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คําส่ังทางปกครองเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินงานของฝ่ายปกครอง อํานาจ
ของฝ่ายปกครองในการออกคําส่ังทางปกครองในเร่ืองต่าง ๆ อาจแยกได้เป็นสองกรณี บางกรณี   
การออกคําส่ังทางปกครองเป็น “อํานาจผูกพัน” (compétence liée) โดยกฎหมายบังคับไว้ว่า  
เม่ือมีข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีกําหนด เจ้าหน้าท่ีจะถูกผูกพันให้ออกคําส่ังท่ีมีเนื้อหาเช่นไร 
แต่บางกรณีกฎหมายอาจกําหนดให้ฝ่ายปกครองมี “อํานาจดุลพินิจ” (pouvoir discrétionnaire) 
โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตัดสินใจว่า เม่ือมีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีกําหนดไว้แล้ว 
สมควรท่ีจะออกคําส่ังหรือไม่ และคําส่ังท่ีจะทําขึ้นควรมีเนื้อหาเช่นไร โดยเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจตัดสินใจ
เลือกแนวทางออกคําส่ังได้โดยอิสระหากสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  

อํานาจดุลพินิจช่วยเปิดช่องให้ฝ่ายปกครองมี “ทางเลือก” ในการบังคับใช้กฎหมาย
ได้อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละกรณี โดยคํานึงถึงความชอบด้วยกฎหมาย 
(légalité) ความเหมาะสม (opportunité) และความเป็นธรรม (équité) ควบคู่กันไป ซ่ึงจะเป็นผลดี
ท้ังต่อประโยชน์สาธารณะและปัจเจกบุคคล อย่างไรก็ดี ในอีกแง่หนึ่งการท่ีฝ่ายปกครองมีดุลพินิจท่ีจะ
พิจารณาออกคําส่ังทางปกครองได้โดยอิสระก็อาจทําให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติราชการ เพราะเจ้าหน้าท่ี
แต่ละคนหรือในแต่ละพ้ืนท่ีอาจพิจารณาออกคําส่ังในแนวทางท่ีแตกต่างกันไปท้ังท่ีเป็นกรณีท่ีมี
ข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน ซ่ึงจะทําให้การดําเนินงานของทางราชการไม่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ท้ังยังสุ่มเส่ียงท่ีจะเป็นการเลือกปฏิบัติอันขัดต่อหลักความเสมอภาคอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือป้องกันมิให้
เจ้าหน้าท่ีใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจและในแนวทางท่ีลักล่ันกัน จึงยอมรับกันว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนซ่ึงมีอํานาจสามารถวาง “แนวทางปฏิบัติ” ในการออกคําส่ังทางปกครองไว้เป็นการ
ล่วงหน้าได้ ท้ังนี้ เพ่ือเป็น “กรอบ” ในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีท้ังหลายให้พิจารณาออกคําส่ัง 
ทางปกครองไปในทิศทางเดียวกัน  

“แนวทางปฏิบัติ” เป็นมาตรการท่ีองค์กรฝ่ายปกครองในประเทศต่าง ๆ ใช้กัน 
อย่างแพร่หลาย ในระบบกฎหมายฝร่ังเศสเรียก “แนวทางปฏิบัติ” ของฝ่ายปกครองว่า “directive” 
ซ่ึงเป็นคําท่ีฝ่ายตําราใช้มาแต่แรกและศาลปกครองรับมาใช้ในเวลาต่อมา๑ โดยคําว่า “directive” 

                                           
∗ 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

 ศาสตราจารย์ Maurice HAURIOU เป็นผู้ใช้คําว่า “directive” เป็นครั้งแรกในหมายเหตุท้ายคําพิพากษาสภาแห่งรัฐ 
ในคดี Association amicale du personnel de la Banque de France ในปี ค.ศ. ๑๙๒๕ (C.E., 17 juillet 

                                                                                                                      (มีต่อหน้าถัดไป) 



ข้อความคิดและหลักกฎหมายเกีย่วกับ “แนวทางปฏิบัติ” ในการออกคําส่ังทางปกครอง                
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (สิงหาคม ๒๕๕๕) 
______________________________________________________________________________ 

 

๒ 

ในนัยแคบจะหมายถึงเกณฑ์พิจารณาหรือแนวทางท่ีหัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนซ่ึงมีอํานาจ     
ได้กําหนดแก่เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจดุลพินิจในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง แต่ในนัยกว้างคําว่า 
“directive” จะหมายความรวมถึงกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจดุลพินิจในการออกคําส่ังทางปกครองได้
กําหนดเกณฑ์พิจารณาหรือแนวทางในการใช้อํานาจของตนไว้เป็นการล่วงหน้าด้วย สําหรับระบบ
กฎหมายเยอรมันเรียก “แนวทางปฏิบัติ” ของฝ่ายปกครองว่า “Verwaltungsanweisung” ซ่ึงจัดเป็น 
“ระเบียบภายในของฝ่ายปกครอง” (Verwaltungsverordnungen) อย่างหนึ่ง โดยแนวทางปฏิบัติ
เป็นข้อกําหนดท่ีให้แนวทางในการบังคับใช้กฎหมายแก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง โดยมิได้กําหนด
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเพ่ิมเติมไปจากท่ีใช้บังคับอยู่๒ ในระบบกฎหมายอิตาลี “แนวทางปฏิบัติ” หรือ 
“direttiva” เป็นแนวทางท่ีผู้บังคับบัญชาให้ไว้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้การใช้อํานาจ
ดุลพินิจในเร่ืองต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ “แนวทางปฏิบัต”ิ จะกําหนดไว้ในรูป
หนังสือเวียนของฝ่ายปกครอง (circolare amministrative)

๓

 ส่วนในระบบกฎหมายเบลเยียมเรียก 
“แนวทางปฏิบัติ” ของฝ่ายปกครองว่า “directive” เช่นเดียวกับในระบบกฎหมายฝร่ังเศส แต่ฝ่าย
ตําราบางส่วนก็เรียกว่า “circulaire indicative” หรือ “หนังสือเวียนท่ีให้แนวทาง” ซ่ึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือกําหนดแนวทางการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน 
อันจะเป็นหลักประกันให้การพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองในกรณีต่าง ๆ เป็นไปโดยเสมอภาค   
เท่าเทียมกัน ท้ังยังเป็นการประกาศแนวนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองให้ประชาชน
ทราบล่วงหน้าอีกด้วย๔ ในระบบกฎหมายสวิส ก็มี “ข้อกําหนดภายในฝ่ายปกครอง” (ordonnance 
administrative) ซ่ึงได้แก่ บรรดาหนังสือเวียน หนังสือส่ังการ หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน
ทางปกครองได้ออกมาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าท่ีของตน โดยข้อกําหนดประเภทหนึ่ง คือ “ข้อกําหนด 
ตีความ” (ordonnances interprétatives) ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีองค์กรฝ่ายปกครองกําหนดขึ้น
ในเร่ืองท่ีเจ้าหน้าท่ีมีดุลพินิจในการทําคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองทางเทคนิคหรือ
เร่ืองท่ีองค์กรฝ่ายปกครองต้องการบูรณาการแนวทางการออกคําส่ังของเจ้าหน้าท่ีในแต่ละพ้ืนท่ี 
 

                                                                                                                         
(ต่อจากเชิงอรรถท่ี ๑) 
1925, R. p. 690 , S. 1925, III, p. 33 et s.) โดยในคดีดังกล่าวผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งเศสได้มีหนังสือแจ้ง
สหภาพแรงงานผู้ฟ้องคดีให้ทราบว่าในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งระดับสูงของธนาคาร จะพิจารณา
แต่งตั้งเฉพาะบุคคลท่ีมิได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานผู้ฟ้องคดีเท่านั้น ซ่ึงศาสตราจารย์ HAURIOU เรียกหนังสือ
ของผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งเศสนี้ว่า “directive” เนื่องจากเป็นการวางแนวทางในการใช้ดุลพินิจแต่งตั้งบุคลากร
ของธนาคารไว้ล่วงหน้า ซ่ึงต่อมาฝ่ายตําราได้ใช้คําดังกล่าวเพ่ือเรียกแนวทางปฏิบัติท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองกําหนดไว้
สําหรับการใช้ดุลพินิจของตนเองหรือของเจ้าหน้าท่ีใต้บังคับบัญชา 
๒

 FORSTHOFF (E.), Traité de droit administratif allemand, (traduction par Michel Fromont) 

(Bruxelles : Bruylant, 1969), pp. 228-229. 
๓

 PAVLOPOULOS (P.), La directive en droit administratif français, (Paris : L.G.D.J., 1974), pp. 116-121. 
๔

 GOFFAUX (P.), Dictionnaire élémentaire de droit administratif, (Bruxelles : Bruylant, 2006), 

pp. 45 et s. สําหรับหนังสือเวียนประเภทอ่ืน ๆ ของรัฐมนตรี ได้แก่ หนังสือเวียนตีความกฎหมาย (circulaire 

interprétative) หนังสือเวียนส่ังการเก่ียวกับการจัดระเบียบภายในหน่วยงาน (circulaire-instruction) และ
หนังสือเวียนท่ีกําหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย (circulaire réglementaire)  
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๓ 

ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน “ข้อกําหนดตีความ” นี้ถือเป็น “เคร่ืองมือช่วยในการตัดสินใจ” (aide à 
la décision) สําหรับบรรดาเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง โดยทําให้แนวทางการออกคําส่ังเป็นเหตุเป็นผล
และมีเอกภาพ ซ่ึงจะเป็นหลักประกันให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน และทําให้
การดําเนินงานของฝ่ายปกครองเป็นท่ีคาดหมายได้ ท้ังยังส่งเสริมให้ศาลตรวจสอบได้ว่าฝ่ายปกครอง
ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง มิใช่พิจารณากลับไปกลับมาในแต่ละกรณี๕ 
สําหรับประเทศไทย ท่ีผ่านมาหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ก็ออกระเบียบ หนังสือเวียน หนังสือส่ังการ 
หรือหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ท่ีให้แนวทางแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณามีคําส่ังทาง
ปกครองในเร่ืองต่าง ๆ จํานวนมากเช่นเดียวกัน โดยบางกรณีก็วางนโยบายท่ัวไปในการออกคําส่ัง    
แต่บางกรณีก็กําหนดไว้แน่นอนในลักษณะท่ีเป็น “ยี่ต๊อก” ว่าหากมีข้อเท็จจริงอย่างใด ก็ให้ออกคําส่ัง
ไปในแนวทางท่ีกําหนด 

ในทางกฎหมายปกครอง “แนวทางปฏิบัติ” ของฝ่ายปกครองถือเป็นการกระทํา 
ทางปกครองท่ีมีประเด็นน่าศึกษาวิเคราะห์หลายประการ ในระบบกฎหมายฝร่ังเศส สภาแห่งรัฐ   
หรือศาลปกครองสูงสุด (Conseil d’État) ได้มีแนวคําพิพากษาวางบรรทัดฐานเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ
ของฝ่ายปกครองจนกล่าวได้ว่าเป็น “หลักกฎหมาย” เก่ียวกับการกําหนดและการดําเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติในการออกคําส่ังทางปกครอง ในบทความนี้จึงขอนําเสนอข้อความคิดในทางกฎหมาย
ปกครองของฝร่ังเศสในเร่ืองดังกล่าว โดยในบางประเด็นจะได้เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของ
ประเทศอ่ืน ๆ รวมท้ังแนวคําวินิจฉัยขององค์กรทางกฎหมายของประเทศไทยด้วย โดยจะได้นําเสนอ 
บทวิเคราะห์เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของ 
แนวทางปฏิบัติท่ีมีต่อการดําเนินงานของฝ่ายปกครอง การกําหนดแนวทางปฏิบัติโดยฝ่ายปกครอง 
การดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง และการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติของ
ฝ่ายปกครองโดยศาล 

๑. บทบาทของแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานของฝ่ายปกครอง 
Procopios PAVLOPOULOS

๖ ซ่ึงศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของ   
ฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายฝร่ังเศสได้ช้ีให้เห็นถึงบทบาทของแนวทางปฏิบัติต่อการดําเนินงานของ
ฝ่ายปกครอง ท้ังในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการจํากัดการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง และในฐานะ    
ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการดําเนินงานของฝ่ายปกครอง  

๑.๑ แนวทางปฏิบัติในฐานะเครื่องมือจํากัดการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง กรณี
ท่ีกฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายปกครองมีอํานาจดุลพินิจออกคําส่ังทางปกครอง ฝ่ายปกครองย่อมเป็นอิสระ
ในการออกคําส่ังทางปกครอง โดยพิจารณา “ทางเลือก” ต่าง ๆ และตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีเห็นว่า
เหมาะสมท่ีสุด ทว่าการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการออกคําส่ังทางปกครองโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าท่ีอ่ืนซ่ึงมีอํานาจย่อมมีผลเป็นการจํากัด “ทางเลือก” ของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาออก
คําส่ังทางปกครองให้แคบลง ซ่ึงหากพิจารณาในแง่องค์ประกอบภายในของคําส่ังทางปกครองท่ีจะ  
ทําขึ้นแล้ว อาจพิเคราะห์ได้ว่าแนวทางปฏิบัติมีผลเป็นการกําหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของคําส่ังทาง

                                           
๕

 MOOR (P.), Droit administratif, volume I – Les fondements généraux, (Berne : Stämpfli, 1994), 

pp. 266-268.  
๖

 PAVLOPOULOS (P.), อ้างแล้วใน (๓), pp. 40-107. 
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๔ 

ปกครองเป็นการล่วงหน้าไว้ในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ (but) เนื้อหา (objet) หรือเหตุผล 
(motif) ของคําส่ังทางปกครองท่ีจะทําขึ้น  

๑.๒ แนวทางปฏิบัติในฐานะเครื่องมือในการดําเนินงานของฝ่ายปกครอง  
มิติแรก แนวทางปฏิบัติเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การดําเนินงานของฝ่ายปกครอง   

เป็นเหตุเป็นผล (moyen de rationalisation du travail administratif) โดยเฉพาะกรณีของรัฐ
สวัสดิการท่ีเข้ากํากับควบคุมและให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ 
แนวทางปฏิบัติย่อมเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ภารกิจของรัฐสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ กล่าวคือ  

- แนวทางปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนสําหรับอนาคต 
(moyen de prospection) โดยกําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของฝ่ายปกครองในแต่ละเร่ือง 
และกําหนดวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดย “เกณฑ์พิจารณา” ท่ีกําหนดไว้จะ
เป็น “เกณฑ์มาตรฐาน” (norme de référence) ท่ีใช้สําหรับการพิจารณาดําเนินการในแต่ละเร่ือง  
   - แนวทางปฏิบัติเป็นเครื่องมือประสานการดําเนินงานของบรรดาเจ้าหน้าที่  
ฝ่ายปกครอง (moyen de coordination) เพราะภารกิจของฝ่ายปกครองจะสําเร็จลุล่วงได้ต่อเม่ือการ
ดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกันเอง แนวทางปฏิบัติ
จึงถือเป็นเคร่ืองมือในการประสานการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท้ังปวงให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงการท่ีหัวหน้าหน่วยงานใช้อํานาจในฐานะผู้บังคับบัญชากําหนดแนวทางปฏิบัติแก่
เจ้าหน้าท่ีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้พิจารณาออกคําส่ังทางปกครองไปในแนวทางเดียวกันนั้น มิใช่การใช้
อํานาจบังคับบัญชาในความหมายอย่างแคบ (pouvoir hiérarchique stricto sensu) ท่ีผู้บังคับบัญชา
ส่ังการหรือใช้อํานาจแทนท่ีผู้ใต้บังคับบัญชา แต่มีลักษณะเป็นการใช้อํานาจให้แนวทาง (pouvoir de 
direction) โดยผู้บังคับบัญชาเพียงแต่ “ช้ีแนะ” ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง
ตามเกณฑ์พิจารณาหรือแนวทางท่ีให้ไว้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณา
ออกคําส่ังทางปกครองให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีได้๗  

- แนวทางปฏิบัติเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์  
(remède contre l’influence des groupes de pression) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองทางเศรษฐกิจ 
ท่ีกลุ่มบุคคลต่าง ๆ มุ่งปกป้องผลประโยชน์ของตนโดยกดดันให้เจ้าหน้าท่ีใช้ดุลพินิจพิจารณาออก
คําส่ังทางปกครองไปในทางท่ีเอ้ือประโยชน์กับตน โดยนัยนี้ การกําหนดแนวทางปฏิบัติโดยจํากัดการ
ใช้อํานาจดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีจึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยป้องกันอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ  
มิให้กระทบต่อกระบวนการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง เพราะเจ้าหน้าท่ีจะต้องพิจารณาออก
คําส่ังทางปกครองตามเกณฑ์พิจารณาท่ีกําหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ อย่างไรก็ดี ในอีกแง่หนึ่ง 
แนวทางปฏิบัติก็อาจเป็น “ดาบสองคม” (“arme à double tranchant”) เพราะหากฝ่ายปกครอง

                                           
๗

 ฝ่ายตําราในอิตาลีมีความเห็นว่า อํานาจบังคับบัญชาเป็นท่ีมาของความสัมพันธ์ในสองลักษณะด้วยกัน ลักษณะ
หนึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบส่ังการ (rapports de subordination) อีกลักษณะหนึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบให้
แนวทาง (rapports de direction) โดยในความสัมพันธ์แบบให้แนวทางนั้น ผู้ใต้บังคับบัญชามิได้อยู่ภายใต้การส่ังการ
ของผู้บังคับบัญชา แต่ผู้บังคับบัญชามีเพียงอํานาจชี้แนะหรือให้แนวทางแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น (SANDULLI (A.), 

Manuele di diritto amministrativo, (Napoli : Jovene, 1974), p. 184 อ้างใน PAVLOPOULOS (P.),   
อ้างแล้วใน (๓), pp. 117-118.) 
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๕ 

กําหนดแนวทางปฏิบัติขึ้นภายใต้แรงกดดันของกลุ่มผลประโยชน์ โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณาท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกลุ่มนั้น ๆ ก็จะเท่ากับเป็นการให้หลักประกันแก่กลุ่มผลประโยชน์ไว้เป็นการล่วงหน้า  

มิติที่สอง แนวทางปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองประชาชนจากการใช้อํานาจ
ตามอําเภอใจของฝ่ายปกครอง โดยช่วยธํารงรักษาไว้ซ่ึงหลักความเสมอภาค (principe d’égalité) 
เนื่องจากแนวทางปฏิบัติได้กําหนดเกณฑ์พิจารณาในการออกคําส่ังทางปกครองไว้ในลักษณะท่ีเป็น
เกณฑ์ท่ัวไปท่ีเป็นภาวะวิสัยให้เจ้าหน้าท่ียึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน กรณีจึงช่วยลดความเส่ียง 
ท่ีจะมีการเลือกปฏิบัติในการออกคําส่ังทางปกครองในแต่ละกรณี และเป็นหลักประกันให้มีการปฏิบัติ
ต่อบุคคลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ แนวทางปฏิบัติยังทําให้ประชาชนทราบถึงเหตุผล  
ในการออกคําส่ังทางปกครอง เพราะในแนวทางปฏิบัติจะมีการกําหนดเกณฑ์พิจารณาในการออก
คําส่ังทางปกครองไว้เป็นการล่วงหน้า ซ่ึงอาจ “เผย” ให้เห็นถึงข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจของฝ่าย
ปกครองในแต่ละกรณีได้ โดยนัยนี้ จึงกล่าวได้ว่า แนวทางปฏิบัติเป็นการประมวลเหตุผลในการ   
ออกคําส่ังทางปกครอง (codification des motifs de l’acte administratif) โดยมีลักษณะเป็น    
“การแสดงเหตุผลโดยรวม” (“motivation collective”) สําหรับบรรดาคําส่ังทางปกครองท้ังหลาย
ท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจะทําขึ้น ท้ังนี้ เม่ือแนวทางปฏิบัติอาจช่วยให้ประชาชนรับทราบถึงเหตุผล   
ท่ีฝ่ายปกครองจะใช้ในการออกคําส่ังทางปกครองแล้ว จึงมีความจําเป็นท่ีฝ่ายปกครองจะต้องประกาศ
แนวทางปฏิบัติให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันด้วย 

อนึ่ง ฝ่ายตําราในฝร่ังเศสท่ีศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับหลักความม่ันคงแน่นอนแห่ง   
นิติฐานะ (principe de sécurité juridique) ได้เสนอความเห็นว่า การกําหนดแนวทางปฏิบัติของ
ฝ่ายปกครองถือเป็นปัจจัยหนึ่งซ่ึงช่วยสร้างเสริมความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะในระบบกฎหมาย 
โดย Philippe RAIMBAULT ได้ให้ทัศนะว่า๘ แนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
การบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนท่ีต่าง ๆ มีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยกําหนด “กรอบ” 
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การ
บังคับใช้กฎหมายมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้แก่ หนังสือเวียนท่ีอธิบายบทบัญญัติกฎหมาย 
(circulaires interprétatives) ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองตีความตัวบทกฎหมายไปในทิศทางเดียวกัน 
และแนวทางปฏิบัติ (directives) ท่ีกําหนดเกณฑ์พิจารณาในการออกคําส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าท่ี
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงการท่ีเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายไปในทางท่ีสอดคล้องกันนี้ย่อมทําให้
กฎหมายมีความเป็นระบบระเบียบ อันเป็นปัจจัยหนึ่งของความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ 

๒. การกําหนดแนวทางปฏิบัติโดยองค์กรฝ่ายปกครอง 
๒.๑ อํานาจของฝ่ายปกครองในการกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
ปัญหาว่าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีอํานาจในการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการ

พิจารณาออกคําส่ังทางปกครองหรือไม่ เพียงใด นั้น แนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐได้มีพัฒนาการ  
มาอย่างต่อเนื่องเป็นลําดับ โดยแต่เดิมสภาแห่งรัฐได้นําปัญหาเก่ียวกับการกําหนดแนวทางปฏิบัติของ
ฝ่ายปกครองไป “ผูกโยง” กับอํานาจในการออกกฎของฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะอํานาจของรัฐมนตรี
ในการออกกฎ กล่าวคือ สภาแห่งรัฐได้มีแนวคําวินิจฉัยมาโดยตลอดว่า รัฐมนตรีไม่มีอํานาจท่ัวไปใน
                                           
๘

 RAIMBAULT (Ph.), Recherche sur la sécurité juridique en droit administratif français, (Paris : 

L.G.D.J., 2009), p. 251 s. 
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๖ 

การออกกฎ แต่จะออกกฎขึ้นบังคับใช้ได้เฉพาะกรณีท่ีมีบทกฎหมายบัญญัติให้อํานาจออกกฎในเร่ืองใด
เป็นการเฉพาะ (อํานาจออกกฎหมายลําดับรอง) หรือเป็นการใช้อํานาจในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน 
ออกกฎเพ่ือจัดระเบียบการดําเนินงานภายในหน่วยงานใต้การบังคับบัญชา๙ นอกเหนือจากสองกรณี 
นี้แล้ว รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอ่ืนย่อมไม่มีอํานาจออกกฎขึ้นใช้บังคับ และโดยท่ีสภา  
แห่งรัฐพิเคราะห์ว่าแนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองมีสภาพเป็นกฎอย่างหนึ่ง หากในกรณีใดท่ีรัฐมนตรี
หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอ่ืนไม่มีอํานาจออกกฎ ก็ย่อมไม่มีอํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณาออกคําส่ังทางปกครองในเร่ืองนั้นเช่นกัน เพราะหากยอมรับว่ารัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองอ่ืนมีอํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงมองว่ามีสภาพเป็นกฎ ก็จะเท่ากับยอมรับว่ารัฐมนตรี
หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอ่ืนนั้นมี “อํานาจท่ัวไปในการออกกฎ” โดยอิสระซ่ึงจะขัดต่อบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส ปี ค.ศ. ๑๙๕๘ บัญญัติให้ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี
เท่านั้นท่ีมีอํานาจออกกฎ โดยมาตรา ๑๓ บัญญัติว่าประธานาธิบดีเป็นผู้ลงนามในรัฐกําหนดและ    
รัฐกฤษฎีกาท่ีผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และมาตรา ๒๑ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓ 
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจออกกฎ ส่วนรัฐมนตรีไม่มีอํานาจท่ัวไปท่ีจะออกกฎขึ้นใช้บังคับในเร่ือง
ต่าง ๆ ได้ ท้ังนี้ หากรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอ่ืนได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา
ออกคําส่ังทางปกครอง และเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจทําคําส่ังทางปกครองได้อ้างแนวทางปฏิบัติเป็นเหตุผล
ในการทําคําส่ัง สภาแห่งรัฐก็จะวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าท่ีสําคัญผิดในข้อกฎหมาย (erreur de droit) หรือ
ทําคําส่ังโดยปราศจากฐานทางกฎหมายรองรับ (défaut de base légale) คําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้น
ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ตัวอย่างหนึ่งซ่ึงแสดงให้เห็นถึง “จุดยืน” ของสภาแห่งรัฐในเร่ืองนี้ได้อย่างชัดเจน  
คือ คําพิพากษาคดี Distillerie Brabant๑๐ ในปี ค.ศ. ๑๙๖๙ คดีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงว่า บริษัท 
Distillerie Brabant ได้มีคําขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัท แต่รัฐมนตรีมีคําส่ังปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบโดยอ้าง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังท่ีวางแนวทางปฏิบัติในเร่ืองนี้ไว้ว่า บริษัทท่ีตั้งอยู่ในเขตท่ีราบลุ่มปารีส 
(Bassin parisien) จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใด ๆ ซ่ึงบริษัท Distillerie Brabant อยู่ในข่าย
ดังกล่าว ท้ังนี้ สภาแห่งรัฐพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่อาจอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนี้หรืออํานาจในการจัดระเบียบการดําเนินงานภายใน
หน่วยงานใต้การบังคับบัญชาเพ่ือมีหนังสือเวียนกําหนดหลักเกณฑ์เช่นว่านี้ได้ (ซ่ึงเท่ากับสภาแห่งรัฐ
พิเคราะห์ว่าแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดในหนังสือเวียนมีสภาพเป็นกฎ รัฐมนตรีจึงไม่มีอํานาจกําหนด
แนวทางปฏิบัติในเร่ืองนี้ได้)  ดังนั้น การท่ีรัฐมนตรีมีคําส่ังปฏิเสธไม่เห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียม
การโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัท Distillerie Brabant โดยอ้างหลักเกณฑ์ที่กําหนดในหนังสือเวียน   
เป็นเหตุผลเพียงประการเดียวในการทําคําส่ัง จึงทําให้เป็นคําส่ังท่ีปราศจากฐานทางกฎหมายรองรับ
และต้องถูกเพิกถอน  

                                           
๙

 สภาแห่งรัฐได้ยอมรับว่ารัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎเพ่ือจัดระเบียบการดําเนินงานภายในหน่วยงานภายใต้การบังคับ
บัญชาเป็นครั้งแรกในคําพิพากษาคดี Jamart ในปี ค.ศ. ๑๙๓๖ (C.E., 7 février 1936, R. p. 172) 
๑๐

 C.E., 23 mai 1969, R. p. 264, A.J.D.A. 1969, p. 640, concl. Questiaux. 
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๗ 

