
หรือกรณีท่ีอ้างขั้นตอนในการออกกฎผิดพลาดไป เช่น ระบุว่าออกประกาศตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําจังหวัด ท้ังท่ีตามความเป็นจริงประธานกรรมการเป็นผู้มีข้อเสนอแนะ มิใช่
คณะกรรมการ ก็ไม่ถือเป็นความบกพร่องท่ีทําให้ประกาศนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย๙ โดยภาพรวมแล้ว 
ลําพังความบกพร่องในการอ้างบทอาศัยอํานาจหรือขั้นตอนการออกนิติกรรมทางปกครอง ไม่ว่ากรณี
ท่ีไม่ได้อ้างเลย๑๐ อ้างผิด๑๑ อ้างไม่ครบ๑๒ หรืออ้างเกิน๑๓ ก็ไม่ถือเป็นเหตุท่ีทําให้นิติกรรมทางปกครอง
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงพิเคราะห์ได้ว่า ความบกพร่องในการอ้างบทอาศัยอํานาจและขั้นตอน
ต่าง ๆ ในการทํานิติกรรมทางปกครองเป็นการฝ่าฝืน “แบบพิธีที่มิใช่สาระสําคัญ” (“violation 

d’une formalité non substantielle”) จึงไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรม  
ทางปกครองท่ีทําขึ้น๑๔ ซ่ึงหลักตามแนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐนี้ “กระจ่างชัดอย่างยิ่ง [และ] ไม่มี
ข้อยกเว้น”

๑๕ ท้ัง “ยึดถือกันมานานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย”
๑๖ และปรากฏว่าศาลฎีกาหรือศาล

ยุติธรรมสูงสุด (Cour de cassation) ก็มีคําวินิจฉัยในแนวทางเดียวกันกับสภาแห่งรัฐ๑๗  

                                           
๔

 คําวินิจฉัยแรก ๆ ท่ีมักอ้างกัน คือ C.E., 27 décembre 1912, Lollivier, R. p. 1254.  
๕

 C.E., 5 novembre 1948, R. table p. 524. 
๖

 “L’absence de références aux textes en vertu desquels un acte administratif a pu légalement 

être pris ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l’annulation de cet acte.” 
๗

 C.E., 30 juillet 1949, Veuve Robinée de Plas, R. table p. 416. 
๘

 C.E., 21 juin 1968, Lichtenstein et Barault, R. p. 825. 
๙

 C.E., 25 avril 1947, Ampoulange, R. p. 164.  
๑๐

 C.E., 7 fevrier 1976, Yannakakis et Société John Latis Tankers. 
๑๑

 C.E., 30 juillet 1949, Veuve Robinée de Plas, อ้างแล้วใน (๗) 
๑๒

 C.E., 3 novembre 1967, de Laboulaye, R. p. 399. 
๑๓

 C.E., 29 mars 1968, Société du lotissement et de la plage de Pampelonne, R. p. 211.  
๑๔

 AUBY (J.-M.) et DRAGO (R.), Traité des recours en matière administrative, (Paris : Litec, 1992),    

p. 392. 
๑๕

 DUPUIS (G.), “Les visas apposés sur les actes administratifs”, in Mélanges offerts à Marcel 

Waline : Le juge et le droit public, Tome II, (Paris : L.G.D.J., 1974), p. 409.  
๑๖

 CALOGEROPOULOS (A.), Le contrôle de la légalité externe des actes administratifs unilatéraux, 

(Paris : L.G.D.J., 1983), p. 279. 
๑๗

 Cass. crim., 17 juillet 1941, DC 1942, J, 12. 
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๓ 

  ปัจจุบันหลักนี้ก็ยังเป็นท่ียอมรับนับถืออยู่ โดยสภาแห่งรัฐได้มีคําพิพากษาในคดี SCP 
Patrick COULON