สภาแห่งรัฐได้ปรับเปล่ียนแนวคิดเก่ียวกับการกําหนดแนวทางปฏิบัติของฝ่าย
ปกครองในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ ในคําพิพากษาคดี Crédit foncier de France c/ Demoiselle Gaupillat 

et Dame Ader
๑๑

 (เรียกโดยย่อว่า “คดี Crédit foncier de France”) คดีดังกล่าวเป็นเร่ือง 
เก่ียวกับการให้เงินช่วยเหลือแก่ประชาชนในการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า  
รัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๔๕ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติ (Fonds national 
d’amélioration de l’habitat) ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการแห่งชาติ (commission nationale) 
และคณะกรรมการประจําจังหวัด (commissions départementales) มีอํานาจใช้จ่ายเงินกองทุน
และพิจารณาให้เงินช่วยเหลือแก่ประชาชนในการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย โดยประกาศกระทรวง
ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน ค.ศ. ๑๙๔๖ ออกตามความในรัฐกฤษฎีกาดังกล่าวได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้
เงินช่วยเหลือไว้ โดยให้คณะกรรมการประจําจังหวัดพิจารณาระดับความสําคัญของงานปรับปรุง
ซ่อมแซมท่ีสมควรได้รับเงินช่วยเหลือโดยคํานึงถึงความจําเป็นในแต่ละท้องถิ่นท้ังในแง่เศรษฐกิจและ
สังคม ท้ังนี้ “โดยพิจารณาตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการแห่งชาติและภายใต้การ
ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมการแห่งชาติ” ซ่ึงคณะกรรมการแห่งชาติได้ออกแนวทางปฏิบัติ
หลายฉบับเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือ โดยพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์
ตามความพร้อมของเงินกองทุน ระดับรายได้ของเจ้าของอาคาร และลักษณะของงานปรับปรุงซ่อมแซม
ท่ีขอรับการช่วยเหลือ ท้ังนี้ นางสาว Gaupillat และนาง Ader ได้ยื่นคําขอรับเงินช่วยเหลือสําหรับ
งานซ่อมแซมกําแพงอาคารของตนจากกองทุน ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติพิจารณา
แล้วได้มีคําส่ังปฏิเสธไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือ แต่อนุมัติเงินกู้ยืมให้เท่านั้น โดยคณะกรรมการฯ ได้อ้างถึง
หลักเกณฑ์ในแนวทางปฏิบัติฉบับหนึ่งซ่ึงกําหนดว่า “กรณีงานซ่อมแซมกําแพงอาคารท่ีใช้เป็นท้ัง      
ท่ีอยู่อาศัยและเพ่ือการพาณิชย์ กองทุนจะให้ความช่วยเหลือในรูปเงินกู้ยืมเท่านั้น หากค่าเช่าเพ่ือ  
การพาณิชย์มีจํานวนสองเท่าของค่าเช่าท่ีอยู่อาศัย” นางสาว Gaupillat และนาง Ader จึงฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองช้ันต้นปารีสขอให้เพิกถอนคําส่ังคณะกรรมการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติ ซ่ึงศาลปกครอง
ช้ันต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า แนวทางปฏิบัติท่ีคณะกรรมการฯ ใช้เป็นเหตุผลในการทําคําส่ังได้กําหนด
หลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือไว้เข้มงวดมากกว่าท่ีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดไว้ และไม่อาจใช้เป็น
ฐานในการทําคําส่ังได้ กรณีจึงเป็นคําส่ังท่ีทําขึ้นโดยสําคัญผิดในข้อกฎหมาย จึงพิพากษาเพิกถอน
คําส่ังดังกล่าว Crédit foncier de France ในฐานะองค์กรท่ีบริหารจัดการกองทุนพัฒนาท่ีอยู่อาศัย
แห่งชาติจึงยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นต่อสภาแห่งรัฐ  

ปัญหาท่ีสภาแห่งรัฐต้องวินิจฉัยก็คือ การท่ีคณะกรรมการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติ
มีคําส่ังปฏิเสธไม่ให้เงินช่วยเหลือแก่นางสาว Gaupillat และนาง Ader โดยอ้างถึงหลักเกณฑ์ในแนวทาง
ปฏิบัติท่ีตนกําหนดขึ้นนั้น จะเป็นการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
ซ่ึงปัญหาดังกล่าวมีประเด็นต้องวินิจฉัยในเบ้ืองต้นเก่ียวกับอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย
แห่งชาติในการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง ท้ังนี้ ตุลาการผู้แถลงคดี 
M. Louis BERTRAND ได้เสนอให้สภาแห่งรัฐ “ยอมรับเป็นการท่ัวไปว่าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง   
ชอบท่ีจะอ้างหลักการ (doctrine) ท่ีฝ่ายปกครองกําหนดไว้ล่วงหน้าเป็นเหตุผลในการทําคําส่ังทาง
ปกครองได้ หากฝ่ายปกครองใช้หลักการนั้นกับทุกกรณีท่ีมีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน...” แต่ท้ังนี้    
                                           
๑๑

 C.E. Sect., 11 décembre 1970, R. p. 750, concl. Bertrand. 
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๘ 

การออกคําส่ังทางปกครองโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติจะต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขสองประการ คือ 
“แนวทางปฏิบัติท่ีอ้างนั้น...จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีผู้ตรากฎหมายได้กําหนดไว้ และ
จะต้องเปิดช่องให้มีการยกเว้นไม่ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดได้ หากมีเหตุผลความจําเป็นตาม
ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี...” ซ่ึงหลักการท่ีตุลาการผู้แถลงคดีเสนอต่อสภาแห่งรัฐนี้นํามาจากแนว    
คําพิพากษาของศาลในอิตาลีและเบลเยียม๑๒ โดยสภาแห่งรัฐเบลเยียมได้มีแนวคําพิพากษายอมรับ
อํานาจของฝ่ายปกครองในการกําหนดเกณฑ์พิจารณา (critères) หรือแนวทาง (ligne de conduite) 
ในการออกคําส่ังทางปกครองมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๔๙ ในคดี Cassiman

๑๓  
ท้ังนี้ สภาแห่งรัฐพิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วยกับแนวทางท่ีตุลาการผู้แถลงคดีเสนอ 

และวินิจฉัยว่า “ในการพิจารณามีคําส่ังปฏิเสธเงินช่วยเหลือตามมาตรา ๖ แห่งประกาศกระทรวง   
ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน ค.ศ. ๑๙๔๖ นั้น คณะกรรมการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติได้อ้างอิงหลักเกณฑ์ 
ท่ีกําหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติท่ีตนกําหนดขึ้นฉบับหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้วางแนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวเพ่ือกําหนดแนวทางท่ัวไปในการบริหารจัดการเงินกองทุน โดยมิได้สละอํานาจพิจารณาของตน 
หรือจํากัดอํานาจพิจารณาของคณะกรรมการประจําจังหวัด ท้ังมิได้กําหนดเงื่อนไขใด ๆ ขึ้นใหม่ในการ
พิจารณาให้เงินช่วยเหลือ ประกอบกับนางสาว Gaupillat และนาง Ader มิได้อ้างว่าสถานภาพของตน
มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้อย่างไร หรืออ้างถึงข้อพิจารณาเก่ียวกับ
ประโยชน์สาธารณะท่ีอาจใช้เป็นเหตุผลยกเว้นไม่ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงคณะกรรมการ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติอาจละเว้นไม่นํามาประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ บุคคลท้ังสองก็มิได้
โต้แย้งว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวขัดต่อวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาท่ีอยู่อาศัย
แห่งชาติแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การอ้างอิงแนวทางปฏิบัติจึงไม่มีผลทําให้คําส่ังปฏิเสธ
ไม่ให้เงินช่วยเหลือเป็นคําส่ังท่ีทําขึ้นโดยสําคัญผิดในข้อกฎหมาย” จึงพิพากษากลับคําพิพากษาศาล
ปกครองช้ันต้นท่ีเพิกถอนคําส่ังคณะกรรมการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติ เป็นให้ยกฟ้องตามคําอุทธรณ์
ของ Crédit foncier de France  

คําพิพากษาคดี Crédit foncier de France นี้มิได้ “กลับ” แนวคําพิพากษาท่ีมีมา
แต่เดิมในเร่ืองอํานาจออกกฎของฝ่ายปกครอง เพียงแต่สภาแห่งรัฐได้ “ปรับ” ฐานคิดในเร่ืองแนวทาง
ปฏิบัติของฝ่ายปกครอง โดยไม่นําเร่ืองดังกล่าวไปผูกโยงกับอํานาจออกกฎของฝ่ายปกครองอีกต่อไป 
โดยมองว่าแนวทางปฏิบัติไม่ใช่กฎ จึงไม่ต้องห้ามท่ีจะกําหนดขึ้นใช้ได้ การปรับฐานคิดนี้นับว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของฝ่ายปกครองเป็นอันมาก เพราะการกําหนด “เกณฑ์พิจารณา” ในการ
ออกคําส่ังทางปกครองช่วยให้การดําเนินงานของฝ่ายปกครองเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องไปในทาง
เดียวกัน ท้ังยังป้องกันมิให้มีการใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจ ซ่ึงสุ่มเส่ียงแก่การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
อันจะขัดต่อหลักความเสมอภาคอีกด้วย อย่างไรก็ดี ขณะเดียวกันสภาแห่งรัฐก็ “ตีกรอบ” การใช้
อํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองว่าจะต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขบางประการ กล่าวคือ 

                                           
๑๒

 สําหรับกรณีอ่ืน ๆ ท่ีสภาแห่งรัฐได้นําหลักกฎหมายต่างประเทศมาใช้ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี และ    
บทวิเคราะห์เก่ียวกับการใช้ข้อพิจารณาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบโดยสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส โปรดดู MELLERAY (F.), 

“L'utilisation du droit comparé par le Conseil d'État statuant au contentieux”, in Mélanges     

en l’honneur de Bruno Genevois, (Paris : Dalloz, 2008) pp. 781-793. 
๑๓

 C.E., 9 mai 1949, n° 43. 
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๙ 

แนวทางปฏิบัติจะต้องไม่กําหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายขึ้นใหม่เพ่ิมเติมไปจากเดิม และจะต้องไม่ขัด
ต่อวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานของฝ่ายปกครองตามท่ีกฎหมายกําหนด ประการสําคัญ แนวทาง
ปฏิบัติจะต้องไม่มีผลเป็นการตัดอํานาจดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง 
โดยนัยนี้ จึงกล่าวได้ว่า คําพิพากษาคดี Crédit foncier de France เป็นการประนีประนอมหลักการ
สําคัญต่าง ๆ ในทางกฎหมายปกครอง กล่าวคือ หลักท่ีว่ารัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอ่ืน ๆ 
ไม่มีอํานาจท่ัวไปในการออกกฎยังคงดํารงอยู่ต่อไป แต่สภาแห่งรัฐก็เปิดช่องให้เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีอํานาจ
ออกกฎในเร่ืองหนึ่งสามารถใช้แนวทางปฏิบัติซ่ึงไม่มีสถานะเป็นกฎแทนกฎได้ จึงเปรียบเปรยกันว่า
แนวทางปฏิบัติเป็นเสมือน “ส่ิงท่ีใช้แก้ขัดแทนกฎ” (“succédané” du pouvoir réglementaire)

๑๔

 

โดยอํานาจใหม่นี้คือ “อํานาจให้แนวทาง” (pouvoir d’orientation) ของฝ่ายปกครอง ท้ังนี้ เม่ือฝ่าย
ปกครองมีอํานาจวางแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
ย่อมอ้างอิงหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในแนวทางปฏิบัติเป็นเหตุผลในการทําคําส่ังได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
สําคัญผิดในข้อกฎหมายหรือทําคําส่ังโดยปราศจากฐานทางกฎหมายรองรับดังเช่นในอดีต  

๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
ในระบบกฎหมายฝร่ังเศสเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีมีอํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

ในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง ได้แก่ 
(๑) เจ้าหน้าที่ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

ผู้มีอํานาจพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองย่อมมีอํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออก
คําส่ังทางปกครองแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ใต้การบังคับบัญชาหรือการควบคุมได้ เช่น รัฐมนตรีท่ีอาศัย
อํานาจในฐานะผู้บังคับบัญชาวางแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองในเร่ืองต่าง ๆ 
แก่เจ้าหน้าท่ีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือกรณีการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติในคดี 
Crédit foncier de France คณะกรรมการแห่งชาติท่ีมีอํานาจหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประจําจังหวัด ย่อมมีอํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออกคําส่ังทาง
ปกครองของคณะกรรมการประจําจังหวัดต่าง ๆ ได ้

(๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจพิจารณาทางปกครองย่อมกําหนดแนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณาของตนเองได้ ท้ังเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกคําส่ังทางปกครอง เช่น คณะกรรมการพัฒนา   
ท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติในคําพิพากษาคดี Crédit foncier de France และเจ้าหน้าที่อื่นซ่ึงมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีหน้าที่เสนอความเห็น (avis) 

ประกอบการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง เช่น คณะกรรมการสวัสดิการสังคม (Conseil supérieur 
de service social) ซ่ึงมีหน้าท่ีเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาอนุมัติให้บุคคลปฏิบัติ
หน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีพัฒนาสังคม คณะกรรมการดังกล่าวย่อมมีอํานาจกําหนดเกณฑ์พิจารณาคําขอ
โดยเฉพาะประเภทของผู้สมัครท่ีจะได้รับการพิจารณาในลําดับแรกได้๑๕ หรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดทํา
ข้อเสนอ (proposition) ประกอบการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง เช่น คณะกรรมการข้าราชการ
ตุลาการ (Conseil supérieur de la magistrature) ซ่ึงมีหน้าท่ีเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารง

                                           
๑๔

 DELVOLVÉ (P.), “La notion de directive”, A.J.D.A. 1974, p. 461. 
๑๕

 C.E., 27 octobre 1972, Ministre de la santé publique et de la sécurité sociale c/ Demoiselle 

Ecarlat, R. p. 682. 
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๑๐ 

ตําแหน่งตุลาการในศาลฎีกา ชอบท่ีจะกําหนดเกณฑ์พิจารณาเป็นแนวทางในการคัดเลือกผู้ท่ีมีความ
เหมาะสมเพ่ือเสนอแต่งตั้งต่อไปได้๑๖   

อนึ่ง สมควรกล่าวให้ชัดว่า แม้ว่าในระบบกฎหมายฝร่ังเศสแนวทางปฏิบัติจะเป็น
วิธีการท่ีมีขึ้นเพ่ือเปิดช่องให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองซ่ึงไม่มีอํานาจออกกฎสามารถกําหนดแนวทาง
ท่ัวไปในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองได้ แต่ก็มิได้หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองซ่ึงมี
อํานาจออกกฎจะไม่มีอํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติขึ้นใช้ได้ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจออกกฎอยู่แล้วก็มี
อํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน ซ่ึงแนวทางปฏิบัติถือเป็นมาตรการท่ีมีข้อได้เปรียบเหนือ
กฎอยู่หลายประการ โดยแนวทางปฏิบัติช่วยให้การออกคําส่ังทางปกครองมีเกณฑ์พิจารณาท่ีแน่นอน
ชัดเจนได้เช่นเดียวกับกฎ แต่ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่น โดยไม่ผูกมัดการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี
อย่างตายตัว แต่เปิดช่องให้เจ้าหน้าท่ีออกคําส่ังในแนวทางท่ีแตกต่างออกไปได้ หากมีเหตุผลเก่ียวกับ
ประโยชน์สาธารณะหรือข้อเท็จจริงแห่งกรณีมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงแก้ไข
แนวทางปฏิบัติก็กระทําได้โดยง่าย แตกต่างจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขกฎซ่ึงมีกระบวนการขั้นตอน
และแบบพิธียุ่งยากกว่า 

ระบบกฎหมายสวิสมีแนวคิดคล้ายคลึงกับระบบกฎหมายฝร่ังเศส โดยมีหลักว่า
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจวาง “ข้อกําหนดตีความ” (ordonnances interprétatives) หรือแนวทางปฏิบัติ
ในการออกคําส่ังทางปกครอง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอํานาจบังคับใช้กฎหมายหรือพิจารณาออกคําส่ัง
ทางปกครองในเร่ืองนั้นเองท่ีสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออกคําส่ังของตนไว้เป็น
การล่วงหน้าได้ ส่วนเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอํานาจกําหนดแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีอ่ืนยึดถือปฏิบัตินั้น จะต้องเป็น
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอํานาจเหนือเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจออกคําส่ัง ซ่ึงได้แก่ (๑) เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอํานาจบังคับ
บัญชา และ (๒) เจ้าหน้าท่ีใด ๆ ซ่ึงมีอํานาจสอดส่องดูแล (“toute autorité investie de pouvoir 
de surveillance”) เช่น กรณีของสมาพันธ์ (Confédération) ซ่ึงมีอํานาจวางแนวทางปฏิบัติแก่
มณฑล (cantons) ในเร่ืองท่ีมณฑลได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการในเร่ืองซ่ึงเป็นอํานาจหน้าท่ีของ
สมาพันธ์ หรือหน่วยงานของรัฐอาจวางแนวทางปฏิบัติให้เอกชนซ่ึงได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ
กองทุนของรัฐประเภทต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติ๑๗ โดยศาลสูงสุดแห่งสมาพันธ์เคยวินิจฉัยว่า อํานาจของ
เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้นในการออก “ข้อกําหนดตีความ” หรือแนวทางปฏิบัติถือเป็น “อํานาจท่ัวไป” 
ท่ีมีอยู่โดยไม่จําเป็นต้องมีบทกฎหมายบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร๑๘  
  สําหรับระบบกฎหมายไทย ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์ เคยให้
ข้อสังเกตเก่ียวกับ “ท่ีมา” ของบรรดา “หนังสือกําหนดวิธีการทํางาน” ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองไว้ว่า 
อาจมีท่ีมาได้สองประเภท คือ (๑) โดยผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบหน่วยงาน เช่น รัฐมนตรี อธิบดี 
หรือ (๒) โดยหน่วยงานที่กํากับดูแล เช่น กระทรวงมหาดไทยท่ีกํากับดูแลราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
โดยหน่วยงานผู้รักษากฎหมาย ซ่ึงการตีความหรือวางแนวปฏิบัติจะมีผลให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ี

                                           
๑๖

 C.E. Sect., 10 mars 2006, Carre-Pierrat, R. p. 136. 
๑๗

 MOOR (P.), อ้างแล้วใน (๕), p. 267 s. 
๑๘

 ATF 100 I a 287, Primarschulgemeinde Küsnacht; 98 I b 30, X. 



ข้อความคิดและหลักกฎหมายเกีย่วกับ “แนวทางปฏิบัติ” ในการออกคําส่ังทางปกครอง                
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (สิงหาคม ๒๕๕๕) 
______________________________________________________________________________ 

 

๑๑ 

เก่ียวข้องปฏิบัติ เช่น กระทรวงการคลังท่ีออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการทํางานต่าง ๆ และ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการคลังของทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติ๑๙  

ท้ังนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองใด ๆ ซ่ึงมีอํานาจดุลพินิจในการ
ออกคําส่ังทางปกครองย่อมมีอํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของตนไว้เป็นการ
ล่วงหน้าได้ ส่วนการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีอ่ืนนั้น เจ้าหน้าที่ซ่ึงเป็น
ผู้บังคับบัญชาย่อมมีอํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าท่ีซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับบัญชา เช่น รัฐมนตรี
ย่อมมีอํานาจในฐานะผู้บังคับบัญชาท่ีจะกําหนดแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าท่ีซ่ึงอยู่ใต้บังคับบัญชาได ้ 
ดังท่ีศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยในคําพิพากษา ท่ี อ.๕๔๐/๒๕๕๑ สรุปได้ว่า กรณีท่ีพระราชบัญญัติ
ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ และกฎกระทรวงท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
การค้าของเก่าไว้ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
“รัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงอาศัยอํานาจตามหลักการบริหารราชการ 
ในฐานะผู้บังคับบัญชาในการแนะนําและส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผน และเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔” ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุม
การขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงเป็นระเบียบท่ีออกโดยอาศัย “อํานาจตามหลักการ
บังคับบัญชาซ่ึงเป็นอํานาจท่ัวไป” รัฐมนตรีย่อมมีอํานาจออกระเบียบดังกล่าว การท่ีผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์
ว่าระเบียบดังกล่าวออกโดยผู้ไม่มีอํานาจ จึงไม่อาจรับฟังได้ นอกจากนี้ รัฐมนตรีอาจอาศัยอํานาจ    
ในฐานะผู้บังคับบัญชาประกอบกับอํานาจในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายควบคู่กันไปในการกําหนด
แนวทางปฏิบัติก็ได ้ดังปรากฏตัวอย่างตามความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ท่ีให้ข้อสังเกตประกอบความเห็นในเร่ืองเสร็จท่ี ๑๗๘/๒๕๕๕๒๐ ไว้ว่า กรณีท่ีเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อันถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีทําให้นายจ้างไม่สามารถนําส่งเงินสมทบภายในกําหนดเวลา
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้ เพ่ือความเป็นธรรมแก่นายจ้าง รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามกฎหมายชอบท่ีจะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีกําหนดให้รัฐมนตรีเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบการกําหนดนโยบายของงานในกระทรวง ประกอบกับมาตรา ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ซ่ึงเป็นมาตรารักษาการ กําหนดแนวทางในการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นได้ โดยอาจมีหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย
ประกันสังคมใช้ดุลพินิจงดการเรียกเก็บเงินเพ่ิมจากนายจ้างท่ีไม่สามารถนําส่งเงินสมทบภายใน
กําหนดเวลาเนื่องจากประสบอุทกภัย หากนายจ้างได้นําเงินสมทบมาส่งภายในระยะเวลาท่ีรัฐมนตรี

                                           
๑๙

 ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต,์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, (กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔๓. 
๒๐

 บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การขยายกําหนดเวลาการนําส่งเงินสมทบของนายจ้าง
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๑๒ 

เห็นว่าเหมาะสม ซ่ึงต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้มีคําแนะนําในเร่ืองเสร็จท่ี ๔๖๓/๒๕๕๕๒๑ ให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์นําข้อสังเกตของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองเก่ียวกับการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ มาเทียบเคียง
เพ่ือปรับใช้กับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ในกรณี
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีประสบเหตุอุทกภัยไม่อาจส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการภายในกําหนดเวลาตามกฎหมายได้ โดยเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามกฎหมายท่ีจะดําเนินการเพ่ือให้เหมาะสมแก่กรณีต่อไป อนึ่ง มีประเด็นน่าพิจารณาว่า กรณีท่ี
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจออกคําส่ังทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนซ่ึงมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายในเร่ืองนั้น เช่น กรณีท่ีรัฐมนตรีผู้รักษาการ   
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตนเป็นนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย ในกรณีเช่นว่านี้รัฐมนตรีจะมีอํานาจวางแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออก
คําส่ังทางปกครองหรือการดําเนินการอ่ืนใดให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ียึดถือปฏิบัติได้
หรือไม่ อย่างไร ในประเด็นนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้ว่ารัฐมนตรีจะไม่มีอํานาจบังคับบัญชาเหนือ    
ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี แต่ในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายท่ีแต่งตั้ง
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ี รัฐมนตรีย่อมมีอํานาจควบคุมดูแลเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวให้ปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายในเร่ืองนั้นได้๒๒ ซ่ึงอํานาจควบคุมดูแลของรัฐมนตรีผู้รักษาการย่อมรวมถึง
อํานาจในการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเร่ืองต่าง ๆ ตามกฎหมายนั้นด้วย ดังนั้น จึงอาจ
สรุปเป็นหลักการได้ว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายสามารถใช้อํานาจในฐานะผู้ควบคุมดูแล  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือวางแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีได้ 
แม้ว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับแต่งตั้งจะไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตนก็ตาม 
  ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอื่น ๆ ซ่ึงไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจออกคําส่ังทางปกครอง อาจมีปัญหาต้องพิจารณาว่าเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวจะมี
อํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าท่ีอ่ืนได้หรือไม่ อย่างไร ปัญหานี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มี
โอกาสวินิจฉัยในเร่ืองเสร็จท่ี ๒๑๒/๒๕๕๕๒๓ ซ่ึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่า นายทะเบียนกลางตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีอํานาจกําหนดแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
เช่น แนวการออกใบอนุญาต การออกตรวจสถานประกอบกิจการ หรือการออกคําส่ังทางปกครองอ่ืน
เพ่ือให้นายทะเบียนประจําจังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าท่ีดําเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันได้หรือไม่ 
ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่า มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ
บัญญัติให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นนายทะเบียนกลางมีอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้
และเป็นนายทะเบียนประจํากรุงเทพมหานคร และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้ง   

                                           
๒๑

 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขยายระยะเวลาในการดําเนินการตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 
และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๒

 ดังท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยให้ความเห็นไว้ในเรื่องเสร็จท่ี ๓๘/๒๕๕๐ (บันทึกสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ) 
๒๓

 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อํานาจในการวางแนวปฏิบัติของนายทะเบียนกลาง และการมอบ
อํานาจให้ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดทําเครื่องหมายการอนุญาตและหมายเลขรหัสภาพยนตร ์
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๑๓ 

นายทะเบียนประจําจังหวัด มีอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเขตจังหวัดของตน “นิติสัมพันธ์
ระหว่างนายทะเบียนกลางกับนายทะเบียนประจําจังหวัดจึงมิได้อยู่ในลักษณะของสายบังคับบัญชา  
อีกท้ัง “พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ ก็มิได้บัญญัติให้อํานาจนายทะเบียนกลางในการ
กําหนดแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายทะเบียนประจําจังหวัดปฏิบัติตามได้”๒๔ ดังนั้น     
นายทะเบียนกลางจึงไม่มีอํานาจกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือให้นายทะเบียนประจําจังหวัดและพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีดําเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันได ้ 

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามเร่ืองเสร็จดังกล่าวจึงเป็นการวางหลัก
เก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติในการออกคําส่ังทางปกครองหรือการดําเนินการ
อ่ืน ๆ ไว้ว่า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีจะกําหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าท่ีอ่ืนยึดถือในการดําเนินการ
ตามกฎหมายนั้น จะต้องเป็นผู้มีอํานาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีดําเนินการตามกฎหมาย หรือ
มิฉะนั้น ก็ต้องมีบทกฎหมายบัญญัติให้อํานาจในการกําหนดแนวทางปฏิบัติไว้โดยชัดแจ้ง ท้ังนี้
นอกเหนือจากเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจบังคับบัญชาแล้ว สมควรยอมรับว่าเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจควบคุม 
การปฏิบัติงานก็มีอํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน ทว่ากรณีของนายทะเบียนกลางตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ มิได้มีอํานาจบังคับบัญชาหรือควบคุมการปฏิบัติงานของ   
นายทะเบียนประจําจังหวัด ซ่ึงแตกต่างจากกรณีของคณะกรรมการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติในคดี 
Crédit foncier de France ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจํา
จังหวัด และแม้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวจะกําหนดให้อํานาจนายทะเบียนกลางในบางเร่ือง เช่น 
กําหนดอัตราค่าปรับทางปกครองของแต่ละจังหวัดตามมาตรา ๖๘ แต่ก็หาได้ให้อํานาจกําหนด
แนวทางปฏิบัติแก่นายทะเบียนประจําจังหวัดหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นการท่ัวไปแต่อย่างใดไม่ 
ดังนั้น หากมีความจําเป็นท่ีจะต้องกําหนดแนวทางปฏิบัติในการออกคําส่ังทางปกครองหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือให้นายทะเบียนประจําจังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ดําเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก็อาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซ่ึงเป็นผู้แต่งตั้ง
นายทะเบียนประจําจังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าท่ี๒๕ และมีอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีดังกล่าว เป็นผู้กําหนดแนวทางปฏิบัติต่อไป     

๒.๓ เนื้อหาสาระของแนวทางปฏิบัติ 
การกําหนด “แนวทางปฏิบัติ” โดยฝ่ายปกครองอาจกระทําได้หลายรูปแบบ ไม่ว่า

จะในรูปประกาศ (arrêté) หนังสือเวียน (circulaire) หนังสือส่ังการ (instruction) บันทึก (note de 
service) คําส่ัง (décision) หรือเอกสารท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ซ่ึงอาจจะไม่ได้ใช้ช่ือว่า “แนวทางปฏิบัติ” 
                                           
๒๔

 อํานาจท่ีพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ บัญญัติไว้ให้แก่นายทะเบียนกลางมีเฉพาะในบางเรื่อง ได้แก่ 
การกําหนดหมายเลขรหัสและประทับตราเครื่องหมายการอนุญาต (มาตรา ๓๑) การเก็บสําเนาภาพยนตร์ไว้เพ่ือใช้
ในการตรวจสอบ (มาตรา ๓๒) และการกําหนดอัตราค่าปรับทางปกครองของแต่ละจังหวัดในกรณีโรงภาพยนตร์ 
ฉายภาพยนตร์ไทยน้อยกว่าสัดส่วนท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๖๘) 
๒๕

 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ มาตรา ๖ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจแต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มีประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนประจําจังหวัด รวมท้ังแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีในเขตท้องท่ีต่าง ๆ  
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๑๔ 

หรือ “แนวทางการพิจารณาออกคําส่ัง” (directive) ก็ได้ ส่ิงท่ีสําคัญจึงไม่ใช่ช่ือของเอกสารนั้น ๆ 
หากแต่เป็น “เนื้อหาสาระ” ว่าเป็นการใช้อํานาจให้แนวทาง (pouvoir d’orientation) หรือไม่ เพราะ
มาตรการท่ีหัวหน้าหน่วยงานทําขึ้นอาจเป็นการใช้อํานาจตีความ (pouvoir d’interprétation) เช่น 
หนังสือเวียนท่ีอธิบายตัวบทกฎหมาย (circulaire interprétative) หรือเป็นการใช้อํานาจจัดองค์กร 
(pouvoir d’organisation) ในเร่ืองเก่ียวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหน่วยงาน มิใช่การใช้
อํานาจให้แนวทางในการบังคับใช้กฎหมายก็ได้ ท้ังนี้ หากฝ่ายปกครองได้กําหนด “เกณฑ์พิจารณา” 
หรือให้ “นโยบาย” ในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง ย่อมเป็นการวาง “แนวทางปฏิบัติ” ซ่ึงอยู่
ภายใต้บังคับ “ทฤษฎีว่าด้วยแนวทางปฏิบัต”ิ (théorie des directives) ตามคําพิพากษาสภาแห่งรัฐ
ในคดี Crédit foncier de France และแนวคําพิพากษาในภายหลังซ่ึงยืนยันคําพิพากษาดังกล่าว 
โดยสภาแห่งรัฐได้วาง “หลักกฎหมาย” เก่ียวกับการกําหนดเนื้อหาสาระของแนวทางปฏิบัติว่าจะต้อง
เป็นไปภายใต้หลักสามประการ 

ประการที่หนึ่ง แนวทางปฏิบัติจะต้องไม่กําหนดกฎเกณฑ์ใด ๆ ขึ้นใหม่เพ่ิมเติมไป
จากบทบัญญัติกฎหมายท่ีมีอยู่๒๖ 

ประการที่สอง แนวทางปฏิบัติจะต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ท่ีกฎหมายกําหนดไว้
สําหรับการดําเนินงานของฝ่ายปกครองในเร่ืองนั้น 

ประการที่สาม แนวทางปฏิบัติจะต้องไม่ตัดอํานาจดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
ในการพิจารณาทําคําส่ังทางปกครองในแต่ละกรณี 

(๑) แนวทางปฏิบัติจะต้องไม่กําหนดกฎเกณฑ์ใด ๆ ข้ึนใหม่เพ่ิมเติมไปจาก
บทบัญญัติกฎหมายที่มีอยู่ โดยเฉพาะกฎเกณฑ์ที่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ  

หลักนี้ปรากฏอย่างชัดเจนในคําพิพากษาคดี Ministre de la santé publique et 

de la sécurité sociale c/ Demoiselle Ecarlat (คดี Demoiselle Ecarlat)๒๗ ซ่ึงมีข้อเท็จจริงว่า 
นางสาว Ecarlat ได้สมัครเป็นเจ้าหน้าท่ีพัฒนาสังคม (assistant de service social) ซ่ึงหลักเกณฑ์
การอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีพัฒนาสังคมเป็นไปตามรัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๖ 
ท่ีกําหนดให้รัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยพิจารณาผลการทดสอบและประวัติการศึกษาของผู้สมัคร 
รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการสวัสดิการสังคม โดยรัฐกฤษฎีกาดังกล่าวกําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกประกาศกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังยกเว้นให้ผู้สมัครบางประเภท  
ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ ซ่ึงได้มีการออกประกาศกระทรวง ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๗ 
กําหนดว่ารัฐมนตรีอาจยกเว้นให้ “บุคคลท่ีมีอายุ ๕๕ ปีบริบูรณ์ในวันท่ีจัดให้มีการทดสอบ...” ไม่ต้อง
เข้ารับการทดสอบ ซ่ึงปรากฏว่านางสาว Ecarlat ได้ยื่นขอรับยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการทดสอบด้วย แต่
รัฐมนตรีได้มีคําส่ังปฏิเสธโดยพิจารณามีคําส่ังตามความเห็นของคณะกรรมการสวัสดิการสังคมซ่ึงมี
ความเห็นตามข้อเสนอแนะของคณะทํางานท่ีตั้งขึ้น โดยท่ีผ่านมาปรากฏว่าคณะทํางานมีแนวทางปฏิบัติ
ในเร่ืองดังกล่าวโดยเสนอให้ไม่รับพิจารณาคําขอยกเว้นไม่เข้ารับการทดสอบของผู้สมัครท่ีมีอายุต่ํากว่า 
๕๗ ปีหรือ ๕๘ ปีมาโดยตลอด ท้ังนี้ สภาแห่งรัฐพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า “แม้ว่าองค์กรท่ีมีหน้าท่ี     

                                           
๒๖

 ในลักษณะที่เป็น “เงื่อนไขที่กําหนดขึ้นใหม่” (“condition nouvelle”) สําหรับการออกคําสั่งทางปกครอง     
ในเรื่องนั้น ๆ เพ่ิมเติมไปจากท่ีกําหนดไว้แล้วในบทบัญญัติของกฎหมาย  
๒๗

 C.E., 27 octobre 1972, R. p. 682. 
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๑๕ 

ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาคําขอท่ียื่นต่อฝ่ายปกครองชอบท่ีจะพิจารณาคําขอตามเกณฑ์
พิจารณาท่ัวไปท่ีอาจกําหนดลําดับความสําคัญของผู้ยื่นคําขอประเภทต่าง ๆ ไว้ แต่ […] ก็ไม่เป็นเหตุให้
องค์กรท่ีเก่ียวข้องสามารถละเว้นไม่พิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีซ่ึงอาจเป็นเหตุผลท่ีจะยกเว้นต่อ
เกณฑ์พิจารณาท่ีกําหนดไว้ หรือเป็นเหตุให้กําหนดกฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมายได้ 
ดังนั้น การท่ีคณะกรรมการสวัสดิการสังคมและรัฐมนตรีได้ใช้ [เกณฑ์อายุ ๕๗ ปีหรือ ๕๘ ปี] ซ่ึงเป็น
เกณฑ์อายุท่ีสูงกว่า ๕๕ ปีตามท่ีประกาศกระทรวงกําหนดไว้ และปฏิเสธท่ีจะพิจารณาคําขอของผู้สมัคร
ท่ีมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าวในวันท่ีจัดให้มีการทดสอบ การพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการสังคม
และรัฐมนตรีย่อมเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎท่ีใช้บังคับอยู”่ สภาแห่งรัฐจึงวินิจฉัยว่าคําอุทธรณ์
ของรัฐมนตรีท่ีขอให้เพิกถอนคําพิพากษาศาลปกครองช้ันต้นท่ีพิพากษาเพิกถอนคําส่ังปฏิเสธท่ีจะ
พิจารณาคําขอไม่เข้ารับการทดสอบของนางสาว Ecarlat ฟังไม่ขึ้น จึงพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาล
ปกครองช้ันต้นท่ีให้เพิกถอนคําส่ังดังกล่าว 

ตัวอย่างอีกกรณีหนึ่ง คือ คําพิพากษาคดี Messager
๒๘

 ซ่ึงมีข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า 
โรงเรียน école de la Croix โรงเรียนเอกชนระดับประถมได้เปิดช้ันเรียนใหม่เพ่ิมอีกหนึ่งช้ัน จึงขอ
ทําข้อตกลงเพ่ิมเติมกับรัฐเพ่ือรับเงินอุดหนุนสําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ครูผู้สอนสําหรับปีการศึกษา 
๑๙๘๗ - ๑๙๘๘ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคําส่ังปฏิเสธไม่ทําข้อตกลงเพ่ิมเติม นาย Messager 

ผู้อํานวยการโรงเรียนจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคําส่ังของผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว 
ซ่ึงศาลปกครองช้ันต้นพิจารณาแล้วมีคําพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อสภาแห่งรัฐ ท้ังนี้ 
สภาแห่งรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๙ ว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐและโรงเรียนเอกชน มาตรา ๕ กําหนดว่า “โรงเรียนประถมเอกชนมีสิทธิทําข้อตกลงกับรัฐ
ได้ […] หากเข้าเงื่อนไขในเร่ืองดังต่อไปนี้ : ระยะเวลาเปิดดําเนินการ คุณภาพมาตรฐานของบุคลากร 
จํานวนนักเรียน สุขอนามัยของอาคารและห้องเรียน […]” และรัฐบัญญัติงบประมาณประจําปี ค.ศ. 
๑๙๘๕ มาตรา ๑๑๙-I กําหนดว่า “การจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับครูผู้สอน
ในช้ันเรียนท่ีมีการทําข้อตกลงตามรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๙ ให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดในกฎหมายงบประมาณประจําปีในแต่ละปี […] ท้ังนี้ มิให้มีการทําข้อตกลงเพ่ิมเติมหาก      
ไม่มีงบประมาณเพียงพอสําหรับดําเนินการ” และรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๓ 
มาตรา ๒๗-๓ กําหนดว่า “การทําข้อตกลงตามรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๙ ให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเกณฑ์พิจารณาท่ีใช้สําหรับการเปิดและการปิดช้ันเรียนประเภท
เดียวกันในโรงเรียนของรัฐด้วย” กรณีดังกล่าวปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคําส่ังปฏิเสธไม่ทํา
ข้อตกลงเพ่ิมเติมสําหรับช้ันเรียนท่ีเปิดใหม่ของโรงเรียน école de la Croix โดยอ้างว่างบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรในปี ค.ศ. ๑๙๘๗ มีจํานวนไม่เพียงพอแก่การดําเนินการ อย่างไรก็ดี ปรากฏข้อเท็จจริง
ตามคําให้การของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทําคําส่ังพิพาทขึ้นตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดในหนังสือเวียนของรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๗ ท่ีกําหนด
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ค.ศ. ๑๙๘๗ สําหรับการทํา
ข้อตกลงกับโรงเรียนเอกชน โดยให้ใช้เกณฑ์เทียบเคียงการเพ่ิมตําแหน่งครูผู้สอนในโรงเรียนของรัฐ 
กล่าวคือ หากโรงเรียนของรัฐไม่ได้รับจัดสรรตําแหน่งครูผู้สอนเพ่ิมเติม ก็มิให้ทําข้อตกลงใหม่เพ่ือให้
                                           
๒๘

 C.E., 1 octobre 1993, R. p. 254. 
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๑๖ 

เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนเอกชนท่ีเปิดช้ันเรียนใหม่ ซ่ึงสภาแห่งรัฐพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า“เกณฑ์พิจารณา
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยเทียบเคียงการเพ่ิมตําแหน่งครูผู้สอนในโรงเรียนของรัฐนั้น มิใช่
เกณฑ์พิจารณาท่ีบทบัญญัติกฎหมายได้กําหนดไว้สําหรับการพิจารณาคําขอทําข้อตกลงเพ่ิมเติมของ
โรงเรียนเอกชน ดังนั้น การท่ี [ผู้ว่าราชการจังหวัด] ใช้เกณฑ์พิจารณาดังกล่าวเป็นเหตุผลในการทําคําส่ัง
เพียงประการเดียว จึงเป็นการทําคําส่ังขึ้นโดยสําคัญผิดในข้อกฎหมาย” จึงพิพากษากลับคําพิพากษา 
ศาลปกครองช้ันต้นท่ียกฟ้อง เป็นให้เพิกถอนคําส่ังผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในระบบกฎหมายไทย ก็เคยมีปัญหาอภิปรายกันในประเด็นท่ีว่า ฝ่ายปกครองจะ
กําหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองเป็นแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าท่ี
เพ่ิมเติมไปจากท่ีบัญญัติไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายได้หรือไม่ ดังปรากฏตัวอย่างในคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีบริษัท หงส์สวัสดิ์ หาดใหญ่ จํากัด๒๙ เร่ืองร้องทุกข์นี้มีท่ีมาจาก
การท่ีบริษัท หงส์สวัสดิ์ หาดใหญ่ จํากัด ผู้ร้องทุกข์ ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารโรงแรมท่ีอําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา โดยก่อนดําเนินการทางจังหวัดสงขลาได้ตรวจสอบแบบแปลนของอาคารท่ีจะก่อสร้างแล้ว
เห็นว่าไม่ขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคาร ผู้ร้องทุกข์จึงได้ก่อสร้างอาคารโรงแรมขึ้นและได้ยื่นขออนุญาต
เปิดดําเนินกิจการโรงแรมโดยใช้ช่ือโรงแรมวิวิลล่า ๒ ซ่ึงภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้มีคณะกรรมการ
ไปตรวจสภาพอาคารแล้วปรากฏว่ามีความแข็งแรง ความสะอาด ช่องอากาศระบายลมไม่ขัดกับ
สุขลักษณะอนามัย ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เปิดดําเนินกิจการโรงแรมตามท่ีกําหนดใน
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๔๗๘ ท่ีบัญญัติว่า “ให้นายทะเบียนอนุญาตให้เปิด
ดําเนินกิจการโรงแรม ต่อเม่ือเป็นท่ีพอใจตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขว่าความม่ันคง 
ความสะอาด ช่องอากาศ และสถานท่ีไม่ขัดกับอนามัย” อย่างไรก็ดี ปรากฏว่านายทะเบียนโรงแรม
จังหวัดสงขลาได้มีหนังสือแจ้งไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทุกข์เปิดดําเนินกิจการโรงแรม โดยอ้างว่าทางราชการ  
มีนโยบายไม่ให้จัดตั้งโรงแรมขึ้นในบริเวณพ้ืนท่ีชายแดน และการสร้างโรงแรมแห่งนี้มีเหตุผลน่าเช่ือว่า
จะเป็นสถานท่ีเอ้ืออํานวยต่อการค้าประเวณีกับชาวต่างประเทศมากกว่าจะใช้เป็นท่ีพักอาศัยตามปกติ 
ผู้ร้องทุกข์จึงอุทธรณ์คําส่ังของนายทะเบียนโรงแรมฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่รัฐมนตรี
มีคําส่ังให้ยกอุทธรณ์ ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าการพิจารณาของนายทะเบียนโรงแรมฯ และรัฐมนตรีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เนื่องจากการท่ีทางราชการจะอนุญาตให้เปิดดําเนินกิจการโรงแรมหรือไม่ ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมฯ เท่านั้น จะอ้างเหตุข้อสงสัยในการค้าประเวณี
และนโยบายมาเป็นเหตุในการไม่อนุญาต ซ่ึงเป็นเหตุท่ีนอกเหนือกฎหมายมิได้ จึงขอให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาให้ความเป็นธรรม โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ร้องทุกข์ 
ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือช้ีแจงว่า คําส่ังของนายทะเบียนโรงแรมฯ นั้นชอบแล้ว เพราะ
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยท่ีไม่ประสงค์ให้มีการจัดตั้งโรงแรมในบริเวณชายแดน 
อีกท้ังการกําหนดนโยบายของรัฐมนตรีเป็นการใช้อํานาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมฯ 
ท่ีให้อํานาจรัฐมนตรีวางระเบียบให้นายทะเบียนท้องท่ีถือเป็นแนวปฏิบัติได้  

                                           
๒๙

 คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ท่ี ๑๐๖/๒๕๒๘ เรื่อง บริษัท หงส์สวัสดิ์ หาดใหญ่ จํากัด ขอเปิดดําเนนิ
กิจการโรงแรมวิวิลล่า ๒, วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม ๘ ตอน ๑ (๒๕๓๒), หน้า ๑๔๑-๑๕๐. 
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๑๗ 

  ท้ังนี้ คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (คณะท่ี ๒) พิจารณาแล้วมีปัญหาหลักท่ีต้อง
พิจารณาว่า การกําหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๖ จะกระทําได้
หรือไม่ ซ่ึงคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นว่า “โดยปกติท่ัวไปในระบบกฎหมายท่ีควบคุมกิจการ
ต่าง ๆ ให้ต้องมีการขออนุญาตก่อนนั้น เจ้าพนักงานผู้พิจารณาย่อมมีอํานาจไม่อนุญาตก็ได้ หากมี 
เหตุสมควรและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีใช้บังคับกับกิจการนั้น ๆ และในการนี้     
ทางราชการก็อาจกําหนดนโยบายหรือวางหลักเกณฑ์เพ่ือไว้ใช้ปฏิบัติได้” แต่เม่ือพิจารณาถึงท่ีมา  
และเจตนารมณ์ของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมฯ แล้ว เห็นว่ามีความมุ่งหมายท่ีจะจํากัด
การพิจารณาของนายทะเบียนว่าให้พิจารณาเฉพาะแต่ในด้านวิศวกรรมและการสาธารณสุขเท่านั้น  
ว่าตัวอาคารโรงแรมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้หรือไม่ ซ่ึงหากเข้าเกณฑ์เช่นนั้นแล้วก็จะต้องอนุญาตให้
เปิดดําเนินกิจการโรงแรมได้เสมอ “เม่ือเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น
เช่นนี้ ทางราชการจะใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวโดยกําหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม
จากกรณีท่ีมีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖ นั้น แล้วจึงกระทําไม่ได้” และการท่ีรัฐมนตรีจะอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมฯ ซ่ึงเป็นบทบัญญัติว่าด้วยผู้รักษาการตามกฎหมายเพ่ือกําหนด
แนวทางให้นายทะเบียนยึดถือปฏิบัติ ก็ไม่อาจกระทําได้ เพราะมาตราดังกล่าวเพียงแต่ให้รัฐมนตรีเป็น
ผู้มีหน้าท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามบทบัญญัติกฎหมายกับออกกฎกระทรวง
วางระเบียบการตามท่ีบทบัญญัติในกฎหมายนี้ระบุให้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดต่อไป
ได้เท่านั้น หาได้เก่ียวข้องกับการวางระเบียบเพ่ิมเติมเป็นหลักเกณฑ์สําหรับการพิจารณาอนุญาตให้เปิด
ดําเนินกิจการโรงแรมแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น คําส่ังของนายทะเบียนโรงแรมฯ ท่ีไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทุกข์
เปิดดําเนินกิจการโรงแรมและการพิจารณาให้ยกอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงเป็น
การกระทําท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จึงมีข้อเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรี
พิจารณามีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังเดิมของนายทะเบียนโรงแรมฯ และคําส่ังให้ยกอุทธรณ์ของรัฐมนตรี      
ว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีคําส่ังให้นายทะเบียนโรงแรมฯ พิจารณาคําขออนุญาตของผู้ร้องทุกข์
เสียใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป  

อย่างไรก็ดี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายอมร  จันทรสมบูรณ์) ได้มี
บันทึกข้อสังเกตประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีว่ามีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ โดยเห็นว่า “ถ้อยคําในมาตรา ๖ มีความหมายเพียงว่า นายทะเบียนต้องพอใจใน
ด้านความม่ันคงของอาคารและอนามัยฯ แล้ว จึงให้นายทะเบียนฯ อนุญาตเปิดดําเนินกิจการโรงแรม
ได้ [...] ความม่ันคงและอนามัยจึงเป็น “หลักเกณฑ์เบ้ืองต้น” ๒ ประการท่ีนายทะเบียนจะต้องพอใจ
เสียก่อน จึงจะอนุญาตได้ [...] แต่มาตรา ๖ มีได้มีความหมายเป็นการจํากัดดุลพินิจหรือห้ามมิให้  
นายทะเบียนพิจารณาถึง “หลักเกณฑ์อ่ืน” ก่อนการอนุญาต เช่น ความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งโรงแรม 
การป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ [...] หรือแม้แต่ปัญหาโสเภณี” จึงเห็นว่า “ในการอนุญาตให้เปิดดําเนินกิจการ
โรงแรม นายทะเบียนมีอํานาจพิจารณาถึง “หลักเกณฑ์อ่ืน” นอกจากท่ีระบุไว้ในมาตรา ๖ ได้ แต่
สําหรับปัญหาท่ีว่านายทะเบียนจะใช้ดุลพินิจโดยมี “เหตุผลสมควร” หรือไม่ หรือทางราชการได้ให้
ความเป็นธรรมแก่เอกชนในการเปิดโอกาสให้เอกชนได้มีโอกาสทราบถึง “หลักเกณฑ์การพิจารณา” 
ของทางราชการ [...] เป็นการล่วงหน้าตามสมควรหรือไม่ ก็เป็นปัญหาอีกเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงจะต้องพิจารณา
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๑๘ 

แยกออกจากกัน”๓๐ ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วได้มีคําส่ังให้ท่ีประชุมใหญ่คณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์พิจารณาทบทวนคําวินิจฉัยท่ี ๑๐๖/๒๕๒๘ ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
พิจารณาแล้วมีมติเห็นพ้องด้วยกับคําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (คณะท่ี ๒)๓๑ ทุกประการ
และฝ่ายตําราก็มีความเห็นว่าคําวินิจฉัยดังกล่าวชอบด้วยหลักกฎหมายปกครองแล้ว๓๒  

อันท่ีจริงหลักตามข้อสังเกตของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและหลักตาม   
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์มิได้ต่างกันในแก่นสาระ เพราะต่างยอมรับว่าฝ่ายปกครอง
มีอํานาจกําหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์ไว้ใช้ปฏิบัติได้ เพียงแต่ตีความตัวบทกฎหมายแตกต่างกัน 
โดยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นว่ามาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมฯ กําหนดหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาอนุญาตไว้ในลักษณะท่ีจํากัดการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง ขณะท่ีเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวมิได้ห้ามเจ้าหน้าท่ีมิให้ใช้ดุลพินิจพิจารณาถึง 
“หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ” แต่จะต้องใช้ดุลพินิจโดยมี “เหตุผลอันสมควร” ด้วย กรณีจึงเป็นปัญหาในการ
ตีความบทบัญญัติกฎหมายว่าจํากัดดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองหรือไม่ เพียงใด เท่านั้น๓๓ 

(๒) แนวทางปฏิบัติจะต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ที่บทบัญญัติกฎหมายกําหนดไว้
สําหรับการดําเนินงานของฝ่ายปกครองในเรื่องนั้น ๆ  

ตามแนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ แม้ว่าฝ่ายปกครองชอบท่ีจะพิจารณาทําคําส่ัง
ทางปกครองขึ้นโดยอ้างอิงแนวทางปฏิบัติได้ แต่แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว้จะต้องมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติกฎหมายในเร่ืองนั้นด้วย เช่น ในคําพิพากษาคดี Union départementale 

des sociétés mutualistes du Jura
๓๔ ซ่ึงมีข้อเท็จจริงว่า สมาคมบริษัทประกันผู้ฟ้องคดีได้ฟ้อง

ขอให้เพิกถอนคําส่ังคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงท่ีปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบอัตราค่าบริการ
ทันตกรรมท่ีปรับปรุงใหม่ตามข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและกองทุนประกันสังคม สภาแห่งรัฐพิจารณา
แล้ววินิจฉัยว่า คณะกรรมการฯ ได้มีคําส่ังโดยอ้างอิงแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดในหนังสือเวียนสองฉบับ
เป็นเหตุผลในการทําคําส่ัง ซ่ึง “ผู้ฟ้องคดีก็มิได้โต้แย้งว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องแต่อย่างใด” ส่วนท่ีผู้ฟ้องคดีอ้างว่าอัตราค่าบริการเดิมทําให้  
ผลประกอบการขาดทุน จึงสมควรปรับปรุงอัตราค่าบริการเสียใหม่นั้น ข้อพิจารณาเร่ืองผลประกอบการ    
ก็มิใช่กรณีท่ีกําหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ คณะกรรมการฯ จึงไม่จําต้องนํามาประกอบการพิจารณา  

                                           
๓๐

 วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม ๘ ตอน ๑ (๒๕๓๒), หน้า ๑๕๖-๑๗๑. 
๓๑

 บันทึกมติท่ีประชุมใหญ่คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ท่ี 
๑๐๖/๒๕๒๘ เรื่อง บริษัท หงส์สวัสดิ์ หาดใหญ่ จํากัด ขอเปิดดําเนินกิจการโรงแรมวิวิลล่า ๒, วารสารกฎหมายปกครอง
, เล่ม ๘ ตอน ๑ (๒๕๓๒), หน้า ๑๗๓-๑๗๙. 
๓๒

 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม ๓ : ที่มาและนิติวิธี, (กรุงเทพฯ : นิติธรรม, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒๗. 
๓๓

 ปัจจุบันคงไม่มีปัญหาทํานองเดียวกันกับกรณีตามคําวินิจฉัยร้องทุกข์นี้อีกแล้ว เพราะพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา ๑๔ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการส่งเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมมีอํานาจ
ออกประกาศกําหนดให้เขตท้องท่ีหนึ่งเป็นเขตงดออกใบอนุญาตได้ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น หากรัฐมนตรีเห็นว่าการเปิดดําเนินกิจการโรงแรมในเขตท้องท่ีใดจะเป็นการ
เอ้ืออํานวยต่อการค้าประเวณี ก็มีอํานาจออกประกาศกําหนดให้เขตท้องท่ีนั้นเป็นเขตงดออกใบอนุญาตได ้
๓๔

 C.E., 20 janvier 1971, R. p. 45 ; D. 1971 p. 673, note Loschak. 
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๑๙ 

แต่อย่างใด อีกท้ังกรณีดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่าคําส่ังของคณะกรรมการฯ เป็นการพิจารณาโดยผิดพลาด
อย่างชัดแจ้ง (erreur manifeste d’appréciation) คําฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน
ตามคําพิพากษาศาลปกครองช้ันต้นท่ีให้ยกฟ้อง  

ตัวอย่างอีกกรณีหนึ่ง คือ คําพิพากษาคดี SA Gibert Marine
๓๕

 ซ่ึงมีข้อเท็จจริงว่า 
บริษัท Gibert Marine ได้ฟ้องขอให้เพิกถอนคําส่ังผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีปฏิเสธไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือ
สําหรับการพัฒนาของแคว้นให้แก่บริษัท ซ่ึงสภาแห่งรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การอนุมัติเงินช่วยเหลือ
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในรัฐกฤษฎีกาลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ค.ศ. ๑๙๗๒ ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีลงทุนหรือสร้างงานภายในเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดหรือนอกเขต
พ้ืนท่ีท่ีกําหนดภายใต้เงื่อนไขท่ีรัฐกฤษฎีกาบัญญัติไว้ โดยมีลักษณะเป็นการให้เงินช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษ ซ่ึงบทบัญญัติกฎหมายเพียงแต่กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือเท่านั้น มิได้
มุ่งหมายให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ประกอบการท่ีเข้าเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายกําหนดท่ีจะได้รับเงินช่วยเหลือ 
ดังนั้น การมีคําส่ังปฏิเสธของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมิใช่การสําคัญผิดในข้อกฎหมาย แม้ว่าบริษัทผู้ฟ้อง
คดีจะเข้าเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนดไว้ทุกประการก็ตาม นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้มีคําส่ังไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือให้แก่บริษัทผู้ฟ้องคดี เนื่องจากบริษัทผู้ฟ้องคดีเคยได้รับ     
เงินช่วยเหลือจํานวนมากจากเทศบาลและจังหวัดมาก่อนแล้วเม่ือคร้ังท่ีก่อตั้งบริษัท “จึงเป็นกรณีท่ี    
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดในหนังสือเวียนร่วมระหว่างกระทรวง 
ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๒ ท่ีแนะนําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ประสานการ
ดําเนินงานของภาครัฐในเร่ืองการลงทุนของภาคเอกชน โดยอาจพิจารณาปฏิเสธไม่ให้เงินช่วยเหลือ
สําหรับการพัฒนาของแคว้นในกรณีท่ีมีการให้เงินช่วยเหลือในระดับท้องถิ่นเป็นจํานวนมากอยู่แล้ว  
ซ่ึงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวมิได้กําหนดเงื่อนไขใด ๆ ขึ้นใหม่ในการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือเพ่ือการ
พัฒนาของแคว้น เพียงแต่ให้แนวทางแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
ให้ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น กรณีจึงไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดในรัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน 
ค.ศ. ๑๙๗๒ แต่อย่างใด” ท้ัง “ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงในกรณีของตนมี
ลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ในแนวทางปฏิบัติ หรือมีเหตุผลเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ
อันจะเป็นเหตุให้ยกเว้นต่อแนวทางปฏิบัติดังกล่าวซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดได้ละเว้นไม่นํามาประกอบการ
พิจารณา ดังนั้น เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้แนวทางปฏิบัติเป็นฐานในการทําคําส่ัง ภายหลังจากท่ีได้
พิจารณาข้อเท็จจริงเก่ียวกับบริษัทผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงมิใช่กรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดทําคําส่ังขึ้นโดย
สําคัญผิดในข้อกฎหมาย” คําฟ้องของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลปกครองช้ันต้น
ท่ีให้ยกฟ้อง 

(๓) แนวทางปฏิบัติจะต้องไม่ตัดอํานาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการ
พิจารณาทําคําส่ังทางปกครองในแต่ละกรณี 

แนวทางปฏิบัติท่ีองค์กรฝ่ายปกครองกําหนดขึ้นจะต้องไม่ผูกมัดการออกคําส่ังทาง
ปกครองของเจ้าหน้าท่ีอย่างตายตัวเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยไม่เปิดช่องให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน
ไปได้เลย เพราะมิฉะนั้นแล้วจะทําให้ “อํานาจดุลพินิจ” ท่ีกฎหมายบัญญัติให้ไว้แก่เจ้าหน้าท่ีกลายเป็น 
“อํานาจผูกพัน” ท้ังยังขัดต่อหลักท่ีว่าฝ่ายปกครองต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีก่อนออก
                                           
๓๕

 C.E., 14 décembre 1988, R. p. 444. 