๑๘ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ สรุปได้ว่า กรณีท่ีผู้ฟ้องคดีได้มีคําขอให้ศาลเพิกถอนประกาศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่ีอนุญาตให้ย้ายสํานักงานเจ้าพนักงานบังคับคดี (office d'huissier 
de justice) โดยอ้างว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ได้อ้างถึงขั้นตอนการหารือ
ความเห็นของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดและสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีแคว้นท่ีเก่ียวข้องไว้ใน
ตัวประกาศด้วย นั้น สภาแห่งรัฐพิเคราะห์แล้ววินิจฉัยว่า “การไม่อ้างบทอาศัยอํานาจหรือขั้นตอนการ
ออกนิติกรรมทางปกครองไว้ในนิติกรรมทางปกครองหรืออ้างโดยผิดหลง ไม่ถือเป็นเหตุท่ีจะกระทบต่อ
ความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองนั้น ดังนั้น การท่ีประกาศท่ีพิพาทมิได้อ้างถึงขั้นตอน
การหารือความเห็นของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัด […] และสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีแคว้น 
[…] จึงไม่มีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของประกาศท่ีพิพาท เพราะข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มี
การหารือความเห็น [ขององค์กรดังกล่าว] โดยถูกต้องแล้ว” จึงพิพากษายกฟ้อง ดังนี้ กรณีท่ีผู้ตรากฎ
ไม่ได้อ้างขั้นตอนในการออกกฎไว้ สภาแห่งรัฐก็จะตรวจสอบว่า ได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว
หรือไม่ หากปรากฏว่ามีการดําเนินการโดยถูกต้องแล้ว ย่อมไม่มีเหตุอันใดท่ีจะเพิกถอนกฎท่ีตราขึ้นนั้น 
  แนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐในเร่ืองนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเก่ียวกับนิติกรรม
ทางปกครองท่ีแยกเร่ืองของ “instrumentum” หรือตัว “เอกสาร” ท่ีทําขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐาน และ
เร่ืองของ “negotium” หรือ “การดําเนินการ” ในขั้นตอนต่าง ๆ ในการทํานิติกรรมทางปกครอง 
โดยสภาแห่งรัฐให้ความสําคัญกับ “negotium” มากกว่า “instrumentum” เช่น ในเร่ืองบทอาศัย
อํานาจในการออกกฎ หากมีบทกฎหมายท่ีเป็นฐานในการออกกฎขึ้นใช้บังคับได้ และเจ้าหน้าท่ีท่ีออก
กฎเป็นผู้ทรงอํานาจตามกฎหมาย แม้กฎท่ีตราขึ้นจะมิได้อ้างบทอาศัยอํานาจไว้ ก็หาได้กระทบต่อ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎท่ีตราขึ้นไม่๑๙ หรือกรณีท่ีอ้างบทอาศัยอํานาจโดยผิดหลง ศาลก็จะ
ตรวจสอบว่ามีบทกฎหมายอ่ืนท่ีใช้เป็นฐานในการออกกฎในเร่ืองนั้นได้หรือไม่ หากมีอยู่ก็จะถือว่ากฎ
ท่ีพิพาทได้ตราขึ้นโดยอาศัยบทกฎหมายอ่ืนนั้น มิใช่บทอาศัยอํานาจท่ีอ้างโดยผิดหลง ทําให้ไม่มีเหตุ
ต้องเพิกถอนกฎท่ีพิพาท ซ่ึงเทคนิคนี้เรียกกันว่า “การใช้ฐานทางกฎหมายอ่ืนแทนท่ี” (substitution 
de base légale)

๒๐ ในทางกลับกัน แม้ว่ากฎท่ีตราขึ้นจะอ้างบทอาศัยอํานาจไว้ แต่หากปรากฏว่า  
บทกฎหมายท่ีอ้างนั้นไม่อาจอาศัยเป็นฐานในการออกกฎได้ และไม่มีบทกฎหมายอ่ืนใดท่ีให้อํานาจ
ออกกฎในกรณีนั้น กฎท่ีตราขึ้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากออกโดยปราศจากอํานาจตาม
กฎหมาย๒๑ ทํานองเดียวกัน กรณีข้ันตอนต่าง ๆ ในกระบวนการออกกฎ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
ได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว้โดยครบถ้วนก่อนออกกฎแล้ว แม้กฎท่ีตราขึ้นจะ
                                           
๑๘

 C.E., 5 avril 2002, req. n° 221890.  
๑๙

 C.E., 27 avril 1945, Union de la propriété bâtie de l’Albigeois, R. p. 85 : กรณีประกาศของผู้ว่า
ราชการจังหวัดท่ีอ้างบทอาศัยอํานาจไม่ครบถ้วน 
๒๐