ข้อความคิดและหลักกฎหมายเกีย่วกับ “แนวทางปฏิบัติ” ในการออกคําส่ังทางปกครอง                
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (สิงหาคม ๒๕๕๕) 
______________________________________________________________________________ 

 

๒๐ 

คําส่ังทางปกครองอีกด้วย หากแนวทางปฏิบัติมิได้มีผลเป็นการตัดอํานาจพิจารณาใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าท่ี สภาแห่งรัฐก็ยอมรับว่าฝ่ายปกครองชอบท่ีจะกําหนดแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าท่ีได้ เช่น   
ในคําพิพากษาคดี Ministre de l’éducation nationale c/ Époux Gentilhomme

๓๖

 ซ่ึงสภาแห่งรัฐ
ได้วินิจฉัยว่า กรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือเวียนกําหนดแนวทางการพิจารณา
ให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้ศึกษาธิการแคว้นและศึกษาธิการจังหวัดยึดถือปฏิบัตินั้น “เม่ือ
การมีหนังสือเวียนดังกล่าวเป็นกรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์ท่ีจะกําหนด
แนวทางท่ัวไปสําหรับการดําเนินงานของส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมิได้สละอํานาจ
พิจารณาของตนเอง หรือจํากัดการใช้อํานาจพิจารณาของศึกษาธิการแคว้นและศึกษาธิการจังหวัด  
ท้ังมิได้กําหนดเงื่อนไขใด ๆ ขึ้นใหม่ในการพิจารณาให้ทุนการศึกษา” กรณีจึงไม่เห็นพ้องด้วยกับการท่ี
ศาลปกครองช้ันต้นวินิจฉัยว่า หนังสือเวียนดังกล่าวทําขึ้นโดยเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่มีอํานาจตามกฎหมาย
และไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอ้างความไม่ชอบด้วยกฎหมายของหนังสือเวียนดังกล่าวเป็นเหตุเพิกถอน
คําส่ังศึกษาธิการจังหวัดท่ีปฏิเสธไม่ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ดี สภาแห่งรัฐได้
วินิจฉัยต่อไปว่า ในการมีคําส่ังพิพาทนั้นศึกษาธิการจังหวัดได้พิจารณาระดับเงินรายได้ของผู้ฟ้องคดี
คลาดเคล่ือนไป ซ่ึงทําให้คําส่ังไม่ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น  
การท่ีศาลปกครองช้ันต้นได้พิพากษาเพิกถอนคําส่ังศึกษาธิการจังหวัด สภาแห่งรัฐจึงเห็นพ้องด้วยในผล 

ส่วนกรณีใดท่ีแนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองมิได้ให้แนวทางท่ัวไปในการพิจารณา 
แต่มีเนื้อหาท่ีตัดอํานาจพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีโดยส้ินเชิง แนวทางปฏิบัตินั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ตัวอย่างท่ีชัดเจนในเร่ืองนี้ คือ คําพิพากษาคดี Ministre de la défense nationale c/ Le Bris

๓๗

 

ซ่ึงมีข้อเท็จจริงว่า นาย Le Bris อดีตลูกจ้างกระทรวงกลาโหมได้ฟ้องคดีขอให้รัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
สําหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการท่ีทางราชการได้ปฏิเสธท่ีจะต่อสัญญาจ้างภายหลังจากตน   
มีอายุครบ ๖๓ ปีตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงศาลปกครองช้ันต้นพิจารณาแล้วได้มีคําพิพากษาให้รัฐชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจํานวน ๘,๐๐๐ ฟรังก์ให้แก่นาย Le Bris รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
จึงยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองช้ันต้นต่อสภาแห่งรัฐ ท้ังนี้ สภาแห่งรัฐพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า 
รัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ ว่าด้วยระเบียบลูกจ้างตามสัญญาของกระทรวงกลาโหม
บัญญัติว่า “โดยหลักลูกจ้างตามสัญญาท่ีมีอายุครบ ๖๓ ปีให้ลบช่ือออกจากทะเบียน แต่หากลูกจ้าง
คนใดท่ียังมีสติปัญญาและสภาพร่างกายพอท่ีจะปฏิบัติงานได้ อาจต่อสัญญาให้ปฏิบัติงานต่อไป     
จนอายุครบ ๖๕ ปี” ซ่ึงแม้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวจะมิได้ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่ผู้เก่ียวข้องท่ีจะได้รับ
การต่อสัญญาจนอายุครบ ๖๕ ปีก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คําส่ังไม่ต่อสัญญาให้นาย Le Bris   
ได้ทําขึ้นตามบันทึกส่ังการของกระทรวงกลาโหมท่ีห้ามต่อสัญญาให้กับลูกจ้างประเภทท่ีมีสิทธิได้รับ
เงินเล้ียงชีพ ดังนั้น สภาแห่งรัฐจึงวินิจฉัยต่อไปว่า “แม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชอบท่ีจะ
อาศัยอํานาจในการบริหารงานเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาและเหตุผลความจําเป็นในการลดจํานวน
ลูกจ้างตามสัญญาเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับลําดับความสําคัญของลูกจ้างประเภทต่าง ๆ ท่ีจะ
ไม่พิจารณาต่อสัญญาให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องยึดถือปฏิบัติได้ก็ตาม แต่รัฐมนตรีก็ไม่อาจกําหนด 
เป็นการท่ัวไปและโดยเด็ดขาด...ว่า มิให้พิจารณาต่อสัญญาให้แก่ลูกจ้างท่ีมีสิทธิได้รับเงินเล้ียงชีพ อันจะ
                                           
๓๖

 C.E., 29 juillet 1994, R. p. 371. 
๓๗

 C.E., 10 mars 1972, R. p. 199. 
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๒๑ 

มีผลทําให้ลูกจ้างประเภทนี้ไม่ได้รับสิทธิตามบทบัญญัติแห่งรัฐกฤษฎีกาข้างต้นท่ีจะได้รับการพิจารณา
ข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีของตนได้” อย่างไรก็ดี ในส่วนของค่าสินไหมทดแทนนั้น สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยว่า 
กรณีดังกล่าวเม่ือนาย Le Bris มิได้พิสูจน์ถึงความเสียหายอันเกิดจากคําส่ังพิพาทท่ีใช้บันทึกส่ังการท่ี 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นฐานในการทําคําสั่ง อันจะทําให้มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน จึงพิพากษา
กลับคําพิพากษาศาลปกครองช้ันต้นท่ีให้รัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นให้ยกฟ้อง 

ตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งซ่ึงย้ําถึงหลักท่ีว่าแนวทางปฏิบัติจะต้องไม่ตัดอํานาจพิจารณา
ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง คือ คําพิพากษาคดี Winterstein

๓๘

 ซ่ึงมีข้อเท็จจริงว่า นาย Winterstein 

ได้ยื่นฟ้องคดีขอให้เพิกถอนหนังสือเวียนกระทรวงยุติธรรมเก่ียวกับนักโทษประเภทเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 
รวมท้ังคําส่ังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่ีกําหนดให้ตนอยู่ในบัญชีรายช่ือนักโทษประเภท     
เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซ่ึงสภาแห่งรัฐพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า “แม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ชอบท่ีจะอาศัยอํานาจในฐานะผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้แนวทางปฏิบัติแก่หัวหน้าหน่วยงานราชทัณฑ์    
ในการพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับนักโทษท่ีจัดอยู่ในประเภทเฝ้าระวังเป็นพิเศษ...ได้ก็ตาม แต่รัฐมนตรี
ก็ไม่อาจส่ังการโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังเช่นท่ีได้ส่ังการไปในข้อ ๒ (c) ของบันทึกส่ังการลงวันท่ี ๗ 
พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๕ ซ่ึงมีสภาพเป็นกฎ ให้หัวหน้าหน่วยงานราชทัณฑ์ปฏิเสธคําขออนุญาต   
ออกนอกสถานท่ี ปล่อยตัวช่ัวคราว หรือคุมขังนอกเรือนจํา ของนักโทษประเภทเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  
ในทุกกรณี โดยไม่เปิดโอกาสให้มีการพิจารณาข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีของนักโทษแต่ละรายได้เลย”  
จึงพิพากษาเพิกถอนบันทึกส่ังการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ค.ศ. 
๑๙๗๕ ในส่วนของข้อ ๒ (c) แต่ในส่วนของคําฟ้องให้เพิกถอนคําส่ังท่ีกําหนดให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในบัญชี
รายช่ือนักโทษประเภทเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั้น สภาแห่งรัฐพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคําส่ังดังกล่าวเป็นเพียง
การให้แนวทางแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีจะพิจารณาใช้อํานาจตามกฎหมายต่อไปเท่านั้น อันมีลักษณะ
เป็น “มาตรการภายในฝ่ายปกครอง” จึงพิพากษายกฟ้อง ท้ังนี้ น่าสังเกตว่า สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยว่า
บันทึกส่ังการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในส่วนท่ีพิพาทมีสภาพเป็น “กฎ” ซ่ึงการท่ีสภา
แห่งรัฐวินิจฉัยว่าแนวทางท่ีกําหนดขึ้นมีสภาพเป็นกฎนั้น เนื่องจากเป็นแนวทางท่ีผูกมัดการพิจารณา
ของเจ้าหน้าท่ีอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยไม่เปิดโอกาสให้พิจารณาเป็นอย่างอ่ืนไปได้เลย จึงเป็น
กฎเกณฑ์ท่ีมีสภาพบังคับเทียบเท่ากฎ ซ่ึงแตกต่างจากแนวทางปฏิบัติโดยท่ัวไปท่ีเพียงแต่ช้ีแนะ
แนวทางแก่เจ้าหน้าท่ี โดยเจ้าหน้าท่ียังสามารถใช้ดุลพินิจทําคําส่ังทางปกครองในแนวทางท่ีเห็นว่า
เหมาะสมแก่กรณีได้ อีกประการหนึ่ง การท่ีสภาแห่งรัฐพิเคราะห์ว่าแนวทางท่ีฝ่ายปกครองกําหนด   
มีสภาพเป็นกฎนั้น อาจเป็นเพราะต้องการเพิกถอนแนวทางท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยตรง ท้ังนี้    
โดยไม่ต้องรอให้มีผู้ฟ้องคดีโต้แย้งคําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นตามแนวทางปฏิบัตินั้นก่อนแต่อย่างใด๓๙  

คําพิพากษาคดี Conseil des industries de défense françaises๔๐ ได้ยืนยัน
สมมุติฐานดังกล่าว คดีนี้มีข้อเท็จจริงว่า สภาอุตสาหกรรมอาวุธแห่งฝร่ังเศสได้ฟ้องคดีต่อสภาแห่งรัฐ

                                           
๓๘

 C.E., 12 novembre 1986, R. p. 338. 
๓๙

 เราพบสภาพการณ์เดียวกันในเบลเยียม โดยบางกรณีสภาแห่งรัฐเบลเยียมจะพิเคราะห์ว่า “แนวทางปฏิบัติ” ของ
ฝ่ายปกครองนั้นมีสภาพเป็น “กฎ” เพ่ือท่ีจะรับคําฟ้องคดีโต้แย้งแนวทางปฏิบัติไว้พิจารณา และพิพากษาเพิกถอน
แนวทางปฏิบัตินั้น เช่น คําพิพากษาคดี Santé c/ État belge (C.E., 8 juillet 1949, n° 89)  
๔๐

 C.E., 20 décembre 2000, R. p. 786. 
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ขอให้เพิกถอนแนวทางปฏิบัติของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมทหาร (délégué général à l’armement) 
เก่ียวกับการกําหนดราคาในการจัดซ้ือจัดจ้างของรัฐ ซ่ึงสภาแห่งรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวล
กฎหมายพัสดุได้บัญญัติให้คู่สัญญาตกลงราคาไว้ตายตัวในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
ในอนาคตไม่มีผลกระทบต่อราคาท่ีตกลงกันไว้ ส่วนกรณีอ่ืน ๆ เงื่อนไขในการกําหนดราคาให้เป็นไป
ตามท่ีตกลงกันในสัญญา โดยรัฐกฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายพัสดุได้กําหนดสูตรการ
ปรับราคาและการทบทวนราคาในกรณีท่ีสภาพเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปไว้ด้วย ทว่าแนวทางปฏิบัติ
ของกระทรวงกลาโหมกลับกําหนดว่า ในกรณีสัญญาจ้างวิจัยหรือจ้างบริการไม่ว่าจะมีอายุสัญญา
เท่าใด และกรณีสัญญาจ้างผลิตหรือจัดหาพัสดุท่ีมีอายุสัญญาน้อยกว่าสามปี ให้ตกลงราคาไว้ตายตัว 
ส่วนกรณีสัญญาจ้างผลิตหรือจัดหาพัสดุท่ีมีอายุสัญญามากกว่าสามปี ให้ตกลงราคาไว้ตายตัว หรือให้
ปรับราคาได้ (แต่ไม่อาจทบทวนราคาได้) กรณีจึงพิเคราะห์ได้ว่า “ภายใต้แนวทางปฏิบัติพิพาทนั้น 
แท้จริงแล้วอธิบดีกรมอุตสาหกรรมทหารได้กําหนดกฎเกณฑ์ท่ีมีผลให้เจ้าหน้าท่ีภายใต้บังคับบัญชา  
ไร้ซ่ึงอํานาจพิจารณาโดยส้ินเชิง เพราะกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดขึ้นมีผลเป็นการห้ามเจ้าหน้าท่ีมิให้ปรับหรือ
ทบทวนราคาสําหรับสัญญาจ้างวิจัยหรือจ้างบริการและสัญญาจ้างผลิตหรือจัดหาพัสดุท่ีมีอายุสัญญา
น้อยกว่าสามปี และห้ามมิให้ทบทวนราคาสําหรับสัญญาซ้ือขายในกรณีอ่ืน ๆ กฎเกณฑ์ดังกล่าวจึงมี
ลักษณะเป็นกฎ ซ่ึงไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดท่ีให้อํานาจอธิบดีกรมอุตสาหกรรมทหารกําหนด
กฎเกณฑ์เช่นว่านี้ได”้ จึงพิพากษาเพิกถอนแนวทางปฏิบัติดังกล่าว  

สําหรับระบบกฎหมายไทย ก็มีหลักทํานองเดียวกันว่า ในกรณีท่ีกฎของฝ่ายปกครอง
มีผลเป็นการตัดอํานาจในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง เช่น กําหนดห้ามเจ้าหน้าท่ี     
เป็นการท่ัวไปว่ามิให้อนุญาต และเจ้าหน้าท่ีได้ทําคําส่ังทางปกครองขึ้นโดยอ้างกฎนั้นเป็นเหตุผลในการ
ทําคําส่ัง โดยมิได้พิจารณาข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีว่าสมควรอนุญาตหรือไม่อนุญาต คําส่ังท่ีทําขึ้นย่อม      
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหาการเล่นพนันชนไก่ท่ีจังหวัดลําปางได้เป็นโอกาสให้ศาลปกครองสูงสุดนํา
หลักนี้มาใช้ในคําพิพากษาท่ี อ.๓/๒๕๕๓๔๑ ใน “คดีสหกรณ์ไทยอาสาดอทคอม” ซ่ึงมีข้อเท็จจริงว่า 
สหกรณ์ไทยอาสาดอทคอม จํากัด (ผู้ฟ้องคดี) มีโครงการสนับสนุนการก่อตั้งชมรมผู้เล้ียงไก่ชน ซ่ึงใน
การดําเนินการจะต้องมีสนามประลองไก่ชน เพ่ือแก้ปัญหานักพนันเข้ามาแอบแฝง จึงยื่นคําขออนุญาต
จัดให้มีการเล่นพนันชนไก่บริเวณตลาดกลางนิคมพัฒนา ถนนลําปาง–แจ้ห่ม ตามพระราชบัญญัติ  
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคําสั่งปฏิเสธไม่อนุญาต 
โดยแจ้งว่า ข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๒๕ 
กําหนดชัดเจนว่าห้ามมิให้อนุมัติการอนุญาตเล่นการพนันชนไก่เพ่ิมขึ้นใหม่เด็ดขาด ซ่ึงสหกรณ์ฯ ได้
ขอให้ทบทวนคําส่ังโดยเห็นว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติการพนันฯ 
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยืนยันคําส่ัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วมี     
คําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โดยเห็นว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีผ่อนผันการพนันชนไก่ท่ีได้รับอนุญาต
อยู่แล้วให้ต่อใบอนุญาตประจําปีได้ แต่ห้ามมิให้เปิดบ่อนการพนันชนไก่เพ่ิมขึ้นใหม่ตามนโยบาย    
ลดแหล่งอบายมุขนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการพนันฯ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองขอให้เพิกถอนคําส่ังของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ตามพระราชบัญญัติการพนันฯ ต่อไป ซ่ึงศาลปกครองช้ันต้นพิจารณา
                                           
๔๑

 คดีพิพาทระหว่าง สหกรณ์ไทยอาสาดอทคอม จํากัด ผู้ฟ้องคดี และ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ผู้ถูกฟ้องคด ี
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แล้ววินิจฉัยว่า ข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลาฯ มีผลให้     
ผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติต้องใช้อํานาจผูกพันแทนการใช้ดุลพินิจ จึงขัดแย้งต่อข้อ ๔ 
แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันฯ ท่ีกําหนดให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติการเล่นพนันชนไก่ และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เม่ือผู้ถูกฟ้องคดีออก
คําส่ังไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่โดยอาศัยเหตุผลตามข้อกําหนดของระเบียบ
ดังกล่าว จึงเป็นการออกคําส่ังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษาให้เพิกถอนคําส่ังของผู้ถูกฟ้องคดี
โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันท่ีออกคําส่ัง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น
ต่อศาลปกครองสูงสุด   
 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติการพนันฯ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือควบคุมการเล่นการพนันให้อยู่ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด โดยมาตรา ๔ ได้แบ่งการเล่น
การพนันเป็น ๒ ประเภท ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ อันได้แก่ ประเภทท่ีห้ามเล่นโดยเด็ดขาด   
ซ่ึงห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มีหรือเข้าเล่นหรือเข้าพนันอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติ และ
ประเภทท่ีจะเข้าเล่นหรือเข้าพนันได้ต่อเม่ือได้รับใบอนุญาตอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ 
ซ่ึงการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันได้บัญญัติว่าจะจัดให้มีได้ต่อเม่ือ
รัฐมนตรีเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้แล้วเท่านั้น  
และมาตรา ๑๗ บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงตั้งเจ้าพนักงานดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติ กําหนดเงินค่าธรรมเนียม กําหนดเงื่อนไขในการเล่นการพนัน และวางระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวง
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓)ฯ ซ่ึงใช้  
บังคับในขณะยื่นคําขอได้กําหนดให้กรณีของจังหวัดอ่ืน ๆ นอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี 
ให้นายอําเภอท้องท่ีหรือปลัดอําเภอเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต โดยกรณีการพนันท่ีมีลักษณะ 
ให้สัตว์ต่อสู้กัน (ซ่ึงรวมถึงกรณีการพนันชนไก่) จะออกใบอนุญาตได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดก่อน “เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคําขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ การพนันตามบัญชี ข.      
ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าท่ีท่ีจะต้องพิจารณาว่าคําขอของผู้ฟ้องคดีครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้หรือไม่ กล่าวคือ การพิจารณาออกใบอนุญาตของนายอําเภอ […] และการอนุมัติของ    
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรณีท่ีกฎหมายให้บุคคลดังกล่าวใช้อํานาจดุลพินิจท่ีจะพิจารณาวินิจฉัย […] 
การท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่ 
และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยข้อ ๙ กําหนดห้ามมิให้มีการอนุมัติการอนุญาตเล่นการพนันชนไก่และ
กัดปลาเพ่ิมขึ้นใหม่โดยเด็ดขาด เว้นแต่การขอย้ายสถานท่ีเล่น จึงเป็นกฎท่ีออกมามีผลให้ผู้มีอํานาจ
อนุมัติต้องใช้อํานาจผูกพันแทนการใช้ดุลพินิจตามบทบัญญัติ [ของกฎหมาย] ซ่ึงไม่อาจใช้บังคับได้  
แม้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว […] ออกใช้บังคับเพ่ือประสงค์จะควบคุมการเล่นการพนันของ
ประชาชน แต่อํานาจในการพิจารณาใช้ดุลพินิจอนุมัติหรือไม่อนุมัติเป็นอํานาจของผู้ถูกฟ้องคดีตาม
กฎหมาย มิใช่เป็นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติการอนุญาต
เล่นการพนันชนไก่ตามคําขอของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมิได้ใช้ดุลพินิจท่ีแสดงให้เห็นถึงข้อพิจารณา ข้อสนับสนุน 
และเหตุผลในการไม่อนุมัติ จึงเป็นการกระทําท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย” จึงพิพากษายืนตามคําพิพากษา
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๒๔ 

ศาลปกครองช้ันต้น ส่วนคําขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตให้จัดให้มีการ
เล่นการพนันชนไก่นั้น เป็นคําขอท่ีศาลไม่อาจกําหนดคําบังคับให้ได้เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี
ท่ีจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดต่อไป 

หากพิจารณาเปรียบเทียบคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดใน “คดีสหกรณ์ไทย
อาสาดอทคอม” ข้างต้นกับแนวคําพิพากษาของสภาแห่งรัฐฝร่ังเศสแล้ว จะเห็นได้ว่า ศาลปกครอง
สูงสุดของท้ังสองประเทศได้ใช้หลักเดียวกันในการวินิจฉัยคดีพิพาท กล่าวคือ กรณีท่ีกฎหมายบัญญัติ
ให้เจ้าหน้าท่ีมีดุลพินิจในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง ฝ่ายปกครองย่อมไม่อาจวางแนวทาง
ปฏิบัติในการพิจารณาออกคําส่ังท่ีมีเนื้อหาจํากัดการใช้อํานาจดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ัง โดย 
ทําให้เจ้าหน้าท่ีไม่อาจพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนไปได้เลย หรืออีกนัยหนึ่ง คือมีผลให้อํานาจดุลพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีกลายเป็นอํานาจผูกพัน เช่น กําหนดเป็นการท่ัวไปและโดยเด็ดขาดว่ามิให้ต่อสัญญาจ้าง
ลูกจ้างท่ีมีสิทธิได้รับเงินเล้ียงชีพ (คดี Ministre de la défense nationale c/ Le Bris) กําหนดให้
ปฏิเสธคําขอออกนอกสถานท่ี ปล่อยตัวช่ัวคราว หรือคุมขังนอกเรือนจําของนักโทษประเภทเฝ้าระวัง
เป็นพิเศษในทุกกรณี (คดี Winterstein) หรือกําหนดห้ามมิให้ปรับหรือทบทวนราคาในสัญญาจัดซ้ือ
จัดจ้างบางประเภท (คดี Conseil des industries de défense françaises) ท้ังท่ีบทบัญญัติกฎหมาย
ในเร่ืองนั้น ๆ มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์เช่นว่านั้นไว้แต่อย่างใด ท้ังนี้ ในฝร่ังเศส หากบทบัญญัติกฎหมาย
ในเร่ืองใดมิได้ให้อํานาจเจ้าหน้าท่ีออกกฎขึ้นบังคับใช้ได้ แต่เจ้าหน้าท่ีได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ออกคําส่ังทางปกครองโดยมีผลตัดอํานาจพิจารณาใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังอย่างส้ินเชิง 
สภาแห่งรัฐก็จะวินิจฉัยว่า แนวทางปฏิบัตินั้นมีสภาพเป็น “กฎ” และพิพากษาเพิกถอนแนวทางปฏิบัติ
นั้น (คดี Winterstein และคดี Conseil des industries de défense françaises) ส่วนคําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดในคดีสหกรณ์ไทยอาสาดอทคอม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีห้ามมิให้อนุญาต
การเล่นพนันชนไก่เพ่ิมขึ้นใหม่โดยเด็ดขาด นั้น โดยเนื้อหาสาระแล้วอาจพิจารณาได้ว่า ระเบียบดังกล่าว
เป็น “แนวทางปฏิบัติ” (directive) ในการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนันฯ แต่โดยท่ี
ระเบียบนี้รัฐมนตรีได้ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติ   
การพนันฯ และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง กรณีจึงมีสภาพเป็น “กฎ”๔๒ และเป็นกฎท่ีตราขึ้นโดย
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย แต่โดยท่ีระเบียบดังกล่าวมีเนื้อหาท่ีตัดอํานาจดุลพินิจ      
ในการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้ไว้ จึงพิเคราะห์ได้ว่า เป็นกฎท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้ อย่างไรก็ดี ศาลปกครองสูงสุดมิได้พิพากษาเพิกถอนข้อ ๙ ของ
ระเบียบดังกล่าว เพราะคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีมิได้มีคําขอให้เพิกถอนข้อกําหนดดังกล่าวของระเบียบฯ 
เพียงแต่ขอให้เพิกถอนคําส่ังของผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง๔๓ อย่างไรก็ดี ศาลปกครองสูงสุดก็วินิจฉัย

                                           
๔๒

 ท่ีผ่านมาในการพิจารณาว่าระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือหนังสือส่ังการของหน่วยงานทางปกครองมีสภาพ
เป็น “กฎ” หรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาว่า ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือหนังสือส่ังการนั้น     
ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือออกโดยอาศัยอํานาจทางบริหารหรืออํานาจท่ัวไปของ
ผู้บังคับบัญชา หากเป็นกรณีหลังก็จะวินิจฉัยว่าไม่มีสภาพเป็น “กฎ” (เช่น คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๖๑๙/๒๕๕๐) 
๔๓

 กรณีจึงน่าสนใจว่า หากผู้ฟ้องคดีได้มีคําขอให้เพิกถอนข้อกําหนดในระเบียบฯ ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ศาล
ปกครองสูงสุดจะพิพากษาเพิกถอนข้อกําหนดดังกล่าว เช่นเดียวกับสภาแห่งรัฐฝรั่งเศสท่ีเคยพิพากษาเพิกถอน
แนวทางปฏิบัติซ่ึงมีสภาพเป็น “กฎ” ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 
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๒๕ 

ว่า ข้อกําหนดดังกล่าวของระเบียบไม่อาจนํามาใช้บังคับได้ และการท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณา 
มีคําส่ังปฏิเสธไม่อนุญาตให้มีการเล่นพนันชนไก่โดยอ้างข้อกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
โดยมิได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงแห่งกรณีว่าสามารถอนุญาตได้หรือไม่ ย่อมเป็นการพิจารณาท่ี
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคําพิพากษาของสภาแห่งรัฐฝร่ังเศสท่ีเคย
วินิจฉัยวางหลักไว้ว่า กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอาศัยแนวทางปฏิบัติเป็นเหตุผลในการทําคําส่ังทาง
ปกครองโดยมิได้พิจารณาข้อเท็จจริงแห่งกรณีเลย คําส่ังท่ีทําขึ้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะขัดต่อ
หลักท่ีว่าฝ่ายปกครองต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีก่อนออกคําส่ังทางปกครอง ดังท่ีจะได้กล่าว
โดยละเอียดต่อไปในข้อ ๓.๒ 

๒.๔ การประกาศแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนทราบ 

แต่เดิมระบบกฎหมายฝร่ังเศสมีหลักว่าฝ่ายปกครองไม่ต้องประกาศแนวทางปฏิบัติ
ในการออกคําส่ังทางปกครองให้ประชาชนทราบก็ได้ หลักดังกล่าวปรากฏอย่างชัดเจนในคําพิพากษา
คดี Société Géa๔๔ ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า บริษัท Géa ได้ยื่นขออนุญาตนําเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม    
แต่ทางราชการได้มีคําส่ังปฏิเสธไม่อนุญาตโดยอ้างแนวทางปฏิบัติตามบันทึก (note) ของสภาแห่งรัฐ   
บริษัท Géa จึงฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคําส่ังโดยคําฟ้องมีข้อต่อสู้หลายประเด็น เป็นต้นว่า คําส่ังพิพาท
ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย ขัดต่อหลักความเสมอภาค จํากัดเสรีภาพทางพาณิชยกรรมโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย รวมท้ังไม่มีการประกาศเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน อันเป็น
ปัญหาเก่ียวกับการประกาศแนวทางปฏิบัติท่ีใช้ในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองให้ประชาชน 
ทราบ ในปัญหานี้ สภาแห่งรัฐพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า “…แนวทางปฏิบัติดังกล่าวซ่ึงไม่มีสภาพเป็นกฎ 
และโดยตัวของมันเองก็ไม่มีผลเปล่ียนแปลงนิติฐานะของผู้ท่ีเก่ียวข้อง จึงไม่อยู่ในบังคับต้องประกาศ
แต่อย่างใด” และเม่ือพิจารณาประเด็นอ่ืน ๆ ตามคําฟ้องด้วยแล้ว เห็นว่าคําฟ้องฟังไม่ขึ้น จึงพิพากษา
ยกฟ้อง  