 C.E., 6 mars 1957, Saint-André, R. p. 141.  
๒๑

 บางกรณีการอ้างบทอาศัยอํานาจโดยผิดหลง อาจเป็นกรณีท่ีฝ่ายปกครอง “จงใจ” ระบุบทกฎหมายอ่ืนแทนท่ีจะ
อ้างบทกฎหมายท่ีใช้บังคับกับเรื่องนั้น ท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะเล่ียงไม่ต้องดําเนินการตามกระบวนพิจารณาท่ีบทกฎหมายนั้น
กําหนดไว้ ซ่ึงถือเป็น “การดําเนินกระบวนพิจารณาโดยบิดผัน” (détournement de procédure) อันเป็นเหตุให้
นิติกรรมทางปกครองท่ีทําขึ้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย (C.E., 24 juin 1960, SARL Le Monde et Société Frampar, 

R. p. 412.) 
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๔ 

มิได้ระบุถึงขั้นตอนนั้นไว้หรือระบุผิดพลาดไป ก็ไม่ถือเป็นความบกพร่องท่ีกระทบต่อความสมบูรณ์
ของกฎท่ีตราขึ้น๒๒ ในทางกลับกัน แม้ว่ากฎท่ีตราขึ้นจะระบุถึงการดําเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ไว้   
แต่หากปรากฏว่า มิได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนนั้นหรือดําเนินการโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน ก็อาจ    
ถือเป็นเหตุให้กฎท่ีตราขึ้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกเพิกถอนได้๒๓ ส่วนกรณีท่ีกฎมิได้ระบุถึงขั้นตอน
ในกระบวนพิจารณา และข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการตามขั้นตอนนั้นจริง เช่น ไม่มีการ
หารือความเห็นขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง กรณีย่อมถือเป็นเหตุให้กฎท่ีตราขึ้นมีความบกพร่องและอาจถูก
เพิกถอนได้๒๔ แต่กรณีนี้เหตุแห่งการเพิกถอนคือความบกพร่องในวิธีพิจารณา มิใช่เหตุบกพร่องในการ
อ้างขั้นตอนการออกกฎ 
  ในคู่มือแบบการร่างกฎหมายของสภาแห่งรัฐฝร่ังเศสเองก็ระบุว่า แบบการอ้างบท
อาศัยอํานาจและขั้นตอนในการออกกฎหรือ “visa” ไม่มีผลทางกฎหมายในตัวของมันเอง และการท่ี
กฎหมายลําดับรองมิได้อ้างบทอาศัยอํานาจหรือขั้นตอนในการจัดทําไว้หรืออ้างผิดพลาดไป ไม่ถือเป็น
ความบกพร่องท่ีกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายลําดับรองท่ีตราขึ้นแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ดี สภาแห่งรัฐก็มีคําแนะนําให้ผู้จัดทํากฎหมายลําดับรอง “ใส่ใจ” กับ “visa” เพราะเป็น  
ส่ิงท่ีทําให้ทราบถึงบทกฎหมายท่ีใช้เป็นฐานในการออกกฎหมายลําดับรอง ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ  
ในกระบวนการตรากฎหมายลําดับรอง เช่น การหารือความเห็นขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง๒๕  
  ดังนี้ แบบการอ้างบทอาศัยอํานาจและขั้นตอนในการออกกฎหมายลําดับรองหรือ
กฎจึงมีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนท่ีจะได้ทราบถึงฐานทางกฎหมายและขั้นตอน   
ในการออกกฎ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายปกครอง และสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ออกกฎ แบบดังกล่าวถือเป็น “check-list” ท่ีจะใช้ตรวจทานว่าตนมีอํานาจออกกฎขึ้นใช้
บังคับหรือไม่ และได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีกฎหมายกําหนดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
หรือไม่๒๖ แต่ในทุกกรณี แบบการอ้างบทอาศัยอํานาจและขั้นตอนในการออกกฎไม่ถือเป็นเงื่อนไข
ความสมบูรณ์ของกฎท่ีตราขึ้นแต่อย่างใด กฎท่ีตราขึ้นจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ต้องพิจารณาว่า  
มีบทกฎหมายท่ีให้อํานาจออกกฎในเร่ืองนั้นหรือไม่ และการออกกฎได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
ท่ีกฎหมายกําหนดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่ อย่างไร กล่าวให้ชัดและกะทัดรัด ส่ิงท่ีสําคัญ  
คือ “negotium” (การดําเนินการ) ไม่ใช่ “instrumentum” (ตัวเอกสาร) 
  จากการสํารวจตรวจสอบแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดของไทย ยังไม่พบ 
คําวินิจฉัยเก่ียวกับความบกพร่องในการอ้างบทอาศัยอํานาจและขั้นตอนในการออกกฎ แต่ก็เช่ือว่า 
หากมีการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกฎโดยอ้างเหตุบกพร่องดังกล่าว ศาลปกครองไทยก็คง “เดินตาม” 

                                           
๒๒

 C.E., 25 avril 1947, Ampoulange, (อ้างแล้วใน ๙) : ขั้นตอนการมีข้อเสนอแนะในการออกกฎ ; C.E., 30 
avril 1948, Boutin, R. p. 189 ; C.E., 15 février 1989, Neyrou, req. n° 82055 : ขั้นตอนการหารือความเห็น
ขององค์กรท่ีปรึกษาก่อนออกกฎ 
๒๓

 C.E., 25 juin 1948, Syndicat français des directeurs de cinéma, R. p. 290 : กรณีประกาศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูลข่าวสารท่ีอ้างถึงความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการภาพยนตร์ แต่
ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามิได้มีการหารือความเห็นของคณะกรรมการฯ ก่อนออกประกาศแต่อย่างใด  
๒๔

 C.E., 6 juillet 1945, Chambre syndicale de l’affichage de France, R. p. 148. 
๒๕

 Guide pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, 2012, p. 140. 
๒๖

 โปรดดู คู่มือแบบการร่างกฎหมายของสภาแห่งรัฐเบลเยียม : Code de légistique, 2008, p. 40-41. 
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๕ 

แนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐฝร่ังเศสท่ีวางหลักในเร่ืองนี้มาก่อน ท่ีผ่านมาศาลปกครองเคยพิพากษา
เพิกถอนกฎท่ีตราขึ้นเกินอํานาจตามกฎหมาย๒๗ มีเนื้อหาไม่ชัดเจน๒๘ หรือขัดต่อหลักกฎหมายท่ัวไป 
เช่น หลักความเสมอภาค๒๙ หรือหลักนิติกรรมทางปกครองไม่มีผลย้อนหลัง๓๐ แต่หากศาลปกครองจะ   
เพิกถอนกฎเพียงเพราะไม่ได้อ้างบทอาศัยอํานาจหรือขั้นตอนในกระบวนพิจารณาหรืออ้างผิดพลาดไป
หรือไม่ครบถ้วน ก็คงเป็นเร่ืองไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง ท้ังในแง่หลักเก่ียวกับความสมบูรณ์ของนิติกรรม
ทางปกครอง และในแง่หลักการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณาใหม่ 
เพราะคงไม่มีประโยชน์อันใดท่ีจะเพิกถอนกฎท่ีมีฐานอํานาจตามกฎหมายและชอบด้วยกระบวน
พิจารณาแล้ว เพียงแต่มิได้อ้างบทอาศัยอํานาจหรือมิได้ระบุถึงกระบวนการขั้นตอนในการออกกฎไว้ 
   บทแสดงความเป็นมาหรือขั้นตอนการตรากฎหมายลําดับรองท่ีมีผู้เสนอแนะไว้   
ถือเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ในแง่การให้ข้อมูลแก่ประชาชน แต่พึงเข้าใจให้ชัดเจนว่าแบบกฎหมาย
ดังกล่าวไม่เก่ียวข้องกับความสมบูรณ์ของกฎหมายลําดับรองท่ีตราขึ้นแต่ประการใด  
 

      _______________ 

                     

 

                                           
๒๗

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี ฟ.๔๐/๒๕๔๙ 
๒๘

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี ฟ.๓๔/๒๕๕๐ 
๒๙

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี ฟ.๑๗/๒๕๕๑ 
๓๐

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๖๔-๗๙/๒๕๕๑ 