หลักท่ีว่าฝ่ายปกครองไม่ต้องประกาศแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนทราบย่อมไม่เป็น
ผลดีต่อบรรดาผู้เก่ียวข้อง เพราะแม้ว่าแนวทางปฏิบัติจะไม่มีสถานะเป็นกฎ และยังไม่มีผลออกไป
ภายนอกฝ่ายปกครองไปกระทบสิทธิหรือหน้าท่ีตามกฎหมายของผู้ใด (จนกว่าจะมีการออกคําส่ังทาง
ปกครองตามแนวทางปฏิบัตินั้น) แต่โดยท่ีแนวทางปฏิบัติได้กําหนดเกณฑ์พิจารณาหรือแนวทางในการ
ออกคําส่ังทางปกครองไว้ จึงสมควรท่ีผู้เก่ียวข้องจะได้รับทราบเนื้อหาสาระของแนวทางปฏิบัติว่า
กําหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีไว้เช่นไร ซ่ึงบางกรณีจะช่วยให้รู้ถึงเหตุผลท่ีฝ่ายปกครอง
ใช้ในการทําคําส่ังได้ รวมท้ังตรวจสอบได้ว่าฝ่ายปกครองได้ดําเนินการสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัตินั้น
หรือไม่ อย่างไร ดังนั้น เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานของฝ่ายปกครอง รัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 
๗๘-๗๕๓ ลงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๘ ว่าด้วยมาตรการในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองและประชาชน๔๕ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐกําหนด ฉบับท่ี ๒๐๐๕-๖๕๐ ลงวันท่ี 

                                           
๔๔

 C.E., 29 juin 1973, R. p. 453; R.D.P. 1974, p. 547, note Waline. 
๔๕

 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre 

l’Administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.  
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๒๖ 

๖ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๕๔๖ จึงบัญญัติในมาตรา ๗๔๗ “ให้มีการประกาศแนวทางปฏิบัติ หนังสือส่ังการ 
หนังสือเวียน รวมท้ังบันทึกและคําช้ีแจงของกระทรวงต่าง ๆ ท่ีเป็นการตีความบทบัญญัติกฎหมายหรือ
การอธิบายขั้นตอนการพิจารณาทางปกครอง” โดยรัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี ๒๐๐๕-๑๗๕๕ ลงวันท่ี ๓๐ 
ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๕๔๘ ซ่ึงออกตามความในรัฐกําหนด ฉบับท่ี ๒๐๐๕-๖๕๐ ได้กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประกาศข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ (ซ่ึงรวมถึงกรณีของแนวทางปฏิบัติ) โดยกรณีราชการ
ส่วนกลางให้ลงประกาศในหนังสือรวมกฎหมายและระเบียบ (bulletin officiel)๔๙ ท่ีจัดพิมพ์อย่างน้อย
ไตรมาศละหนึ่งคร้ัง โดยให้แต่ละกระทรวงประกาศสถานท่ีหรือเว็บไซต์ท่ีประชาชนสามารถสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารหรือคัดสําเนาเอกสารไว้ด้วย (มาตรา ๒๙) กรณีราชการส่วนจังหวัดให้ลงประกาศใน
หนังสือรวมนิติกรรมทางปกครองของจังหวัด (recueil des actes administratifs du département)   
ท่ีจัดพิมพ์อย่างน้อยไตรมาศละหนึ่งคร้ัง (มาตรา ๓๐) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ลงประกาศ
ในหนังสือรวมกฎหมายและระเบียบ (bulletin officiel) ท่ีจัดพิมพ์อย่างน้อยไตรมาศละหนึ่งคร้ัง หรือ
ลงพิมพ์ในเอกสารท่ีจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
เห็นสมควร (มาตรา ๓๑) ส่วนกรณีองค์การมหาชน นิติบุคคลมหาชนอ่ืน ๆ หรือเอกชนท่ีจัดทําบริการ
สาธารณะ ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่คณะกรรมการบริหาร
องค์กรท่ีเก่ียวข้องจะเห็นสมควร (มาตรา ๓๒) 

บทบัญญัติข้างต้นมีหลักการท่ีดีในอันท่ีจะสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
ฝ่ายปกครอง แต่ปรากฏว่าส่วนราชการท้ังหลายกลับมิได้ดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ตรา
กฎหมาย โดยสภาแห่งรัฐได้ตั้งข้อสังเกตในรายงานการศึกษาประจําปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ว่ากระทรวงต่าง ๆ 
มักจะประกาศหนังสือเวียนท่ีทําขึ้นตามแต่จะเห็นสมควร บางกรณีก็นําลงพิมพ์ในรัฐกิจจานุเบกษา 
บางกรณีก็นําลงพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือรวมกฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน แต่โดยมากมักจะ  
ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเลย๕๐ ท่ีเป็นเช่นนี้ ก็เพราะกฎหมายมิได้กําหนดมาตรการใด ๆ สําหรับ
กรณีท่ีมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด ซ่ึงมีผลทําให้ “หน้าท่ี” ของฝ่ายปกครองในการ

                                           
๔๖

 Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents 

administratifs et à la réutilisation des informations publiques. 
๔๗

 Article 7.  Font l'objet d'une publication les directives, instructions, circulaires ainsi que les 

notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une 

description des procédures administratives. 
๔๘

 Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents 

administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi      

n° 78-753 du 17 juillet 1978. 
๔๙

 bulletin officiel หรือ BO เป็นประกาศของทางราชการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ รวมท้ังตําแหน่งงานท่ีว่างของส่วนราชการ หรือข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ โดยแต่ละกระทรวงจะพิมพ์ BO ของตนออกเผยแพร่ ท้ังในรูปเอกสารและลงเผยแพร่ในเว็บไซต์       
แต่ในช่วงหลังรัฐบาลฝรั่งเศสมีนโยบายให้เผยแพร่ BO ทางเว็บไซต์ของแต่ละกระทรวงเท่านั้น 
๕๐

 Conseil d’État, Rapport public – Sécurité juridique et complexité du droit, (Paris : La 

Documentation française, 2006), p. 331. 
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๒๗ 

ประกาศหนังสือเวียนไร้ซ่ึงสภาพบังคับในทางปฏิบัติ๕๑ นอกจากนี้ กรณีของหนังสือเวียน ก็ไม่มีหลัก
ในทํานองเดียวกันกับกฎของฝ่ายปกครองท่ีว่า กฎจะมีผลใช้ยัน (opposabilité) ต่อเม่ือได้ประกาศ 
ให้ทราบโดยท่ัวกันแล้ว แต่สําหรับหนังสือเวียนนั้น แม้จะไม่มีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด ก็หาได้มีผลต่อการมีผลใช้ยันต่อบุคคลภายนอกแต่อย่างใดไม่ สภาพการณ์เช่นนี้
ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกฎหมายของประชาชน และไม่สอดคล้องกับหลักความม่ันคงแน่นอน
แห่งนิติฐานะท่ีนับวันจะยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นเร่ือย ๆ  

เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อมาจึงได้มีการตรารัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี ๒๐๐๘-๑๒๘๑ 
ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกาศหนังสือส่ังการและหนังสือเวียน๕๒ 
โดยมาตรา ๑ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า “หนังสือเวียนและหนังสือส่ังการท่ีรัฐมนตรีออกใช้แก่ส่วนราชการ
และองค์การมหาชนของรัฐ ให้นําลงเผยแพร่แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของนายกรัฐมนตรี โดยจัด
หมวดหมู่ให้สะดวกแก่การสืบค้นด้วย” และวรรคสองกําหนดต่อไปว่า “หนังสือเวียน […] ท่ีไม่ได้นําลง
เผยแพร่ในเว็บไซต์ตามวรรคก่อนไม่มีผลใช้บังคับ ส่วนราชการท้ังหลายไม่อาจยกขึ้นใช้ยันต่อ
ประชาชนในกรณีใด ๆ ได้” และวรรคท้ายกําหนดว่า “การประกาศดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนต่อ
การประกาศในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารนั้น” ดังนี้ กรณีหนังสือเวียนของรัฐมนตรี  
จึงอยู่ในบังคับต้องประกาศแก่สาธารณชนโดยใช้สองวิธีการควบคู่กันไป ท้ังนําลงพิมพ์ในหนังสือรวม
กฎหมายและระเบียบตามท่ีกําหนดในรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๗๘-๗๕๓ (ซ่ึงไม่มีสภาพบังคับในทางปฏิบัติ) 
และนําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ ซ่ึงเป็นเงื่อนไขการมีผลใช้ยันของหนังสือเวียน๕๓ อย่างไรก็ดี ต่อมา   
สภาแห่งรัฐได้มีคําพิพากษาในคดี Ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités 

territoriales et de l’immigration c/ M. Shala
๕๔ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ วางหลักใหม่ว่า ฝ่ายปกครอง

จะยกข้อกําหนดในหนังสือเวียนขึ้นใช้ยันต่อบุคคลภายนอกได้ ต่อเม่ือ “ข้อกําหนดนั้นได้มีการลงพิมพ์
ในหนังสือรวมกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานตามท่ีกําหนดในมาตรา ๒๙ แห่งรัฐกฤษฎีกา     
ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๕ และมีการนําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๑ แห่ง
รัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ ท้ังสองทางแล้ว”๕๕ นับจากนี้การนําหนังสือเวียนลงพิมพ์
ในหนังสือรวมกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานตามท่ีกําหนดในรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๗๘-๗๕๓ จึงเป็น
เงื่อนไขในการมีผลใช้ยันของหนังสือเวียนด้วย ซ่ึงมีผลทําให้บทบัญญัติของรัฐบัญญัติดังกล่าวมีสภาพ
บังคับอย่างแท้จริงในท่ีสุด 

สําหรับ “ขอบเขตการใช้บังคับ” ของรัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี ๒๐๐๘-๑๒๘๑ นั้น ในแง่
องค์กรผู้ออกหนังสือเวียน รัฐกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับกับ “หนังสือเวียนของรัฐมนตรี” (circulaires 
ministérielles) ซ่ึงโดยเหตุผลของเร่ืองแล้ว ย่อมรวมถึงหนังสือเวียนของนายกรัฐมนตรีด้วย แต่    

                                           
๕๑

 KOUBI (G.), Les circulaires administratives, (Paris : Économica, 2003), p. 302. 
๕๒

 Décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions 

et circulaires. 
๕๓

 เว็บไซต์สําหรับการเผยแพร่หนังสือเวียนตามรัฐกฤษฎีกาดังกล่าว ได้แก่ www.circulaires.gouv.fr 
๕๔

 C.E., 24 octobre 2011, req. n° 345514, A.J.D.A. 2012, p. 43, concl. Thiellay. 
๕๕

 นอกจากนี้ คําพิพากษาคดีดังกล่าวยังได้วางหลักท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งว่า ในกรณีท่ีมีการนําหนังสือเวียนลง
เผยแพร่ในเว็บไซต์เพียงบางส่วน เนื้อหาในส่วนใดท่ีมิได้นําลงเผยแพร่ย่อมไม่อาจมีผลใช้ยันต่อบุคคลภายนอกได้  
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๒๘ 

ไม่รวมถึงหนังสือเวียนของผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีออกใช้แก่ราชการส่วนภูมิภาค รวมท้ังหนังสือเวียน
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงยังคงอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์ของรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี   
๗๘-๗๕๓ เพียงเท่านั้น ส่วนในแง่เนื้อหาสาระของหนังสือเวียน รัฐกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับกับ
หนังสือเวียนท่ีมีเนื้อหาเป็นการตีความหรืออธิบายตัวบทกฎหมายเท่านั้น ไม่รวมถึงหนังสือเวียนท่ีเป็น
การกําหนดแนวทางการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง ดังนั้น “แนวทางปฏิบัติ” (directives) ของ
ฝ่ายปกครองจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับรัฐกฤษฎีกาดังกล่าว และไม่อยู่ในบังคับต้องนําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของนายกรัฐมนตรีเพ่ือท่ีจะมีผลใช้ยันต่อบุคคลภายนอก๕๖ ซ่ึงฝ่ายตํารามีความเห็นว่า ขอบเขต     
การบังคับใช้รัฐกฤษฎีกาแคบเกินไป จึงเสนอให้ขยายขอบเขตครอบคลุมหนังสือเวียนอ่ืน ๆ ทุกประเภท 
และของทุกหน่วยงาน เพ่ือท่ีประชาชนจะได้เข้าถึงบรรดา “กฎหมายใต้ดิน” (“droit souterrain”) 
ท่ีไม่ค่อยเปิดเผยแก่สาธารณชนได้โดยสะดวก๕๗  

สําหรับประเทศไทย ประชาชนก็มีปัญหาในการเข้าถึงบรรดา “กฎหมายใต้ดิน” 
เหล่านี้เช่นเดียวกัน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ กําหนดให้ส่วนราชการ
ประกาศหนังสือเวียน หนังสือส่ังการ และแนวทางปฏิบัติในการออกคําส่ังทางปกครองให้ประชาชน
ได้รับทราบเช่นเดียวกับกรณีของกฎ โดยกําหนดว่า “บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน 
หรือการตีความกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีผู้มีอํานาจได้วินิจฉัยไว้บรรดาท่ีมีผลเป็นการท่ัวไป
สําหรับใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา หรือส่ังการตามคําขอของประชาชนนั้น ให้ส่วนราชการท่ีเป็น 
ผู้ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําส่ังดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ส่วนราชการ 
ท่ีออก หรือใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียน หรือผลการตีความนั้นเป็นหลักในการพิจารณา
หรือส่ังการ ดําเนินการรวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้ ณ หน่วยท่ีรับคําขอ เพ่ือให้ประชาชนท่ีเก่ียวข้อง
ตรวจสอบได้…” อย่างไรก็ดี มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าท่ีผ่านมาส่วนราชการต่าง ๆ มิได้นําหนังสือกําหนด
วิธีการทํางานเหล่านี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเลย “ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีโดยแท้”๕๘  
  ปัจจุบันการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด
ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมาตรา ๗ บัญญัติว่า “หน่วยงานของ
รัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ... (๔) กฎ    
มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ท้ังนี้ 
เฉพาะท่ีจัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวข้อง” และมาตรา ๘ 
บัญญัติว่า “ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
จะนํามาใช้บังคับในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็น
จริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร” ดังนั้น หากแนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองในเร่ืองใดท่ีมีสภาพ
เป็น “กฎ” ย่อมอยู่ในข่ายต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา มิฉะนั้น จะใช้บังคับในทางท่ีไม่เป็นคุณ

                                           
๕๖

 ปัจจุบันแม้จะไม่มีการประกาศแนวทางปฏิบัติโดยนําลงพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือรวมกฎหมายและระเบียบของ 
ส่วนราชการตามท่ีกฎหมายกําหนด ฝ่ายปกครองก็ยังอ้างแนวทางปฏิบัติเป็นเหตุผลในการทําคําส่ังทางปกครองได้ 
ดังนี้ การมีผลใช้ยัน (opposabilité) ของแนวทางปฏิบัติจึงไม่ขึ้นอยู่กับการประกาศให้ประชาชนทราบแต่อย่างใด  
๕๗

 COMBEAU (P.) et FORMERY (S.), “Le décret du 8 décembre 2008 : un nouvel éclairage sur       

le “droit souterrain” ?”, A.J.D.A. 2009, p. 809 s. 
๕๘

 ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์, อ้างแล้วใน (๑๙), หน้า ๑๔๗. 
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๒๙ 

แก่ผู้ใดไม่ได้ อย่างไรก็ดี โดยท่ีศาลปกครองได้มีแนวคําวินิจฉัยว่า ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน 
หรือหนังสือส่ังการท่ีหน่วยงานทางปกครองออกโดยอาศัยอํานาจทางบริหารหรืออํานาจท่ัวไปของ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานหรือวางกรอบการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเป็นเร่ืองความสัมพันธ์ภายในของฝ่ายบริหารระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีผลใช้บังคับกับประชาชนซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก และโดยตัวของมันเองก็ไม่
ก่อให้เกิดสิทธิหรือหน้าท่ีหรือมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าท่ีของประชาชน จึงไม่เป็น “กฎ” ท่ีอาจ
นํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือให้เพิกถอนได้๕๙ ดังนั้น ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือ
หนังสือสั่งการดังกล่าวจึงไม่อยู่ในข่ายต้องนําลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)๖๐     
ท้ังนี้ โดยท่ีกรณีส่วนใหญ่แล้ว แนวทางปฏิบัติในการออกคําส่ังทางปกครองถือเป็น “คําส่ังเก่ียวกับ        
วิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน” ตามมาตรา ๙ (๔)๖๑  
หน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าท่ีเพียงจัดข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ประชาชนเข้าตรวจดู ขอสําเนา และขอ
สําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต้องตามท่ีกําหนดในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ 
เท่านั้น อย่างไรก็ดี โดยท่ีปัจจุบันฝ่ายปกครองหันมาใช้แนวทางปฏิบัติเป็น “เคร่ืองมือช่วยในการ
ตัดสินใจ” มากขึ้นเร่ือย ๆ แต่ขณะเดียวกันแนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองก็เป็นส่ิงท่ีบุคคลภายนอก
ยังเข้าถึงได้ยาก เพราะมักจะไม่มีการเผยแพร่โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและส่วนใหญ่ก็ไม่อยู่ในข่าย   
ท่ีจะต้องประกาศให้รับรู้รับทราบกันเป็นการท่ัวไป ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า รัฐบาลควรมีนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ รวบรวม
บรรดาแนวทางปฏิบัติในแต่ละเร่ืองให้ครบถ้วน จัดหมวดหมู่เป็นระบบ ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน และ
เผยแพร่ในวงกว้างต่อไป โดยอาจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือท่ีประชาชนจะได้สามารถ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายมากท่ีสุด 

๓. การดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
เม่ือองค์กรฝ่ายปกครองได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออกคําส่ังทาง

ปกครองให้เจ้าหน้าท่ียึดถือปฏิบัติแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองย่อมใช้แนวทางปฏิบัติเป็นฐานในการ
ออกคําส่ังทางปกครองขึ้นบังคับใช้แก่กรณีต่าง ๆ ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการสําคัญผิดในข้อกฎหมายหรือ
ทําคําส่ังโดยปราศจากฐานทางกฎหมายรองรับ อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าท่ีจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงใน 
แต่ละกรณีก่อนออกคําส่ังด้วย จะทําคําส่ังขึ้นตามแนวทางปฏิบัติโดยไม่พิจารณาข้อเท็จจริงแห่งกรณี
มิได้ นอกจากนี้ หากกรณีใดมีข้อเท็จจริงท่ีมีลักษณะเฉพาะเก่ียวกับตัวผู้เก่ียวข้องหรือมีเหตุผล

                                           
๕๙ คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๖๑๙/๒๕๕๐ 
๖๐

 ในทางกลับกัน ศาลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยว่า การท่ีฝ่ายปกครองมิได้นําหนังสือเวียนลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษานั้น เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าฝ่ายปกครองไม่ประสงค์ให้หนังสือเวียนดังกล่าวมีผลบังคับออกไปสู่บุคคลภายนอก 
ฝ่ายปกครองเป็นการท่ัวไป จึงไม่มีสภาพเป็น “กฎ” แต่เป็นเพียง “แนวทางปฏิบัติภายในฝ่ายปกครอง” (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๕๓๐/๒๕๕๔) 
๖๑

 ดังท่ีมีผู้ให้ความเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (๔) “เป็นส่ิงท่ีหน่วยงานของรัฐจะนํามาใช้ […] และชัดเจน 
ถึงขนาดปรากฏในคู่มือหรือคําส่ังเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน ซ่ึงแน่นอนว่าหากมีกรณีใดเกิดขึ้นเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะปฏิบัติ
ตามคู่มือนั้นแน่นอน” โปรดดู ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์, “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”, 

วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม ๑๗ ตอน ๒ (๒๕๔๑), หน้า ๑๐. 
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๓๐ 

เก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ ก็ยอมรับกันว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ถูกผูกพันโดยแนวทางปฏิบัติ แต่สามารถ
พิจารณาออกคําส่ังทางปกครองในแนวทางท่ีแตกต่างจากแนวทางปฏิบัติได ้

๓.๑ เจ้าหน้าที่ชอบที่จะอ้างแนวทางปฏิบัติเป็นฐานในการทําคําส่ังทางปกครองได้ 
โดยไม่ถือว่าเป็นการสําคัญผิดในข้อกฎหมายหรือทําคําส่ังโดยปราศจากฐานทางกฎหมายรองรับ  

หลักนี้ปรากฏอย่างชัดเจนในคําพิพากษาสภาแห่งรัฐคดี SA Entreprise Marchand
๖๒

 

ซ่ึงมีข้อเท็จจริงว่า บริษัท Entreprise Marchand ได้ยื่นคําขอรับสัมปทานสร้างเขื่อนก้ันน้ําทะเล 
(concession d’endigage) บริเวณอ่าว Chingoudy๖๓ ซ่ึงตามปกติผู้รับสัมปทานมีสิทธิใช้ประโยชน์
ในท่ีดินซ่ึงได้จากการสร้างเขื่อนและน้ําทะเลท่วมไม่ถึง แต่จะไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกล่าวซ่ึงเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดิน (domaine public) ท้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณูปโภคพิจารณาแล้ว
ได้มีคําส่ังปฏิเสธไม่ให้สัมปทานแก่บริษัท เนื่องจากโครงการท่ีบริษัทเสนอได้กําหนดให้มีการโอน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีได้จากการสร้างเขื่อนไปเป็นของบริษัทด้วย ซ่ึงขัดต่อหลักเกณฑ์ในแนวทางปฏิบัติ
ในการให้สัมปทานสร้างเขื่อนก้ันน้ําทะเล บริษัท Entreprise Marchand จึงยื่นฟ้องคดีขอให้เพิกถอน
คําส่ังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณูปโภคดังกล่าว ท้ังนี้ สภาแห่งรัฐพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า 
“มาตรา L. ๖๔ แห่งประมวลกฎหมายทรัพย์สินของแผ่นดินได้กําหนดไว้ว่า รัฐอาจให้สัมปทาน   
สร้างเขื่อนก้ันน้ําทะเลได้ตามเงื่อนไขท่ีกําหนด ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณูปโภคได้ออก
หนังสือเวียน ลงวันท่ี ๓ มกราคม ค.ศ. ๑๙๗๓ กําหนด “หลักปฏิบัติ” (principes directeurs) และ 
“แนวทาง” (orientations) ในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของแผ่นดินทางน้ําและทางทะเลของรัฐ 
โดยหนังสือเวียนดังกล่าวได้ให้แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคําขอสัมปทานสร้างเขื่อนก้ันน้ําทะเล 
แก่เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจไว้ประการหนึ่งว่า มิให้มีการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีได้จากการสร้างเขื่อน หรือ
อนุญาตให้มีการสร้างท่ีอยู่อาศัยส่วนบุคคล แต่อาจจัดให้มีสาธารณูปโภคสําหรับประชาชนใช้ร่วมกันได้ 
[...] ซ่ึงการวางแนวทางปฏิบัติดังกล่าวนั้นมิได้มีการกําหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายขึ้นใหม่ในทาง      
ท่ีเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา L. ๖๔ แห่งประมวลกฎหมายทรัพย์สินของแผ่นดิน   
แต่อย่างใด เพียงแต่ให้แนวทางในการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ โดยท่ีหนังสือเวียน
ฉบับดังกล่าวซ่ึงมีขึ้นในเร่ืองท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีอํานาจดุลพินิจนั้นไม่มีสภาพเป็นกฎ จึงไม่อาจ
พิเคราะห์ได้ว่าทําขึ้นโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีอํานาจตามกฎหมาย การท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณูปโภคได้อ้างถึงหลักการในหนังสือเวียนดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการสําคัญผิดในข้อกฎหมาย 
ประกอบกับไม่ปรากฏว่า รัฐมนตรีได้ละเว้นไม่พิจารณาข้อดีข้อเสียของโครงการท่ีบริษัทเสนอก่อน
พิจารณามีคําส่ัง และการท่ีรัฐมนตรีได้พิจารณาว่าโครงการท่ีเสนอมิได้มีข้อเท็จจริงท่ีมีลักษณะพิเศษ
แตกต่างไปจากท่ีกําหนดในแนวทางปฏิบัติ หรือมีข้อพิจารณาเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะอันอาจเป็น
เหตุผลท่ีจะยกเว้นต่อแนวทางปฏิบัติได้ ก็มิใช่การพิจารณาท่ีผิดพลาดอย่างชัดแจ้งแต่ประการใด 
นอกจากนี้ แม้ว่าโครงการท่ีเสนอจะสอดคล้องกับผังเมืองท่ีใช้บังคับอยู่ทุกประการ แต่ก็หาได้ผูกพัน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองในการพิจารณาให้สัมปทานสร้างเขื่อนก้ันน้ําทะเลแต่อย่างใดไม่” จึงพิพากษา
ยืนตามคําพิพากษาศาลปกครองช้ันต้นท่ียกฟ้อง  

                                           
๖๒

 C.E. Sect., 18 novembre 1977, R. p. 442, concl. Franc. 
๖๓

 อ่าวดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตจังหวัด Pyrénées-Atlantiques ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส มีสภาพเป็นทะเลสาบ
ขนาดใหญ่ในช่วงน้ําทะเลหนุนสูง  
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๓๑ 

สําหรับประเทศไทย ศาลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยเก่ียวกับการอ้างอิงแนวทางปฏิบัติ
เป็นเหตุผลในการออกคําส่ังทางปกครองเช่นกัน โดยในคําพิพากษาท่ี อ.๕๓๐/๒๕๕๔ หรือคําพิพากษา 
“คดีกลุ่มบริษัทร่วมค้า ศุพลสินธ์ุไทย ซาโต้ ดับเบ้ิลวี กรุ๊ป”๖๔ ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า ในการ
จัดซ้ือจัดจ้างของทางราชการ หน่วยงานทางปกครองไม่อาจอ้างหลักเกณฑ์ตามแนวทางปฏิบัติ     
เป็นเหตุผลในการมีคําส่ังตัดสิทธิผู้เสนอราคาได้ หากไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์นั้นไว้ในประกาศ
ประกวดราคา หรือได้ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาให้ทราบโดยท่ัวกันเสียก่อน คดีนี้       
มีข้อเท็จจริงว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกได้ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
สํานักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงบริษัท ดับเบ้ิลวี กรุ๊ป จํากัด (ผู้ฟ้องคดี) ซ่ึงเข้าร่วมกับกลุ่ม
บริษัทร่วมค้า ศุพลสินธ์ุไทย ซาโต้ ดับเบ้ิลวี กรุ๊ป ได้ยื่นประมูลด้วย แต่คณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๒๔๕๗ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
๒๕๔๓ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๐๕๔ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาท่ีเป็นกิจการร่วมค้า กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดี
ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ และในการเข้าเสนอราคาไม่ได้แสดงคุณสมบัติด้านผลงานของ  
นิติบุคคลท่ีเข้าร่วมค้าทุกราย โดยมีบริษัทศุพลสินธ์ุไทย จํากัด เพียงรายเดียวท่ีมีเอกสารรับรองผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลจ้าง ส่วนบริษัทร่วมค้าอ่ืน รวมท้ังผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติ      
ไม่ครบถ้วน จึงมีคําส่ังตัดสินให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้อง
ขอให้เพิกถอนคําส่ังดังกล่าว ซ่ึงศาลปกครองช้ันต้นพิจารณาแล้วมีคําพิพากษาเพิกถอนประกาศประมูลฯ 
และมีการอุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองช้ันต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ท้ังนี้ ศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาแล้ว เห็นว่า เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาท่ีเป็นกิจการร่วมค้าตามหนังสือท้ังสองฉบับ แต่กําหนดคุณสมบัติของ      
ผู้เสนอราคาไว้แต่เพียงว่า ต้องเป็นนิติบุคคล มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประมูลจ้างโดยมีผลงานประเภท
เดียวกับงานท่ีประมูลจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งสัญญา และหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการยื่นเอกสารอ่ืน ๆ เท่านั้น กรณีจึงไม่อาจนําหลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยข้างต้นมาบังคับใช้กับผู้ฟ้องคดีได้โดยตรง ส่วนท่ีผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า 
หนังสือท้ังสองฉบับนั้นมีสภาพเป็น “กฎ” ผู้เสนอราคาทุกรายจึงต้องทราบ โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้อง
ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเสนอราคาอีก เห็นว่า มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับ
เป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ […] จากบทบัญญัติ
ดังกล่าวเห็นได้ว่า กฎจะต้องมีผลทางกฎหมายออกไปสู่ภายนอกยังบุคคลท่ีอยู่ภายในบังคับของกฎนั้น 
ซ่ึงต้องมีวิธีการแจ้งให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ และเนื่องจากมีบุคคลท่ีอยู่ภายในบังคับของกฎนั้นจํานวนมาก 
มีท้ังบุคคลท่ีอยู่ในบังคับขณะท่ีออกกฎและในอนาคตด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
                                           
๖๔

 คดีพิพาทระหว่าง กลุ่มบริษัทร่วมค้า ศุพลสินธ์ุไทย ซาโต้ ดับเบ้ิลวี กรุ๊ป โดยบริษัท ดับเบ้ิลวี กรุ๊ป จํากัด ผู้ฟ้อง
คดี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ผู้ถูกฟ้องคดี  
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๓๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ จึงกําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ... (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน 
ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผล
เป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวข้อง และมาตรา ๘ บัญญัติว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ 
(๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใช้บังคับในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่  
ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร  ดังนั้น เม่ือพิจารณา
ถึงรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมีถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและหนังสือ
สํานักนายกรัฐมนตรีท่ีมีถึงกระทรวงและทบวงแล้ว เห็นว่าหนังสือท้ังสองฉบับดังกล่าวมีรูปแบบและ
เนื้อหาทํานองเดียวกันว่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดหรือกระทรวงและทบวง แจ้งหรือเวียนให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล หรือส่วนราชการในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติตามแนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติของกิจการร่วมค้าเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน   
จึงกําหนดแนวทางการพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองนี้ “โดยมิได้มีเนื้อความในทางบังคับกับบุคคลภายนอก    
ให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว” และไม่ปรากฏว่าหนังสือท้ังสองฉบับได้ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษาตามท่ีมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ กําหนด และ
ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงหลักเกณฑ์ตามหนังสือท้ังสองฉบับนั้นมาก่อนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจ
นําหลักเกณฑ์ตามหนังสือท้ังสองฉบับดังกล่าวมาใช้บังคับในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีได้ ท้ังนี้  
ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่าหนังสือท้ังสองฉบับ “มีความมุ่งหมาย
เพียงให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
หรือส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงและทบวงในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาท่ีเป็นกิจการ
ร่วมค้าเท่านั้น มิได้มีความมุ่งหมายท่ีจะให้มีผลบังคับไปถึงบุคคลภายนอกเป็นการท่ัวไปแต่อย่างใด 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีท้ังสองฉบับดังกล่าวจึงเป็นเพียงแนวทาง
ปฏิบัติภายในฝ่ายปกครอง ไม่มีสภาพเป็นกฎ...” ดังนั้น การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีนําหลักเกณฑ์ตามหนังสือ
ท้ังสองฉบับข้างต้นมาใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคําส่ังว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการ
คัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจึงเป็น “การใช้ดุลพินิจออกคําส่ังทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” 
จึงแก้ไขคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นท่ีเพิกถอนประกาศประมูลฯ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับคําขอของ
ผู้ฟ้องคดี เป็นให้เพิกถอนคําส่ังของผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันท่ีมีคําส่ังเป็นต้นไป  

คําพิพากษาคดีกลุ่มบริษัทร่วมค้า ศุพลสินธ์ุไทย ซาโต้ ดับเบ้ิลวี กรุ๊ป ข้างต้นนี้อาจ
ทําให้เข้าใจได้ว่า ศาลปกครองสูงสุดวางหลักว่า กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีได้อาศัยแนวทางปฏิบัติภายใน    
ฝ่ายปกครองเป็นเหตุผลในการทําคําส่ังทางปกครอง โดยยังไม่มีการประกาศแนวทางปฏิบัตินั้นให้
บุคคลท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบมาก่อน คําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้เขียนเห็นว่า 
ความเข้าใจดังกล่าวคงไม่ถูกต้องนัก มิฉะนั้นแล้ว คงมีคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกเป็น
จํานวนมาก เพราะในการอนุมัติอนุญาตในเร่ืองต่าง ๆ เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจก็มักจะพิจารณาออกคําส่ัง
ไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ก็มิได้มีการประกาศ 
หรือพิมพ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบมาก่อนแต่อย่างใด ท้ังนี้ ผู้เขียนเห็นว่า คําพิพากษา
ดังกล่าวมีขอบเขตจํากัดอยู่เฉพาะกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ โดยอาจถือเป็นหลักได้ว่า ในกรณี
ท่ีทางราชการได้วางแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะนําหลักเกณฑ์ตามแนวทางปฏิบัตินั้นไปใช้ในการ
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๓๓ 

ประกวดราคาหรือการประมูลในคร้ังใด หน่วยงานก็ต้องกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในประกาศ
ประกวดราคาหรือประกาศประมูลด้วย จึงจะใช้หลักเกณฑ์นั้นเป็นเหตุผลในการพิจารณาออกคําส่ัง
ทางปกครอง โดยเฉพาะคําส่ังท่ีมีผลเป็นการตัดสิทธิของคู่กรณีได้ ดังเช่นกรณีตามคําพิพากษานี้ 
อย่างไรก็ดี หากพิเคราะห์คําพิพากษาดังกล่าวโดยไม่ยึดติดอยู่กับเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว ก็อาจสกัด 
“หลัก” ท่ีนําไปใช้กับเร่ืองอ่ืน ๆ ได้ด้วย เพราะหากพิจารณาให้ดีแล้ว จะเห็นได้ว่า กระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้างของภาครัฐนั้นเป็นการพิจารณาทางปกครองท่ีมีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ ขณะท่ีการพิจารณา
ทางปกครองในกรณีท่ัวไป เช่น การอนุมัติอนุญาตในเร่ืองต่าง ๆ นั้น เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาออกคําส่ัง
ไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ และหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางการพิจารณาในการออก
คําส่ัง (แนวทางปฏิบัติภายในฝ่ายปกครอง) แต่กรณีของการจัดซ้ือจัดจ้าง หากเป็นการประกวดราคา
หรือการประมูลแล้ว จะมีการออกประกาศประกวดราคาหรือประกาศประมูล ซ่ึงเป็น “คําส่ังทาง
ปกครองท่ัวไป” ท่ีกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีจะเข้าทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ในกรณีนั้น ๆ๖๕  กรณีจึงมีประเด็นน่าคิดว่า หากเป็นการพิจารณาทางปกครองในกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน คือ ต้องมีการออก “คําส่ังทางปกครองท่ัวไป” กําหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาท่ีใช้บังคับกับกรณีนั้นก่อน แล้วจึงมีการพิจารณาออก “คําส่ังทางปกครองเฉพาะราย” ต่อไป 
เช่น การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น ซ่ึงต้องมีการออกประกาศ
ขึ้นใช้บังคับกับการคัดเลือกและแต่งตั้งในกรณีนั้น ๆ อันเป็น “คําส่ังทางปกครองท่ัวไป”๖๖ หาก
หน่วยงานจะนําหลักเกณฑ์ตามแนวทางปฏิบัติภายในฝ่ายปกครอง (ซ่ึงไม่มีสภาพเป็นกฎและไม่อยู่ใน
บังคับต้องประกาศ) มาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งด้วย ก็จะต้องนําหลักเกณฑ์นั้นมา
กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งเสียก่อน จึงจะใช้เป็นเหตุผลในการพิจารณา
คัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการได้ ซ่ึงคงต้องติดตามแนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดต่อไปว่า 
หลักตามคําพิพากษาคดีกลุ่มบริษัทร่วมค้า ศุพลสินธ์ุไทย ซาโต้ ดับเบ้ิลวี กรุ๊ป นี้จะใช้กับเร่ืองการ
จัดซ้ือจัดจ้างของทางราชการเท่านั้น หรือสามารถนําไปใช้กับเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีมีกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองในลักษณะเดียวกันได้ด้วย 

 

 

 

                                           
๖๕

 ศาลปกครองสูงสุดได้มีแนวคําวินิจฉัยว่า ประกาศประกวดราคาหรือประกาศประมูลซ่ึงใช้บังคับกับการประกวด
ราคาหรือการประมูลครั้งหนึ่งเพียงครั้งเดียวเป็นการเฉพาะ โดยมิได้เจาะจงตัวบุคคลผู้อยู่ในบังคับของประกาศ ย่อม
มีสถานะเป็น “คําส่ังทางปกครองท่ัวไป” (คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๗๔๔/๒๕๕๐, ๑๖๕/๒๕๕๑, ๓๖๗/๒๕๕๒, 
๖๐๒/๒๕๕๓, ๕๗/๒๕๕๔, ๕๒๑/๒๕๕๔ และ ๕๖๗/๒๕๕๔) 
๖๖

 ศาลปกครองสูงสุดมีแนวคําวินิจฉัยว่า ประกาศรับสมัครเพ่ือคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางราชการ    
ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ์ท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไปโดยมิได้เจาะจงตัวบุคคล แต่มุ่งหมายใช้บังคับกับกรณีหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ คือใช้บังคับกับการคัดเลือกครั้งหนึ่งเพียงครั้งเดียว ย่อมไม่ใช่ “กฎ” แต่เป็น “คําส่ังทางปกครองท่ัวไป”  
(เช่น คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๕๔๐/๒๕๕๒, ๒๓๑/๒๕๕๓ และ ๗/๒๕๕๔) แต่กรณีประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนบุคคลขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางราชการ ซ่ึงมีผลบังคับเป็นการท่ัวไปจนกว่าจะมีการ
ยกเลิกเพิกถอนหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์เสียใหม่ มิได้มุ่งหมายใช้บังคับแก่การรับสมัครเข้ารับการประเมิน
และคัดเลือกในครั้งหนึ่งเพียงครั้งเดียว ย่อมมีสภาพเป็น “กฎ” (คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๕๘๘/๒๕๕๑)  
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๓๔ 

๓.๒ เจ้าหน้าที่ไม่อาจทําคําส่ังทางปกครองไปตามแนวทางปฏิบัติโดยไม่พิจารณา
ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีก่อนออกคําส่ัง  

ในระบบกฎหมายฝร่ังเศสมีหลักสําคัญอยู่ประการหนึ่งว่าฝ่ายปกครองจะต้อง
พิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีก่อนออกคําส่ังทางปกครอง (règle de l’examen particulier du 

dossier) ท้ังนี้ เพ่ือให ้การพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องครบถ้วนและ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในแต่ละกรณี ในกรณีท่ีฝ่ายปกครองมีดุลพินิจในการพิจารณา 
ออกคําส่ังทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจึงมีหน้าท่ีต้องพิจารณาข้อเท็จจริงแห่งกรณีก่อนท่ีจะ     
ทําคําส่ังทางปกครองขึ้นใช้บังคับ จะออกคําส่ังไปตาม “จุดยืน” ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า (position de 
principe) หรืออ้าง “เหตุผลท่ัวไป” (motifs d’ordre général) หรือ “หลักการของทางราชการ” 
(doctrine administrative) มิได้ สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยวางหลักนี้มานานแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๒๐  
ในคําพิพากษาคดี Secrettant๖๗ โดยระบุว่าหลักดังกล่าวถือเป็น “หลักประกันท่ีสําคัญประการหนึ่ง
ซ่ึงประชาชนพึงได้รับ” ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงหลักดังกล่าวใช้กับองค์กรเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปกครองท้ังปวง ไม่ว่าองค์กรเดี่ยวหรือองค์กรกลุ่ม องค์กรท่ีมีอํานาจพิจารณาออกคําส่ังทาง
ปกครองหรือองค์กรอ่ืนท่ีมีส่วนร่วมในการพิจารณาทางปกครอง เช่น องค์กรท่ีมีหน้าท่ีเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของผู้มีอํานาจออกคําส่ังทางปกครอง๖๘  

ท่ีผ่านมาสภาแห่งรัฐได้นําหลักนี้มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทในหลายกรณี
ด้วยกัน เช่น กรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคําส่ังปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างบ้านพักบนหน้าผา
แห่งหนึ่งโดยให้เหตุผลว่า “การก่อสร้างอาคารใด ๆ ในบริเวณนั้นอาจมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของ
ชายฝ่ังทะเลได้” โดยมิได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคําขอของผู้ฟ้องคดีเสียก่อนว่าอาคารท่ีขออนุญาต
ก่อสร้างนั้นมีลักษณะท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์หรือส่ิงแวดล้อมในบริเวณนั้นหรือไม่ อย่างไร 
สภาแห่งรัฐก็วินิจฉัยว่าเป็นการพิจารณาทําคําส่ังทางปกครองโดยสําคัญผิดในข้อกฎหมาย๖๙ กรณีท่ี
ผู้อํานวยการโรงเรียนมีคําสั่งปฏิเสธคําขอของนักเรียนซึ่งได้เรียนวิชาเลือกอื่น ๆ ครบแล้วจึงขอยุติ 
การเรียนวิชาเลือกภาษาละติน โดยมีคําส่ังปฏิเสธคําขอในทุกกรณี มิได้พิจารณาข้อเท็จจริงของคําขอ  
เป็นรายกรณีไป สภาแห่งรัฐก็วินิจฉัยว่าเป็นการกระทําเกินขอบอํานาจ๗๐ กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เล่ือนตําแหน่งของกระทรวงกลาโหมได้จัดทําบัญชีข้าราชการทหารท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอช่ือให้เล่ือน
ตําแหน่งเป็นนายพัน โดยไม่รับพิจารณากรณีของข้าราชการท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นคร้ังแรกทุกราย 
ท้ังท่ีบทกฎหมายมิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ ย่อมเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการไป     
โดยมิได้พิจารณาข้อเท็จจริงของข้าราชการแต่ละรายซ่ึงถูกตัดสิทธิ อันเป็นการเลือกปฏิบัติตามหลักการ
ท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า บัญชีท่ีจัดทําขึ้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย๗๑ หรือกรณีคณะกรรมการขึ้นทะเบียน    
ผู้ประกอบโรคศิลป์ ซ่ึงบทกฎหมายกําหนดให้พิจารณาคําขอขึ้นทะเบียนแต่ละรายและลงมติเป็น 

                                           
๖๗

 C.E., 7 août 1920, R. p. 853. 
๖๘

 สําหรับบทวิเคราะห์หลักนี้ โปรดดู MOULIN (R.), “La règle de l’examen particulier du dossier”, A..J.D.A. 

1980, p. 443 s. 
๖๙

 C.E., 22 octobre 1982, Le Queau, R. table p. 786. 
๗๐

 C.E., 11 février 1983, Mathis, JCP 1984, n° 20132, note Moderne.  
๗๑

 C.E., 14 octobre 1988, Pillet et Bonal, R. p. 342. 



ข้อความคิดและหลักกฎหมายเกีย่วกับ “แนวทางปฏิบัติ” ในการออกคําส่ังทางปกครอง                
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (สิงหาคม ๒๕๕๕) 
______________________________________________________________________________ 

 

๓๕ 

กรณี ๆ ไป แต่คณะกรรมการกลับมีมติขึ้นทะเบียนผู้ยื่นคําขอสองรายโดยวิธียกมือออกเสียง มีมติ  
ขึ้นทะเบียนผู้ยื่นคําขออีกสองรายโดยวิธีลงคะแนนลับ ส่วนผู้ยื่นคําขอท่ีเหลืออีกสามสิบสามราย      
มีมติโดยรวมให้ปฏิเสธไม่ขึ้นทะเบียน การลงมติของคณะกรรมการย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย๗๒ ซ่ึงเป็น
ท่ีเข้าใจได้ว่า แม้ในกรณีท่ีกฎหมายจะมิได้บัญญัติให้มีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป แต่การพิจารณา
แบบ “ยกเข่ง” ไปตามหลักการท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้าเช่นนี้ก็ไม่อาจกระทําได้ เพราะจะขัดต่อหลักท่ีว่า
ฝ่ายปกครองต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีก่อนออกคําส่ังทางปกครอง 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีฝ่ายปกครองได้กําหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าท่ียึดถือในการ
พิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง ย่อมสุ่มเส่ียงท่ีเจ้าหน้าท่ีจะ “หลับหูหลับตา” อ้างแนวทางปฏิบัติ 
เป็นเหตุผลในการทําคําส่ัง โดยมิได้พิจารณาข้อเท็จจริงแห่งกรณีเลยว่ามีเหตุผลอันสมควรท่ีจะออก
คําส่ังไปในแนวทางอ่ืนได้หรือไม่ ในกรณีเช่นว่านี้ คําส่ังท่ีทําขึ้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะขัดต่อ
หลักท่ีว่าฝ่ายปกครองต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีก่อนออกคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงสภาแห่งรัฐ
ได้พิพากษาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีมีเหตุบกพร่องเช่นนี้มานักต่อนัก เช่น ในคําพิพากษาคดี 
Zimmermann

๗๓ ซ่ึงมีข้อเท็จจริงว่า นาย Zimmermann ผู้ประกอบการเล้ียงหมูป่าเพ่ือการพาณิชย ์
ได้ฟ้องขอให้เพิกถอนคําส่ังของผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีไม่ผ่อนผันให้ยกเว้นหลักเกณฑ์เก่ียวกับคอกเล้ียง 
หมูป่าในหนังสือเวียนลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ค.ศ. ๑๙๘๓ ท่ีกําหนดว่า คอกเล้ียงจะต้องลึกลงไปใน
พ้ืนดินอย่างน้อย ๘๐ เซ็นติเมตร ท้ังนี้ สภาแห่งรัฐพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า “แม้ว่าองค์กรฝ่ายปกครอง 
ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาคําขออนุญาตชอบท่ีจะพิจารณาคําขอตามเกณฑ์พิจารณาท่ัวไปได้ เช่น 
เกณฑ์เก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรงของคอกเล้ียงหมูป่าดังเช่นในกรณีพิพาทนี้ แต่กระบวนการพิจารณา
ดังกล่าวก็ไม่เป็นเหตุให้ฝ่ายปกครองละเว้นไม่พิจารณาข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีท่ีอาจเป็นเหตุผลให้ 
ผ่อนผันเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ได้ เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีคําขอผ่อนผันไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เกณฑ์เก่ียวกับความลึกของคอกเล้ียงหมูป่าโดยอ้างว่ากรณีของตนเป็นการเล้ียงหมูป่าเพ่ือการพาณิชย์ 
ซ่ึงมีมาตรการสอดส่องดูแลโดยพนักงานเป็นอย่างดี อีกท้ังคอกเล้ียงท่ีมีอยู่ก็ได้คุณภาพมาตรฐาน แต่
ปรากฏว่าหน่วยงานท่ีมีอํานาจกลับมีคําส่ังไม่ผ่อนผันเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ โดยมีหนังสือแจ้งเวียน 
(lettre-circulaire) ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ค.ศ. ๑๙๘๕ ท่ีมีข้อความอย่างเดียวกันสําหรับผู้ท่ีมีหมูป่า
ในครอบครองทุกรายในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัดซ่ึงคอกเล้ียงหมูป่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดใน
หนังสือเวียน โดยหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าวเพียงแต่อ้างถึงหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในหนังสือเวียนลงวันท่ี 
๒๒ เมษายน ค.ศ. ๑๙๘๓ เท่านั้น โดยมิได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงเก่ียวกับกรณีของผู้ฟ้องคดีเลย” 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สภาแห่งรัฐจึงวินิจฉัยว่าคําส่ังผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีไม่ผ่อนผันการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในหนังสือเวียนเป็นคําส่ังท่ีทําขึ้นโดยไม่ถูกต้อง จึงพิพากษากลับคําพิพากษาศาล
ปกครองช้ันต้นท่ีให้ยกฟ้อง เป็นให้เพิกถอนคําส่ังของผู้ว่าราชการจังหวัด 

ตัวอย่างอีกกรณีหนึ่ง คือ คําพิพากษาคดี SARL Mediaterra
๗๔

 ซ่ึงมีข้อเท็จจริงว่า 
บริษัท Mediaterra ได้ยื่นคําขอต่อคณะกรรมการส่ือส่ิงพิมพ์และสํานักพิมพ์ให้พิจารณาต่ออายุใบรับรอง 
การขึ้นทะเบียนสิ่งพ ิมพ์ “Terre à Terre” ของบริษัทเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามท่ี

                                           
๗๒

 C.E., 19 janvier 1966, Lemonne, R. p. 44. 
๗๓

 C.E., 24 juillet 1987, R. p. 562.  
๗๔

 C.E., 5 juillet 2000, req. n° 209226. 
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๓๖ 

กําหนดในประมวลรัษฎากร แต่คณะกรรมการฯ มีคําส่ังปฏิเสธไม่ต่ออายุใบรับรองให้ เนื่องจาก
ยอดขายส่ิงพิมพ์ดังกล่าวมีจํานวนไม่ถึงคร่ึงหนึ่งของจํานวนท่ีวางจําหน่าย ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการฯ ได้กําหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง ท้ังนี้ สภาแห่งรัฐ
พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า มาตรา ๗๒ แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติว่า “ส่ิงพิมพ์ท่ีอาจได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีตามมาตรา ๒๙๘ สัตต จะต้องเข้าเงื่อนไขตามท่ีกําหนดดังต่อไปนี้ ... (๔) มีการ
จําหน่ายแก่สาธารณชนอย่างแท้จริง” ซ่ึงพิจารณาแล้วเห็นว่า “แม้ว่าคณะกรรมการฯ ชอบท่ีจะ
กําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการสําคัญผิด 
ในข้อกฎหมาย โดยให้ถือว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจําหน่ายแก่สาธารณชนอย่างแท้จริง 
หากยอดขายส่ิงพิมพ์มีจํานวนถึงคร่ึงหนึ่งของจํานวนท่ีวางจําหน่าย แต่อย่างไรก็ดี การอ้างอิงแนวทาง
ปฏิบัตินี้ก็ไม่เป็นเหตุให้คณะกรรมการฯ ละเว้นไม่พิจารณาข้อเท็จจริงตามคําขอและตรวจสอบว่า
ข้อเท็จจริงกรณีบริษัท Mediaterra มีลักษณะพิเศษอันจะเป็นเหตุผลให้ยกเว้นต่อแนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวได้หรือไม่ ซ่ึงปรากฏจากข้อความในคําส่ังพิพาทว่า คณะกรรมการฯ มิได้พิจารณาข้อเท็จจริง
ในกรณีของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด” จึงพิพากษาเพิกถอนคําส่ังของคณะกรรมการฯ ตามคําขอของผู้ฟ้องคดี 
และให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจารณามีคําส่ังภายหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงใหม่ โดยพิจารณา  
มีคําส่ังให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันท่ีนายกรัฐมนตรีได้รับแจ้งคําพิพากษานี ้

ระบบกฎหมายปกครองเบลเยียมซ่ึงได้รับอิทธิพลสําคัญจากฝร่ังเศสก็มีแนวคิด
ทํานองเดียวกัน โดยมีหลักที่ว่าฝ่ายปกครองต้องใช้อํานาจพิจารณาอย่างแท้จริง (principe de 

l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation) ซ่ึงมีสาระสําคัญว่า ในการทําคําส่ังทางปกครอง
ขึ้นบังคับใช้ในแต่ละกรณี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมี “หน้าท่ี” พิจารณาข้อเท็จจริงท้ังปวงท่ีเก่ียวข้อง
ก่อนพิจารณามีคําส่ัง ท้ังนี้ เพ่ือท่ีคําส่ังท่ีทําขึ้นจะได้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในกรณีนั้น ๆ        
ซ่ึงฝ่ายตําราเรียก “หน้าท่ี” นี้ว่า “หน้าท่ีในการพิจารณาข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีโดยครบถ้วนสมบูรณ์” 
(obligation de procéder à un examen particulier et complet de l’espèce) บ้างก็เรียกว่า 
“หน้าท่ีในการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ” (devoir de minutie) 

หลักดังกล่าวห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองทํา “คําส่ังโดยรวม” (décisions 
globales) ขึ้นบังคับใช้กับทุกกรณี โดยไม่พิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีเสียก่อน หรือทําคําส่ังขึ้น
ตาม “จุดยืนท่ีกําหนดไว้ตายตัว” (positions de principe rigides) โดยไม่พิจารณาว่าสามารถทํา
คําส่ังในแนวทางอ่ืนได้หรือไม่ ในส่วนท่ีเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง 
สภาแห่งรัฐเบลเยียมก็เคยวินิจฉัยว่า แม้กรณีท่ีฝ่ายปกครองได้กําหนดแนวทางการออกคําส่ังไว้
ล่วงหน้าแล้ว แต่ฝ่ายปกครองก็ไม่อาจละเลยท่ีจะพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีก่อนทําคําส่ัง๗๕ 
ตัวอย่างท่ีชัดเจนในเร่ืองนี้ คือ คําพิพากษาคดี Servais๗๖ ซ่ึงมีข้อเท็จจริงว่า นาย Servais เกษตรกร
ในแคว้นวัลโลเนียได้ก่อสร้างโรงนาสังกะสีไว้สําหรับเก็บผลผลิตและอุปกรณ์การเกษตร แต่ต่อมา
รัฐมนตรีได้ออกหนังสือเวียนห้ามการก่อสร้างโรงนาท่ีทําด้วยสังกะสี เจ้าหน้าท่ีแคว้นจึงแจ้งให้     
นาย Servais ยื่นคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้างโรงนาดังกล่าวให้ถูกต้อง แต่ปรากฏว่าเทศบาลได้มีคําส่ัง
ปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตโดยอ้างว่าหนังสือเวียนของรัฐมนตรีห้ามการก่อสร้างโรงนาท่ีทําด้วยสังกะสี 
                                           
๗๕

 C.E., 30 janvier 2003, Meys, n° 115.290. 
๗๖

 C.E., 25 septembre 2001, n° 99.085. 
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๓๗ 

นาย Servais จึงยื่นอุทธรณ์ต่อ Députation permanente
๗๗

 ท่ีพิจารณาแล้วได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้
ออกใบอนุญาต เจ้าหน้าท่ีแคว้นอุทธรณ์คําส่ังออกใบอนุญาตต่อรัฐบาลแคว้นวัลโลเนียท่ีพิจารณาแล้ว
มีคําส่ังปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาต นาย Servais จึงฟ้องคดีต่อสภาแห่งรัฐขอให้เพิกถอนคําส่ังของรัฐบาล 
ซ่ึงสภาแห่งรัฐพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ในการมีคําส่ังปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตนั้น ปรากฏว่ารัฐบาล
แคว้นวัลโลเนียมิได้พิจารณาข้อเท็จจริงแห่งกรณีเลย เพียงแต่มีคําส่ังไปตามหนังสือเวียนของรัฐมนตรี 
(แม้จะมิได้อ้างอิงหนังสือเวียนดังกล่าวในคําส่ังก็ตาม) คําส่ังของรัฐบาลมิได้แสดงให้เห็นว่าโรงนา   
ของนาย Servais มีผลกระทบต่อทัศนียภาพของบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบอย่างไร ยิ่งไปกว่านั้น เพ่ือนบ้าน 
ของนาย Servais เองต่างก็มีโรงนาท่ีทําด้วยสังกะสีโดยถ้วนท่ัวกันท้ังส้ิน คําส่ังของรัฐบาลจึงขัดต่อหลัก 
การใช้อํานาจพิจารณาอย่างแท้จริงก่อนมีคําส่ังทางปกครอง สภาแห่งรัฐจึงพิพากษาเพิกถอนคําส่ัง 

ฝ่ายตําราในเบลเยียมยังมีความเห็นไม่ลงรอยกันเก่ียวกับ “สถานะ” ของหลักท่ีว่า
ฝ่ายปกครองต้องใช้อํานาจพิจารณาอย่างแท้จริง โดยส่วนหนึ่งเห็นว่า หลักดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ 
หนึ่งของ “หลักการปฏิบัติราชการที่ดี” (principe de bonne administration) ซ่ึงครอบคลุม  
หลักย่อยต่าง ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง๗๘ แต่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่า หลักการใช้อํานาจ
พิจารณาอย่างแท้จริงนั้นมีสถานะเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” (principe général de droit) ท่ีดํารง
อยู่เป็นเอกเทศแยกต่างหากจากหลักการปฏิบัติราชการท่ีดี มิฉะนั้นหลักการปฏิบัติราชการท่ีดีก็จะ
กลายเป็น “แนวคิดครอบจักรวาล” (“notion fourre-tout”) ท่ีรวบรวมหลักท้ังหลายผสมปนเป   
ไว้ด้วยกัน๗๙ ท้ังนี้ หลักการใช้อํานาจพิจารณาอย่างแท้จริงช่วยเสริมเติมเต็มหลักกฎหมายท่ัวไปอีก
หลักหนึ่ง ซ่ึงได้แก่หลักที่ว่าฝ่ายปกครองไม่อาจสละอํานาจของตน (principe de l’indisponibilité 
des compétences administratives) ท่ีเรียกร้องให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีมีอํานาจในเร่ืองหนึ่ง
ต้องใช้อํานาจนั้นด้วยตนเอง มิอาจละเว้นไม่ใช้อํานาจ หรือสละอํานาจนั้นให้แก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
อ่ืนหรือองค์กรอ่ืนได ้

ในระบบกฎหมายไทยก็มีหลักเก่ียวกับการพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนออกคําส่ังทาง
ปกครอง โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาตรา ๒๘ บัญญัติให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมของเร่ือง โดยไม่ผูกพันอยู่กับคําขอหรือพยานหลักฐานของ
คู่กรณี และมาตรา ๒๙ บัญญัติให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาพยานหลักฐานท่ีจําเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง 

                                           
๗๗

 Députation permanente เป็นองค์กรของจังหวัด (province) ประกอบด้วยสมาชิกสภาจังหวัด (membres 

du Conseil provincial) จํานวนหกคน และมีผู้ว่าราชการจังหวัด (gouverneur) เป็นประธาน โดยมีอํานาจหน้าท่ี  
ท้ังในฐานะฝ่ายปกครอง และในฐานะองค์กรตุลาการท่ีวินิจฉัยข้อพิพาทต่าง ๆ รวมท้ังมีอํานาจกํากับดูแลการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล (communes) ด้วย 
๗๘

 “หลักการปฏิบัติราชการท่ีดี” ในระบบกฎหมายปกครองเบลเยียมได้รับอิทธิพลมาจากระบบกฎหมายปกครอง
เนเธอร์แลนด์ โดยครอบคลุมหลักย่อยต่าง ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เช่น การรับฟังคู่กรณี (droit 

d’être entendu) ความเป็นกลางของเจ้าหน้าท่ี (principe d’impartialité) การให้เหตุผลประกอบคําส่ังทาง
ปกครอง (devoir de motiver) การพิจารณาอย่างตรงไปตรงมา (devoir de fair-play) หลักความระมัดระวัง 
(principe de vigilance) หลักความพอสมควรแก่เหตุ (principe de proportionnalité) รายละเอียดโปรดดู 
LEWALLE (P.), “Les règles non-écrites dans la jurisprudence du juge de l’excès de pouvoir”, in 

Rapport annuel du Conseil d’État 1998-1999, pp. 204 et s. 
๗๙

 GOFFAUX (P.), อ้างแล้วใน (๔), pp. 111-112. 
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๓๘ 

อย่างไรก็ดี บทบัญญัติดังกล่าวก็มิได้เน้นถึง “มิติ” ของการใช้อํานาจพิจารณาอย่างแท้จริงก่อนออก
คําส่ังทางปกครอง แต่มุ่งเน้นหน้าท่ีของฝ่ายปกครองในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามหลักการไต่สวน 
(Inquisitionsmaxime ; principe inquisitoire) โดยฝ่ายปกครองสามารถกําหนดวิธีการแสวงหา
ข้อเท็จจริงให้เหมาะสมกับแต่ละกรณี และต้องพิจารณาพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยนัยนี้ 
จึงเป็นเร่ืองน่ายินดีท่ีศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาใน “คดีสหกรณ์ไทยอาสาดอทคอม” (คดีพนัน
ชนไก่) ยืนยันหลักท่ีว่า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงแห่งกรณีว่าสมควรทําคําส่ัง
ทางปกครองไปในทางใด มิใช่ทําคําส่ังขึ้นโดยอ้างถึงแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า เพราะมิฉะนั้น 
จะเป็นการสละอํานาจในการใช้ดุลพินิจพิจารณาของตน ท้ังนี้ น่าสังเกตว่า หลักท่ีว่าเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองต้องใช้อํานาจพิจารณาอย่างแท้จริงยังปรากฏในคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา      
ในหลายเร่ือง เช่น ในเร่ืองเสร็จท่ี ๒๔๕/๒๕๔๔๘๐ และเร่ืองเสร็จท่ี ๔๐๖/๒๕๔๗๘๑ ซ่ึงคณะกรรมการฯ 
ได้ให้ความเห็นว่า กรณีขององค์กรฝ่ายปกครองท่ีมีอํานาจให้ความเห็นชอบต่อการออกคําส่ังทาง
ปกครองหรือการดําเนินการอ่ืนใด องค์กรดังกล่าวจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีเสียก่อน 
จึงจะให้ความเห็นชอบ ไม่อาจให้ความเห็นชอบในหลักการเป็นการล่วงหน้าได ้ 

๓.๓ เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองในแนวทางที่แตกต่างไปจาก
แนวทางปฏิบัติได้ หากข้อเท็จจริงแห่งกรณีมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวหรือมีเหตุผลเกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะ 

ในกรณีท่ีฝ่ายปกครองได้วางแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง
ไว้เป็นกรอบในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองย่อม
ถูกผูกพันให้พิจารณาทําคําส่ังตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว้นั้น โดยในกรณีต่าง ๆ ท่ีมีข้อเท็จจริง
อย่างเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีย่อมถูกผูกพันให้ใช้เกณฑ์พิจารณาเดียวกันในการทําคําส่ัง ไม่อาจเลือกท่ีจะ
ใช้หรือไม่ใช้เกณฑ์พิจารณากับแต่ละกรณีได้ตามอําเภอใจ เพราะจะขัดต่อหลักความเสมอภาคและ
การไม่เลือกปฏิบัติ หลักนี้เป็นท่ียอมรับนับถือกันในระบบกฎหมายของนานาอารยประเทศ ดังเช่นท่ี 
สภาแห่งรัฐเบลเยียมเคยมีคําพิพากษาวางหลักไว้ว่า “ตราบใดท่ีแนวทางปฏิบัติท่ีฝ่ายปกครองกําหนด

                                           
๘๐

 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง กรณีการพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 
: คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษซ่ึงมีอํานาจให้ความเห็นชอบต่อการพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่อาจมีมติเห็นชอบในหลักการเป็นการล่วงหน้าว่า หากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาพบการกระทําผิดกฎหมาย สามารถดําเนินการส่ังพักใช้ใบอนุญาตไปก่อน แล้วจึงนําเรื่องเสนอ
คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาในภายหลัง แต่คณะกรรมการฯ จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบตามท่ีผู้อนุญาต
เสนอเรื่องขึ้นมาเป็นแต่ละกรณี ๆ ไป ก่อนท่ีจะส่ังพักใช้ใบอนุญาต 
๘๑

 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรา ๔๔ 
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ : คณะกรรมการอาหารซ่ึงมีอํานาจให้ความเห็นชอบต่อการส่ังทําลายหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดสําหรับอาหารหรือภาชนะบรรจุท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ยึดหรืออายัดไว้ คณะกรรมการฯ 
ไม่อาจกําหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมอบให้ผู้อนุญาตดําเนินการไปก่อน     
แล้วแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบในภายหลัง แต่ผู้อนุญาตต้องเสนอข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณีไป ก่อนดําเนินการส่ังทําลายอาหารหรือภาชนะบรรจุหรือปฏิบัติการอ่ืนใด
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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๓๙ 

ไว้ยังไม่ถูกยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงแก้ไข รัฐมนตรีย่อมผูกพันให้พิจารณากรณีต่าง ๆ ตามเกณฑ์
พิจารณาท่ีกําหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ ท้ังนี้ ตามหลักความเสมอภาค...”๘๒ ดังนี้ กรณีท่ีฝ่ายปกครอง
ได้กําหนดเกณฑ์พิจารณาในการออกใบอนุญาตนําเข้าสินค้าไว้ “เกณฑ์พิจารณานั้น […] ย่อมผูกพัน
องค์กรฝ่ายปกครองท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาคําขออนุญาต”๘๓ หากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
พิจารณาทําคําส่ังทางปกครองไป โดยทําเสมือนไม่มีแนวทางปฏิบัตินั้นอยู่เลย ก็อาจถือเป็นการฝ่าฝืน
หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต (principe de légitime confiance) หรือหลักความเสมอภาค๘๔ 
ส่วนในระบบกฎหมายฝร่ังเศสก็มีแนวคิดว่าบุคคลท่ีเก่ียวข้องชอบท่ีจะยกแนวทางปฏิบัติของฝ่าย
ปกครองขึ้นกล่าวอ้างต่อเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองได้ เช่น อ้างว่าเจ้าหน้าท่ี
มิได้พิจารณาออกคําส่ังไปตามแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงผลผูกพันของแนวทางปฏิบัติต่อ
องค์กรฝ่ายปกครอง 

อย่างไรก็ดี ผลผูกพันของแนวทางปฏิบัติก็มีลักษณะสัมพัทธ์ ไม่สัมบูรณ์เช่นเดียวกับ
ผลผูกพันของกฎ โดยกรณีของกฎ หลัก “Patere legem quam ipse fecisti” (“จงเคารพ
กฎเกณฑ์ท่ีเจ้าตราขึ้นเอง”) เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎท่ีตนตราขึ้น ตราบใดท่ียังไม่มี
การเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกกฎนั้น จะกระทําการใด ๆ (โดยเฉพาะออกคําส่ังทางปกครอง) 
ในทางท่ีขัดต่อกฎซ่ึงยังมีผลบังคับใช้ หรือยกเว้นไม่ใช้บังคับกฎนั้นแก่บุคคลใดหรือกรณีใดมิได้ หาก
กฎมิได้เปิดช่องให้กระทําเช่นนั้นได้๘๕ ขณะท่ี “ธรรมชาติ” ของแนวทางปฏิบัตินั้นไม่ผูกพันเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปกครองโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด มาตรการใดท่ีไม่เปิดช่องให้ฝ่ายปกครองสามารถดําเนินการเป็น
อย่างอ่ืนไปได้เลยย่อมไม่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ๘๖ การท่ีแนวทางปฏิบัติมิได้มีค่าบังคับและผลผูกพัน
เท่าเทียมกับกฎของฝ่ายปกครอง เป็นเหตุผลให้ยอมรับกันว่าฝ่ายปกครองอาจดําเนินการแตกต่าง   
ไปจากแนวทางปฏิบัติได้ในบางกรณี โดยในระบบกฎหมายฝร่ังเศสมีหลักว่า กรณีท่ีบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
มีข้อเท็จจริงซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว (particularité de la situation de l’intéressé) หรือ     
มีเหตุผลเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ (motifs d’intérêt général) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองก็ชอบท่ีจะ
พิจารณามีคําส่ังในแนวทางท่ีแตกต่างจากแนวทางปฏิบัติได้ โดยไม่ถือว่าขัดต่อหลักความเสมอภาค
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ๘๗ ส่วนสภาแห่งรัฐเบลเยียมก็ยอมรับเช่นกันว่าเจ้าหน้าท่ีอาจทําคําส่ัง     
ทางปกครองในแนวทางท่ีแตกต่างจากแนวทางปฏิบัติได้ หากมีเหตุผลท่ีชอบด้วยกฎหมาย (motifs 

légalement admissibles)
๘๘

 แต่เจ้าหน้าท่ีจะต้องระบุเหตุผลนั้นไว้ในคําส่ังด้วย  

                                           
๘๒

 C.E., 26 juillet 1974, Braem c/ État belge, n° 16591. 
๘๓

 C.E., 8 juin 1962, De Beukelaar, n° 9446. 
๘๔

 C.E., 4 novembre 1992, El Bacori, n° 40.943; C.E., 4 juillet 2002, S.A. Espace culturel et de 

divertissements, n° 108.889; C.E., 14 octobre 2004, Jonckers, n° 136.032. 
๘๕

 สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับหลักนี้ โปรดดู ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์, “หลักท่ีว่าฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์  
ท่ีตนกําหนดขึ้น (Patere legem quam ipse fecisti)”, www.krisdika.go.th (พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
๘๖

 C.E., 30 mars 1977, Conseil de l’Université de Limoges, R.D.P. 1978, p. 273. 
๘๗

 เราทราบกันดีว่า เหตุผลเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะถือเป็น “ข้อยกเว้น” สําคัญต่อหลักความเสมอภาค โดยฝ่าย
ปกครองชอบท่ีจะปฏิบัติแตกต่างกันสําหรับกรณีท่ีมีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันได้ หากมีเหตุผลความจําเป็นเก่ียวกับ
ประโยชน์สาธารณะ 
๘๘

 C.E., 15 janvier 1991, Van Belle, n° 36.229; C.E., 5 mars 1992, Lewis et Bloom, n° 38.936. 
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๔๐ 

อนึ่ง นอกจากแนวทางปฏิบัติท่ีฝ่ายปกครองกําหนดไว้ในหนังสือเวียน หนังสือส่ังการ 
หรือบันทึกต่าง ๆ แล้ว ในบางกรณีอาจมี “แนวทางปฏิบัติโดยปริยาย” (“directive implicite”) 

ซ่ึงมิได้กําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นเร่ืองท่ีปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องจนยอมรับนับถือว่า
เป็น “บรรทัดฐานของทางราชการ” (précédents administratifs) ในกรณีเช่นว่านี้เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองย่อมถูกผูกพันโดยแนวทางปฏิบัติโดยปริยายนี้ด้วย๘๙ ตัวอย่างเช่น กรณีท่ีข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ศึกษาธิการจังหวัดเคยพิจารณาผ่อนผันให้เด็กนักเรียนหลายรายสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีอยู่
นอกเขตภูมิลําเนาของตนได้ หากสถานศึกษานั้นตั้งอยู่ใกล้ท่ีทํางานของผู้ปกครอง แต่กรณีลูกสาวของ 
ผู้ฟ้องคดีกลับมีคําส่ังปฏิเสธไม่ผ่อนผันตามแนวทางท่ีเคยปฏิบัติมาโดยตลอด โดยไม่มีเหตุผลอ่ืนใด    
ท่ีจะปฏิเสธไม่ผ่อนผัน เพียงแต่อ้างว่าข้อพิจารณาในเร่ืองท่ีทํางานของผู้ปกครองมิใช่เกณฑ์พิจารณา 
ท่ีกําหนดไว้ สภาแห่งรัฐก็วินิจฉัยว่า การท่ีศึกษาธิการจังหวัดปฏิเสธไม่ใช้เกณฑ์พิจารณาท่ีเคยใช้กับ
นักเรียนรายอ่ืน ๆ มาก่อนกับลูกสาวของผู้ฟ้องคดีนั้น ย่อมเป็นการพิจารณาท่ีขัดต่อหลักการปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการสาธารณะด้านการศึกษาโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน๙๐ ทํานองเดียวกัน กรณีท่ีผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลเคยอนุมัติเงินค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาให้แก่เจ้าหน้าท่ีรายหนึ่ง แต่กลับปฏิเสธไม่อนุมัติเงิน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ท้ังท่ีโรงพยาบาลมีงบประมาณเพียงพอ และผู้ฟ้องคดีก็ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันกับ
เจ้าหน้าท่ีรายนั้น อีกท้ังคําส่ังปฏิเสธไม่อนุมัติเงินก็มิได้อ้างเหตุผลเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะหรือ
แสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าท่ีซ่ึงได้รับเงินกับกรณีผู้ฟ้องคดีแตกต่างกันอย่างไร สภาแห่งรัฐ
ก็วินิจฉัยว่า การท่ีผู้อํานวยการโรงพยาบาลไม่นําเกณฑ์พิจารณาท่ีเคยใช้กับเจ้าหน้าท่ีซ่ึงได้รับเงินมาใช้
กับผู้ฟ้องคดีเป็นการพิจารณาที่ขัดต่อหลักการปฏิบัติต่อข้าราชการโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน๙๑      
กรณีจึงกล่าวได้ว่าบรรทัดฐานของทางราชการท่ีเกิดจากการปฏิบัติติดต่อกันมานั้นเป็น “มาตรฐาน” 
(standard) ท่ีฝ่ายปกครองต้องยึดถืออย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพราะช่วยให้การดําเนินงานของฝ่าย
ปกครองมีความแน่นอนคาดหมายได้ มิใช่เปล่ียนกลับไปกลับมาในแต่ละกรณี อย่างไรก็ดี สมควรตั้ง
เป็นข้อสังเกตไว้ว่า ในการอ้างบรรทัดฐานของทางราชการนั้น ปัจจัยเก่ียวกับ “เอกภาพของช่วงเวลา” 
(unité de temps) ก็มีความสําคัญ กล่าวคือ ยิ่งคําส่ังทางปกครองท่ีจะอ้างเป็นบรรทัดฐานกับคําส่ัง
ทางปกครองพิพาททําขึ้นในช่วงเวลาห่างกันมากเท่าใด โอกาสท่ีศาลปกครองจะวินิจฉัยว่าคําส่ังทาง
ปกครองพิพาทไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานท่ีผ่านมาและขัดต่อหลักความเสมอภาคก็ยิ่งลดน้อยถอยลง
ไปเท่านั้น เพราะเม่ือกาลเวลาผ่านไป บริบทในการทําคําส่ังทางปกครองย่อมเปล่ียนแปลงไป และ 
บางกรณีบทกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก็อาจเปล่ียนแปลงไปแล้วก็ได้๙๒  

นอกจากฝร่ังเศสแล้ว ระบบกฎหมายของประเทศอ่ืน ๆ ก็มีแนวคิดเก่ียวกับ “แนวทาง
ปฏิบัติโดยปริยาย” เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบกฎหมายเยอรมันท่ีมีหลักว่า การท่ีฝ่ายปกครองใช้

                                           
๘๙

 สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับ “บรรทัดฐานของทางราชการ” และความสัมพันธ์กับหลักความเสมอภาค โปรดดู 
WERNER (A.), “Le précédent administratif, source de légalité – Vers une reconnaissance du 

principe d'égalité”, A.J.D.A. 1987, p. 435 s. 
๙๐

 C.E., 10 juillet 1995, Contremoulin, R. p. 213, A.J.D.A. 1995, p. 925, concl. Aguila. 
๙๑

 C.E., 12 novembre 2007, Madame Arnaud, req. n° 289254, A.J.D.A. 2008, p. 62. 
๙๒

 สําหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ โปรดดู BOTTEGHI (D.) et LALLET (A.), “Le principe d’égalité n’a rien 

perdu de son charme, ni de son éclat”, chron., A.J.D.A. 2011, p. 150 s. 
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๔๑ 

อํานาจดุลพินิจทําคําส่ังทางปกครองในทางใดทางหนึ่งซํ้าแล้วซํ้าเล่าในกรณีท่ีมีข้อเท็จจริงอย่าง
เดียวกัน ย่อมทําให้เกิดกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย โดยฝ่ายปกครองยอมผูกพันตนต่อกฎเกณฑ์นั้น๙๓ 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักความเสมอภาค ฝ่ายปกครองจึงต้องพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีผ่านมา หากแนวทางปฏิบัตินั้นไม่ขัดต่อบทบัญญัติกฎหมาย และไม่มี
เหตุผลอันชอบธรรมอ่ืนใดท่ีจะดําเนินการให้แตกต่างไปจากแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ทํานองเดียวกัน 
ระบบกฎหมายอิตาลีก็มีหลักว่า ในกรณีท่ีฝ่ายปกครองได้ใช้อํานาจดุลพินิจออกคําส่ังทางปกครองไป
ในทางใดทางหนึ่งอย่างสมํ่าเสมอติดต่อกันเป็นเวลานานพอสมควร ย่อมถือเป็นการวาง “แนวปฏิบัติ
ของฝ่ายปกครอง” (prassi amministrativa) ท่ีมีผลผูกพันการใช้อํานาจของฝ่ายปกครองในกรณีท่ี  
มีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน โดยฝ่ายปกครองจะดําเนินการให้ผิดแผกไปจากแนวทางปฏิบัตินั้นได้
เฉพาะกรณีท่ีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเปล่ียนแปลงไปเท่านั้น๙๔  

๔. การตรวจสอบแนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองโดยศาล 

  ฝ่ายตําราในฝร่ังเศสส่วนหนึ่งเห็นว่าควรยอมรับให้ผู้เก่ียวข้องสามารถฟ้องคดีขอให้
เพิกถอนแนวทางปฏิบัติได้โดยตรง เช่น ศาสตราจารย์ Pierre Delvolvé ท่ีให้ทัศนะว่า “การเพิกถอน
แนวทางปฏิบัติท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมครอบคลุมคําส่ังทางปกครองท้ังหลายท่ีจะทําขึ้นในกรอบของ
แนวทางปฏิบัตินั้น ขณะท่ีการเพิกถอนคําส่ังใดคําส่ังหนึ่งย่อมมีผลจํากัดเฉพาะกรณี ไม่ส่งผลต่อคําส่ัง
อ่ืน ๆ”๙๕ ในทํานองเดียวกัน M. Bernard Tricot ตุลาการประจําสภาแห่งรัฐได้ช้ีให้เห็นถึงข้อเสีย 
ของการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของแนวทางปฏิบัติผ่านคําส่ังทางปกครองพิพาทอีกช้ันหนึ่งว่า 
ระบบการตรวจสอบโดยอ้อมนี้ “บังคับให้ต้องรอให้มีการออกคําส่ังทางปกครองเสียก่อน ท้ังท่ีแนวทาง
ปฏิบัติอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเด่นชัด ทางท่ีดีควรยอมรับให้เพิกถอนแนวทางปฏิบัติได้     
ไม่ควรปล่อยให้ใช้แนวทางปฏิบัตินั้นออกคําส่ังทางปกครองในกรณีต่าง ๆ”๙๖ แม้ว่าข้อเสนอดังกล่าวจะ
มีเหตุผลน่ารับฟัง แต่สภาแห่งรัฐก็มิได้คล้อยตามแต่อย่างใด ยังคงยืนยันแนวคําวินิจฉัยท่ีไม่รับคําฟ้อง
โต้แย้งแนวทางปฏิบัติไว้พิจารณาเสมอมา โดยอ้างเหตุผลท่ีว่า แนวทางปฏิบัติไม่มีสภาพเป็นกฎ โดย
แนวทางปฏิบัติซ่ึงไม่มีมาตรการอันใดท่ีจะทําให้มีผลบังคับใช้ได้ในตัวเองนั้นเป็นเพียง “มาตรการ
ภายในฝ่ายปกครอง” (mesure d’ordre intérieur) ท่ีไม่อาจนํามาฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนได้๙๗ 
และบางกรณีก็ระบุอย่างชัดเจนว่า “แม้ความชอบด้วยกฎหมายของแนวทางปฏิบัติอาจถูกตรวจสอบ
ได้ในกรณีท่ีมีการฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกับคําส่ังทางปกครองท่ีอ้างอิงแนวทางปฏิบัติ แต่ [ตัวแนวทาง
ปฏิบัต]ิ ไม่อาจนํามาฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนได้”๙๘ อย่างไรก็ดี หากแนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครอง
ในกรณีใดได้กําหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายขึ้นใหม่เพ่ิมเติมไปจากท่ีมีอยู่เดิม สภาแห่งรัฐก็จะวินิจฉัยว่า

                                           
๙๓

 FORSTHOFF (E.), อ้างแล้วใน (๒), p. 164. 
๙๔

 ALESSI (R.), Principi di diritto amministrativo, (Milano : Giuffré, 1974), p. 246 อ้างใน PAVLOPOULOS 

(P.), อ้างแล้วใน (๓) , p. 121. 
๙๕

 “La notion de directive”, อ้างแล้วใน (๑๔) , p. 471. 
๙๖

 Conclusions sur C.E. Ass., 29 janvier 1954, Institut Notre-Dame du Kreisker, R.P.D.A. 1954, p. 50. 
๙๗

 C.E., 8 octobre 1971, Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, R. p. 588, 

concl. Vught. 
๙๘

 C.E., 18 octobre 1991, Union nationale de la propriété immobilière, R. p. 338. 
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๔๒ 

มีสภาพเป็นกฎ และรับคําฟ้องไว้พิจารณาและพิพากษาเพิกถอนแนวทางปฏิบัตินั้น ถ้าปรากฏว่าไม่มี
บทกฎหมายใดให้อํานาจฝ่ายปกครองออกกฎในกรณีนั้น หรือมิใช่การใช้อํานาจออกกฎเพ่ือจัดระเบียบ
การดําเนินงานภายในหน่วยงาน อันเป็นอํานาจท่ัวไปของหัวหน้าหน่วยงาน   

ท้ังนี้ ในช่วงหลังสภาแห่งรัฐได้ปรับแนวทางการพิจารณารับคําฟ้องโต้แย้งแนวทาง
ปฏิบัติ โดยมิได้พิจารณาว่าแนวทางปฏิบัติมีสภาพเป็น “กฎ” หรือไม่ใช่ “กฎ” แต่จะพิจารณาว่า
แนวทางปฏิบัติมีเนื้อหาท่ีมีลักษณะบังคับให้ต้องปฏิบัติตามหรือไม่ โดยในคดี Comité anti-amiante 

Jussieu
๙๙

 สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยว่า มติคณะกรรมการบริหารกองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากแร่
ใยหินท่ีกําหนดแนวทางท่ัวไปในการพิจารณาคําขอค่าทดแทนความเสียหาย โดยไม่ห้ามเจ้าหน้าท่ีให้
สามารถพิจารณาแตกต่างจากแนวทางท่ีกําหนดได้หากข้อเท็จจริงเก่ียวกับผู้ยื่นคําขอในแต่ละกรณี   
มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวนั้น มติดังกล่าวมีเนื้อหาท่ี “ไม่มีลักษณะบังคับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม” 
(“dénués de caractère impératif”) จึงไม่อาจนํามาฟ้องคดีขอให้เพิกถอนได้ ซ่ึงหากตีความในทาง
ตรงกันข้ามจะเท่ากับว่า “แนวทางปฏิบัติ” ในกรณีใดท่ีมิได้มีเนื้อหาท่ีเพียงแต่ช้ีแนะแนวทางการใช้
ดุลพินิจแก่เจ้าหน้าท่ี แต่บังคับให้เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนไปได้เลย 
กรณีย่อมนํามาฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนได้ ซ่ึงน่าสังเกตว่า ในคดี Madame Lhomeau-Chartier et 

autres
๑๐๐

 สภาแห่งรัฐได้รับคําฟ้องขอให้เพิกถอนบันทึกส่ังการ (note de service) ของรัฐมนตรี    
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการเล่ือนตําแหน่งข้าราชการครูไว้พิจารณา และวินิจฉัยว่าบันทึก
ส่ังการของรัฐมนตรีเพียงแต่ “กล่าวย้ําในลักษณะบังคับให้ปฏิบัติตาม” (“rappelant de manière 

impérative”) ว่ามิให้ดําเนินการเล่ือนตําแหน่งสําหรับตําแหน่งท่ียังไม่ว่างลง อันเป็นการกล่าวย้ําถึง
บทบัญญัติมาตรา ๑๒ แห่งรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๓ ว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของ
ข้าราชการท่ีบัญญัติว่า “การเล่ือนตําแหน่งซ่ึงมีวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือไปจากให้บุคคลเข้าครอง
ตําแหน่งท่ีว่างอยู่และปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งนั้น ให้ถือว่าไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมาย” ดังนี้ บันทึก
ส่ังการพิพาทจึงมิได้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย คําฟ้องของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น จึงพิพากษายกฟ้อง 
กรณีจึงแสดงให้เห็นว่า สภาแห่งรัฐยอมรับท่ีจะรับคําฟ้องโต้แย้งแนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองไว้
พิจารณา หากแนวทางปฏิบัติมีเนื้อหาท่ีบังคับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม แต่โดยท่ีบันทึกส่ังการของ
รัฐมนตรีในกรณีนี้มิได้กําหนดกฎเกณฑ์ใด ๆ ขึ้นใหม่เพ่ิมเติมไปจากบทบัญญัติกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ 
หรือขัดแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมาย สภาแห่งรัฐจึงพิพากษายกฟ้อง ซ่ึงการท่ีสภาแห่งรัฐพิจารณาถึง 
“ผล” ของแนวทางปฏิบัติ ไม่ใช่ “สถานะทางกฎหมาย” ของแนวทางปฏิบัติ (เป็นกฎหรือไม่เป็นกฎ) 
ในการรับคําฟ้องโต้แย้งแนวทางปฏิบัติไว้พิจารณานั้น ย่อมมีผลทําให้การตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของแนวทางปฏิบัติมีขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น ซ่ึงหากสภาแห่งรัฐยืนยันแนวทางดังกล่าว 
แนวคําวินิจฉัยเก่ียวกับการรับคําฟ้องโต้แย้งแนวทางปฏิบัติก็จะสอดรับกับแนวคําวินิจฉัยใหม่ของ 
สภาแห่งรัฐในการรับคําฟ้องโต้แย้งหนังสือเวียนของฝ่ายปกครองตามคําพิพากษาคดี Madame 

Duvignères
๑๐๑

 ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ ท่ีวางเกณฑ์พิจารณาใหม่ในการรับคําฟ้องโต้แย้งหนังสือเวียน 

                                           
๙๙

 C.E., 3 mai 2004, R. p. 193. 
๑๐๐

 C.E., 30 avril 2004, req. n° 253753. 
๑๐๑

 C.E. Sect., 18 décembre 2002, R. p. 463, concl. Fombeur; A.J.D.A. 2003, chron. Donnat et 

Casas. 
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๔๓ 

ท้ังนี้ คําพิพากษาคดี Madame Duvignères ดังกล่าวได้ “ก้าวข้าม” เกณฑ์พิจารณา
ท่ีมีมาเกือบคร่ึงศตวรรษตามคําพิพากษา (ประชุมใหญ่) คดี Institut Notre-Dame du Kreisker

๑๐๒

 

ในปี ค.ศ. ๑๙๕๔ ท่ีแบ่งแยกหนังสือเวียนออกเป็นสองประเภท ได้แก่ หนังสือเวียนตีความกฎหมาย 
(circulaires interprétatives) ท่ีเพียงแต่อธิบายตัวบทกฎหมาย อ้างถึงแนวการวินิจฉัยท่ีผ่านมา 
หรือช้ีแนะแนวทางการพิจารณาแก่เจ้าหน้าท่ี แต่ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลภายนอก 
ซ่ึงไม่อาจนํามาฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนได้ และหนังสือเวียนที่มีเนื้อหาเป็นกฎ (circulaires 
réglementaires) ท่ีกําหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายขึ้นใหม่เพ่ิมเติมไปจากท่ีมีอยู่เดิม อันมีผลกระทบ
ต่อบุคคลภายนอกฝ่ายปกครอง จึงอาจนํามาฟ้องคดีขอให้เพิกถอนได้ คําพิพากษาคดี Madame 

Duvignères ได้วางเกณฑ์พิจารณาใหม่ว่า หนังสือเวียนซ่ึงมีข้อกําหนดบังคับให้ปฏิบัติตามโดยมีผล
เป็นการทั่วไป (dispositions impératives à caractère général) แม้จะมิได้กําหนดกฎเกณฑ์ใด ๆ   
ขึ้นใหม่ในสารบบกฎหมาย ก็อาจนํามาฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนได้๑๐๓ และคําส่ังปฏิเสธท่ีจะเพิก
ถอนข้อกําหนดในหนังสือเวียนท่ีมีลักษณะดังกล่าวก็นํามาฟ้องคดีได้เช่นกัน๑๐๔  

เหตุท่ีสภาแห่งรัฐตัดสินใจปรับเปล่ียนแนวคําพิพากษาในเร่ืองนี้ เนื่องจากเกณฑ์
พิจารณาเดิมไม่สู้จะได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจนัก เพราะบางกรณีก็ยากท่ีจะช้ีชัดลงไปว่าข้อกําหนดใน
หนังสือเวียนเป็นเพียงการอธิบายตัวบทกฎหมายหรือถึงขั้นกําหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายขึ้นใหม่   
ในการรับคําฟ้องไว้พิจารณาสภาแห่งรัฐจึงพิจารณาถึง “ผลแห่งคดี” เป็นสําคัญ กล่าวคือ หากเห็นว่า
หนังสือเวียนชอบด้วยกฎหมาย ก็จะวินิจฉัยว่ามีเนื้อหาเป็นเพียงการตีความกฎหมายและไม่รับคําฟ้อง
ไว้พิจารณา (ท้ังท่ีแท้จริงแล้วอาจมีเนื้อหาเป็นกฎ) แต่ถ้าเห็นว่าหนังสือเวียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็จะ
วินิจฉัยว่ามีเนื้อหาเป็นกฎ (ท้ังท่ีแท้จริงแล้วอาจเป็นเพียงการตีความกฎหมาย) เพ่ือท่ีจะรับคําฟ้องไว้
พิจารณาและเพิกถอนหนังสือเวียนนั้นเสีย แนวทางดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลเท่าใดนัก เพราะโดยหลัก
แล้วศาลควรท่ีจะพิจารณาว่าสามารถรับคําฟ้องไว้พิจารณาได้หรือไม่ (ตรวจเงื่อนไขการฟ้องคดี) 
เสียก่อน แล้วจึงพิจารณาต่อไปว่าคําฟ้องนั้นฟังขึ้นหรือไม่ (วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี) และพิพากษา
เพิกถอนหนังสือเวียนตามคําขอของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เพ่ือให้การรับคําฟ้องโต้แย้งหนังสือเวียนมีเกณฑ์
พิจารณาท่ีแน่นอนขึ้น อันจะทําให้ไม่ต้องพิจารณาแบบ “กลับตาลปัตร” สภาแห่งรัฐจึงได้เปล่ียนมา
พิจารณาถึง “ความมุ่งหมาย” ของผู้ออกหนังสือเวียน แทนท่ีจะพิจารณา “การเปล่ียนแปลงสารบบ 
กฎหมาย” โดยหนังสือเวียนนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ พิจารณาถึง “ผล” (effet) ของหนังสือเวียน 
(บังคับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามหรือไม่) มิใช่ “เนื้อหา” (objet) ของหนังสือเวียน (กําหนดกฎเกณฑ์
ทางกฎหมายหรือไม่) โดยกรณีท่ีหนังสือเวียนมุ่งหมายบังคับเจ้าหน้าท่ีให้ต้องปฏิบัติตาม จึงจะถือว่า
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย (faisant grief) และนํามาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนได้ ซ่ึงเกณฑ์พิจารณา
ใหม่นี้ทําให้การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของหนังสือเวียนมีขอบเขตท่ีกว้างขวางยิ่งขึ้น    
เห็นได้จากการท่ีสภาแห่งรัฐยอมรับท่ีจะตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของหนังสือเวียนว่าด้วยการ
สวมใส่สัญลักษณ์ทางศาสนาในสถานศึกษาของรัฐ ท่ีแม้จะมี “เนื้อหา” เป็นเพียงการตีความ

                                           
๑๐๒

  C.E. Ass., 29 janvier 1954, R. p. 64; R.P.D.A. 1954, p. 50, concl. Tricot. 
๑๐๓

 ส่วนหนังสือเวียนท่ีกําหนดกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่ในสารบบกฎหมายและมีสภาพเป็น “กฎ” นั้นย่อมนํามาฟ้องคดีได้
อยู่แล้วเพราะถือว่ามีผลกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของผู้เก่ียวข้อง 
๑๐๔

 C.E., 3 octobre 2003, M. Jean-Marc X., req. n° 240270. 
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๔๔ 

บทบัญญัติกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติก็มี “ผล” ผูกพันให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ซ่ึง
พิเคราะห์ได้ว่าเป็น “หนังสือเวียนท่ีบังคับให้เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม” (circulaires impératives) 
และนํามาฟ้องคดีขอให้เพิกถอนได้๑๐๕ ขณะท่ีในอดีตสภาแห่งรัฐเคยมีคําส่ังไม่รับคําฟ้องโต้แย้ง
หนังสือเวียนท่ีมีเนื้อหาทํานองเดียวกันไว้พิจารณามาก่อน๑๐๖ ท้ังนี้ ในการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของหนังสือเวียนพิพาท สภาแห่งรัฐจะพิพากษาเพิกถอนหนังสือเวียน หากมีเหตุแห่งความ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังต่อไปนี้   

- กรณีท่ีหนังสือเวียนได้กําหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายขึ้นใหม่ โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ออก
หนังสือเวียนปราศจากอํานาจตามกฎหมายในการออกกฎขึ้นใช้บังคับ (บทบัญญัติกฎหมายในเร่ืองนั้น
มิได้ให้อํานาจออกกฎหมายลําดับรอง หรือกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดขึ้นไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกับการจัดระเบียบ
ภายในหน่วยงาน อันอยู่ในอํานาจออกกฎของหัวหน้าหน่วยงาน)๑๐๗ 

- กรณีท่ีผู้ออกหนังสือเวียนมีอํานาจกําหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย แต่ปรากฏว่า
กฎเกณฑ์นั้นมีเหตุไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น สําคัญผิดในข้อกฎหมาย หรือขัดต่อบทบัญญัติของ
กฎหมายหรือของกฎท่ีมีลําดับศักดิ์สูงกว่า 

- กรณีท่ีหนังสือเวียนเป็นการอธิบายบทบัญญัติของกฎหมายหรือของกฎ แต่อธิบาย
ความในทางท่ีขัดต่อความหมายและขอบเขตของบทบัญญัตินั้น๑๐๘ หรือตัวบทบัญญัติท่ีอธิบายความ
นั้นเองขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายท่ีมีลําดับศักดิ์สูงกว่า และหนังสือเวียนได้อธิบายความในทางท่ียืนยัน
หลักการของบทบัญญัตินั้น 

สําหรับประเทศไทย ฝ่ายตําราส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าสมควรยอมรับให้มีการโต้แย้ง
แนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองต่อองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองได้โดยตรง เช่น ศาสตราจารย์
พิเศษ ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์ ท่ีให้ทัศนะว่า กรณีหนังสือกําหนดวิธีการทํางานของเจ้าหน้าท่ีนั้น  
แม้จะมีวิธีบังคับโดยทางอ้อมโดยโน้มน้าวให้มีการปฏิบัติตาม โดยเปิดดุลพินิจให้แก่เจ้าหน้าท่ีบ้างนั้น 
แต่ก็ควรแก่การควบคุมตรวจสอบทางกฎหมายด้วย “ไม่ว่าจะเป็นกฎจริงหรือกฎโดยอนุโลม หากมี
การอ้างอิงมาเป็นฐานในการทําคําส่ังทางปกครองแล้วก็ควรให้โต้แย้งส่ิงนั้นได้โดยตรงเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการคุ้มครอง มิใช่ต้องดําเนินคดีต่อเม่ือมีการนํามาใช้ทําคําส่ังทางปกครองแล้วเท่านั้น 
เพราะคําส่ังทางปกครองท่ีเกิดขึ้นแล้วย่อมทําให้เกิดความเสียหายแล้ว” ซ่ึงท่ีผ่านมาก็มีกรณีท่ี
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้รับคําร้องทุกข์โต้แย้งหนังสือกําหนดวิธีการทํางานของฝ่ายปกครอง
โดยตรง โดยไม่ต้องรอให้มีการออกคําส่ังทางปกครองก่อน ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า “แนวทางในกฎหมายไทยได้
แก้ปัญหาในเร่ืองนี้ไปล่วงหน้าแล้ว”๑๐๙ หากสํารวจตรวจสอบแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด   
จะพบว่าในช่วงแรกศาลปกครองสูงสุดดูเหมือนจะคล้อยตามความเห็นของอดีตเลขาธิการคณะกรรมการ

                                           
๑๐๕

 C.E., 8 octobre 2004, Union française pour la cohésion nationale, R. p. 367; R.F.D.A. 2004, p. 

977, concl. Keller. 
๑๐๖

 C.E., 10 juillet 1995, Association “Un Sysiphe”, R. p. 292; A.J.D.A. 1995, p. 644, concl. Schwartz. 
๑๐๗

 C.E., 6 septembre 2006, syndicat national C.F.D.T. des personnels du ministère chargé de 

l’agriculture, req. n° 284903. 
๑๐๘

 C.E., 19 février 2003, Société Auberge ferme des Genets, req. n° 235697. 
๑๐๙

 ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์, อ้างแล้วใน (๑๙), หน้า ๑๔๖. 



ข้อความคิดและหลักกฎหมายเกีย่วกับ “แนวทางปฏิบัติ” ในการออกคําส่ังทางปกครอง                
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (สิงหาคม ๒๕๕๕) 
______________________________________________________________________________ 

 

๔๕ 

กฤษฎีกาและแนวทางท่ี “ก้าวหน้า” ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยพิเคราะห์ว่าแนวทาง
ปฏิบัติของฝ่ายปกครองมีสภาพเป็น “กฎ” (โดยอนุโลม ?) จึงนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ อย่างไรก็ดี 
ในช่วงหลังศาลได้ปรับเปล่ียนแนวคําวินิจฉัยไปในทางท่ีปฏิเสธความเป็น “กฎ” ของแนวทางปฏิบัติ
ของฝ่ายปกครอง และไม่รับคําฟ้องขอให้เพิกถอนแนวทางปฏิบัติไว้พิจารณา 

แต่เดิมมีหลายกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์ว่าแนวทางปฏิบัติของฝ่าย
ปกครองมีสภาพเป็น “กฎ” และนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ เช่น หนังสือกระทรวงการคลัง      
ท่ีแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องและส่วนราชการทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย   
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ศาลเห็นว่ามีลักษณะเป็นกฎ เพราะ 
“เป็นบทบัญญัติท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไป” ซ่ึงกระทรวงการคลังกําหนดขึ้นเพ่ือให้ทุกส่วนราชการ
ยึดถือปฏิบัติ เม่ือผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนได้รับความเดือดร้อนจากหนังสือเวียนซ่ึงมีลักษณะเป็นกฎดังกล่าว 
จึงมีสิทธิยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองได้ทันที โดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก่อน๑๑๐ หรือกรณีหนังสือกระทรวงการคลังท่ีแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าท่ี       
ท่ีเก่ียวข้องและส่วนราชการทราบเพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทําสัญญาเพ่ิมเติมทุกคร้ังท่ีมี  
การอนุมัติให้ขยายระยะเวลาลาศึกษา ก็พิเคราะห์ว่า “เป็นบทบัญญัติท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไป”   
จึงมีลักษณะเป็นกฎ เม่ือหน่วยงานมีคําส่ังให้ผู้ฟ้องคดีมาจัดทําสัญญาเพ่ิมเติม โดยอ้างทางปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง จึงทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบโดยตรงจากหนังสือกระทรวงการคลัง
ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย และมีสิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนหนังสือ
กระทรวงการคลังนี้ได้๑๑๑ ท้ังนี้ ฝ่ายตําราบางส่วนได้แสดงทัศนะไม่เห็นด้วยกับแนวคําวินิจฉัยของศาล
ปกครองสูงสุดดังกล่าว โดยเห็นว่าการท่ีศาลวินิจฉัยว่าหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังซ่ึงเป็น
ระเบียบภายในของฝ่ายปกครองมีลักษณะเป็นกฎนั้น จะทําให้ข้อความคิดทางกฎหมายของ “กฎ” 
กับ “ระเบียบภายในของฝ่ายปกครอง” ไม่แตกต่างกัน ท้ังยังทําให้ศาลเข้าไปก้าวล่วงการใช้อํานาจ
ของฝ่ายบริหาร โดยใช้อํานาจบังคับบัญชาเสียเอง ท้ังท่ีศาลสามารถตรวจสอบมาตรการภายในของ
ฝ่ายปกครองทางอ้อมได้อยู่แล้ว โดยตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองหรือ 
การกระทําทางปกครองท่ีอ้างถึงระเบียบภายในของฝ่ายปกครอง หรือกรณีท่ีมีการฟ้องว่าเจ้าหน้าท่ี
กระทําการไม่เป็นไปตามระเบียบภายในของฝ่ายปกครอง ศาลก็อาจวินิจฉัยว่าการกระทําของเจ้าหน้าท่ี
ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะขัดกับหลักความเสมอภาคได้อยู่แล้ว๑๑๒  

ความเห็นของฝ่ายตําราข้างต้นน่าจะมีอิทธิพลต่อศาลปกครองสูงสุดไม่มากก็น้อย 
เพราะในช่วงหลังปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดได้มีแนวคําวินิจฉัยใหม่โดยพิเคราะห์ว่าแนวทางปฏิบัติ
ภายในฝ่ายปกครองซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจทางบริหารไม่มีสภาพเป็น “กฎ” ผู้เก่ียวข้องจึงไม่อาจ
นํามาฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนได้ เช่น ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการระงับการ
ดําเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าช่ัวคราวซ่ึงเป็นระเบียบภายในท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง

                                           
๑๑๐

 คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๑๑๘/๒๕๔๔ 
๑๑๑

 คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๕๕๐/๒๕๔๗ 
๑๑๒

 บรรเจิด  สิงคะเนติ, “บทวิเคราะห์คําส่ังศาลปกครองสูงสุดกรณีการฟ้องโต้แย้งหนังสือของกระทรวงการคลัง 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๑๑๘/๒๕๔๔)”, วารสารนิติศาสตร์ ปีท่ี ๓๓ ฉบับท่ี ๔ (ธันวาคม ๒๕๔๖), หน้า ๘๓๙-

๘๔๕. 
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๔๖ 

ปฏิบัติแก่นายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าท่ีจะมีคําส่ังระงับการดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับคําขอ       
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าช่ัวคราว ย่อมมีผลบังคับเฉพาะภายในหน่วยงาน ไม่มีผลบังคับเป็นการ
ท่ัวไปอันทําให้มีลักษณะเป็น “กฎ” ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการ
กระทําของหน่วยงานทางปกครอง จึงไม่รับคําฟ้องขอให้ยกเลิกระเบียบดังกล่าวไว้พิจารณา๑๑๓ หรือ
กรณีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัวซ่ึงผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติได้กําหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการใช้อํานาจดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาต มีสถานะเป็นเพียงคําส่ังหรือระเบียบปฏิบัติภายในหรือมาตรการภายในท่ีมีผลใช้บังคับ
กับเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน ไม่มีผลบังคับต่อบุคคลภายนอก จึงยังไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ขอ
อนุญาต อีกท้ังไม่มีลักษณะเป็น “กฎ” อันจะนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้๑๑๔  

การปรับเปล่ียนแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้นอีกเม่ือ
ศาลได้มีคําวินิจฉัยอธิบายหลักเก่ียวกับ “กฎ” ท่ีอาจนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไว้อย่างชัดเจนว่า 
“กฎท่ีอาจนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ (...) ต้องมีลักษณะเป็นอนุบัญญัติหรือเป็นกฎท่ีออกโดย
อาศัยอํานาจรัฐตามกฎหมาย (...) ส่วนระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือหนังสือส่ังการท่ี
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกําหนดขึ้นเองโดยอาศัยอํานาจทางบริหารหรืออํานาจ
ท่ัวไปของผู้บังคับบัญชา เพ่ือจัดระเบียบภายในของฝ่ายบริหารหรือกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
หรือวางกรอบในการใช้อํานาจดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้น เป็นเร่ือง
ความสัมพันธ์ภายในของฝ่ายบริหารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงในเม่ือไม่มีกฎหมาย
ให้อํานาจไว้จึงไม่อาจมีผลใช้บังคับกับประชาชนซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ (...) โดยตัว   
ของมันเองก็ยังไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือหน้าท่ีหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของ
ประชาชน จึงยังไม่อาจนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้...”๑๑๕ ซ่ึงปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุด       
ได้ยืนยันหลักดังกล่าวมาโดยตลอด โดยไม่รับคําฟ้องคดีโต้แย้งแนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครอง       
ซ่ึงพิเคราะห์ว่าไม่ใช่ “กฎ” ไว้พิจารณา เช่น หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีกําหนดว่าบุคคลท่ีเคยได้รับ
อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแล้วไม่สมควรท่ีจะอนุญาตอีก เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยวางแนวทางสําหรับนายทะเบียนอาวุธปืนพิจารณาส่ังการเบ้ืองต้นเพ่ือให้ปฏิบัติ 
ให้อยู่ในแนวทางเดียวกันเท่านั้น โดยนายทะเบียนต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาส่ังการตามท่ีเห็นสมควร
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนด จะอ้างหนังสือฉบับดังกล่าวเพียงเหตุเดียวเพ่ือปฏิเสธ
ไม่อนุญาตหรืออนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนไม่ได้ ลําพังหนังสือดังกล่าวจึงไม่ถือว่าก่อความเดือดร้อน
หรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจนํามาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนได้๑๑๖ ทํานองเดียวกัน ข้อกําหนดใน
ระเบียบกรมท่ีดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงได้มาโดยทางมรดกซ่ึงเป็น
ระเบียบภายในท่ีใช้บังคับโดยท่ัวไปต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีของกรมท่ีดินเพ่ือวางแนวทางในการ
พิจารณาใช้ดุลพินิจรับจดทะเบียนลงช่ือผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ก็มิใช่ระเบียบท่ีใช้

                                           
๑๑๓

 คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๒๓๔/๒๕๔๙ 
๑๑๔

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๒๘๒/๒๕๕๐  
๑๑๕

 คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๖๑๙/๒๕๕๐ 
๑๑๖

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๔๖/๒๕๕๑ (เทียบกับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๑๑๖/๒๕๕๐    
ท่ีเคยวินิจฉัยว่าหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมีเนื้อหาทํานองเดียวกันมีลักษณะเป็น “กฎ”) 
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๔๗ 

บังคับต่อบุคคลภายนอกหรือประชาชนอันเป็นบทบัญญัติท่ีเป็น “กฎ” หากผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
การรับจดทะเบียนชอบท่ีจะใช้สิทธิฟ้องเพิกถอนการรับจดทะเบียนได้ แต่ผู้ฟ้องคดี (ผู้จัดการมรดก) 
มิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายท่ีมีสิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนข้อกําหนดของระเบียบกรมท่ีดิน
ดังกล่าวได้๑๑๗ หรือคําส่ังกรมบังคับคดี เร่ือง การปฏิบัติงานเก่ียวกับการจําหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาและคดีนายประกัน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเป็นไป
โดยเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ก็เป็นเพียงมาตรการภายใน    
ฝ่ายปกครองท่ีผู้บังคับบัญชากําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจําหน่ายทรัพย์สินให้เจ้าหน้าท่ีเท่านั้น 
ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลภายนอก จึงไม่อาจนํามาฟ้องคดีขอให้
เพิกถอนได้เช่นกัน๑๑๘  

การท่ีศาลปกครองสูงสุด “เคร่ง” กับสถานะทางกฎหมายของแนวทางปฏิบัติท่ีไม่ใช่ 
“กฎแท้” และปฏิเสธท่ีจะตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของแนวทางปฏิบัติโดยตรง คงเป็นเร่ือง
น่า “ผิดหวัง” มิใช่น้อยสําหรับนักกฎหมายท่ีสนับสนุนให้องค์กรตุลาการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติ
ของฝ่ายปกครองโดยตรง อย่างไรก็ดี แนวคําวินิจฉัยนี ้ดูเหมือนจะเป็นที่พอใจของนักกฎหมาย       
อีกส่วนหนึ่ง เช่น ดร. ชาญชัย  แสวงศักดิ์ ท่ีให้ทัศนะว่า “กฎ” ท่ีอาจนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ 
จะต้องเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีองค์กรฝ่ายบริหารออกโดยได้รับมอบอํานาจจากกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติขึ้นไปเท่านั้น ซ่ึงไม่รวมถึงระเบียบภายในฝ่ายปกครอง (หนังสือเวียนและแนวทาง  
การออกคําส่ัง) อันเป็นเร่ืองภายในของฝ่ายปกครองและโดยตัวของมันเองก็มิได้กระทบสิทธิหรือ
หน้าท่ีของประชาชน จึงไม่อาจนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอนได้ โดยหลักดังกล่าว
เป็น “แนวทางของกฎหมายปกครองฝร่ังเศส” ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการยกร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ ของไทย คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดจึง “สอดคล้องกับหลักกฎหมายปกครองของ
ต่างประเทศและความเห็นทางวิชาการแล้ว”๑๑๙ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
สอดคล้องกับหลักกฎหมายปกครองของฝร่ังเศส ...ทว่าเป็น “หลักเก่า” ท่ีมีมาแต่เดิมท่ีพิจารณา    
ถึงสถานะทางกฎหมายของหนังสือเวียนและแนวทางปฏิบัติเป็นสําคัญว่ามีลักษณะเป็นกฎหรือไม่ 
หากมีเนื้อหาเป็นกฎจึงจะรับคําฟ้องคดีไว้พิจารณา ขณะท่ีแนวคําวินิจฉัยในปัจจุบันของสภาแห่งรัฐ
นับตั้งแต่คําพิพากษาคดี Madame Duvignères ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ นั้นได้ “ก้าวข้าม” เกณฑ์พิจารณา
เก่ียวกับ “เนื้อหา” ของหนังสือเวียนว่ามีสภาพเป็น “กฎ” หรือไม่ แต่จะพิเคราะห์ถึง “ผล” ของ
หนังสือเวียนเป็นสําคัญว่า มีข้อกําหนดบังคับให้เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น แม้จะ
มิได้กําหนดกฎเกณฑ์ใด ๆ ขึ้นใหม่ในสารบบกฎหมายอันทําให้ไม่มีสภาพเป็นกฎ ก็ยังนํามาฟ้องคดี
ขอให้ศาลเพิกถอนได้ ซ่ึงตุลาการประจําสภาแห่งรัฐส่วนหนึ่งเห็นว่าสมควรใช้หลักเดียวกันในการรับ    
คําฟ้องโต้แย้งแนวทางปฏิบัติ โดยแนวทางปฏิบัติในกรณีใดท่ีมีลักษณะบังคับให้เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม 

                                           
๑๑๗

 คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๒๑๔/๒๕๕๓ 
๑๑๘

 คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๖๗๓/๒๕๕๓ 
๑๑๙

 ชาญชัย  แสวงศักดิ์, “ข้อพิจารณาทางวิชาการเก่ียวกับ “กฎ” ท่ีอาจนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้
พิพากษาเพิกถอนได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒”, วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-

ธันวาคม ๒๕๕๐), หน้า ๑-๑๓. 
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๔๘ 

ก็อาจพิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วมิใช่ “แนวทางปฏิบัติ” ท่ีเพียงแต่ช้ีแนะแนวทางแก่เจ้าหน้าท่ี แต่มี
สภาพเป็น “หนังสือเวียนท่ีมีลักษณะบังคับให้เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม” อันอยู่ในข่ายท่ีนํามาฟ้องคดี
ได้โดยตรง๑๒๐ ซ่ึงแนวทางดังกล่าวย่อมทําให้การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของหนังสือเวียน
และแนวทางปฏิบัติมีขอบเขตกว้างขวางมากกว่าเดิม และช่วยคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น  

 

ส่งท้าย 
ปัจจุบัน “แนวทางปฏิบัต”ิ เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญของฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะในยุค

ท่ีประเทศไทยกําลังพัฒนาไปในทิศทางท่ีเป็น “รัฐสวัสดิการ” มากขึ้น โดยมีมาตรการในการให้  
ความช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม ยิ่งมีความจําเป็นท่ีฝ่ายปกครองต้องกําหนด 
“แนวทางปฏิบัต”ิ แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การดําเนินงานของทางราชการสอดคล้องไปในทาง
เดียวกัน และเป็นหลักประกันให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลในพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในแง่   
สถานะทางกฎหมาย แนวทางปฏิบัติถือเป็นการกระทําของฝ่ายปกครองท่ีอยู่ใน “แดนประหลาด” 
(“univers étrange”) อันเป็น “สภาวะระหว่างสองส่ิง” (“un entre-deux”) คือ ระหว่างส่ิงท่ี   
เป็นกฎเกณฑ์และส่ิงท่ีไม่ใช่กฎเกณฑ์ ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองภายในฝ่ายปกครองโดยแท้และส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับ
บุคคลภายนอกด้วย๑๒๑ สภาวะกํ้าก่ึง คร่ึง ๆ กลาง ๆ ในลักษณะท่ีเป็น “กฎเกณฑ์เทียม” (pseudo-
règle de droit)

๑๒๒ นี้ทําให้การวาง “หลักกฎหมาย” เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองไม่ใช่
เร่ืองง่าย เห็นได้จากแนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐฝร่ังเศสท่ีค่อย ๆ ปรับเปล่ียนมาทีละเล็กทีละน้อย
จน “ตกผลึก” ในระดับหนึ่ง โดยยอมรับว่า “แนวทางปฏิบัติ” เป็นเคร่ืองมือท่ีจําเป็นแก่การดําเนินงาน
ของฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองจึงชอบท่ีจะกําหนดแนวทางปฏิบัติขึ้นใช้และอ้างอิงเป็นเหตุผลในการ
ออกคําส่ังทางปกครองได้ แต่ขณะเดียวกันก็ “ตีกรอบ” ในการใช้อํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของ
ฝ่ายปกครอง โดยวางหลักเก่ียวกับเนื้อหาสาระของแนวทางปฏิบัติและการดําเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ ท่ีผ่านมาศาลปกครองสูงสุดของไทยเร่ิมมีแนวคําวินิจฉัยเก่ียวกับ
แนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองในบางประเด็น ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเท่ากับสภาแห่งรัฐฝร่ังเศส ท้ังนี้ 
ศาลปกครองจะวางหลักกฎหมายเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองได้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
เพียงใด นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับว่าตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของ
ฝ่ายปกครองซ่ึงเป็น “การกระทําหลากมิต”ิ (“un acte polymorphe”)
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