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หลักที่ว่าฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์ที่ตนกําหนดข้ึน 

(Patere legem quam ipse fecisti) 

 

________________________ 

 
 

                ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์∗ 
 

 

  ในทางกฎหมายปกครองมีหลักว่าการกระทําของฝ่ายปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย 
ในกรณีท่ีฝ่ายปกครองจะทํานิติกรรมทางปกครอง (actes administratifs) เพ่ือกําหนดกฎเกณฑ์ขึ้น 
ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีผลเป็นการท่ัวไป (กฎ) หรือกฎเกณฑ์ท่ีมีผลเฉพาะกรณี (คําส่ังทาง
ปกครอง) นิติกรรมทางปกครองท่ีจะทําขึ้นย่อมต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท่ีมีลําดับศักดิ์สูงกว่า ท้ังนี้ 
ตามหลักว่าด้วยลําดับศักดิ์ของกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย (principe de la hiérarchie des normes)  
ท่ีเรียกร้องให้องค์กรของรัฐท้ังปวงจะต้องใช้อํานาจกําหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายโดยเคารพต่อ
กฎเกณฑ์ท่ีมีลําดับศักดิ์สูงกว่า ซ่ึงหลักดังกล่าวเป็นองค์ประกอบสําคัญของนิติรัฐ (État de droit) 
ดังนี้ ในกรณีท่ีฝ่ายปกครองจะออกคําส่ังทางปกครอง คําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นจะต้องสอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีมีลําดับศักดิ์สูงกว่า ไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ บทกฎหมายของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ หลักกฎหมายท่ัวไป รวมท้ังกฎของฝ่ายปกครองเองด้วย  

สําหรับความสอดคล้องของคําส่ังทางปกครองกับกฎของฝ่ายปกครองนั้น คําส่ังทาง
ปกครองท่ีองค์กรฝ่ายปกครองหนึ่งจะทําขึ้นย่อมต้องสอดคล้องกับกฎขององค์กรฝ่ายปกครองใดๆ  
ท่ีใช้บังคับอยู่ในเร่ืองนั้น ไม่เฉพาะกฎท่ีตราขึ้นโดยองค์กรท่ีมีลําดับสูงกว่าซ่ึงมีอํานาจบังคับบัญชาหรือ
อํานาจกํากับดูแลเหนือองค์กรท่ีจะออกคําส่ังทางปกครองเท่านั้น แต่รวมถึงกฎขององค์กรท่ีมีลําดับ 
ต่ํากว่าซ่ึงอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือการกํากับดูแลขององค์กรท่ีจะออกคําส่ังทางปกครองด้วย 
องค์กรท่ีมีลําดับสูงกว่าจะถือตนเป็นใหญ่ และไม่นําพาต่อกฎขององค์กรท่ีมีลําดับต่ํากว่าหาได้ไม่ ดังท่ี
สภาแห่งรัฐหรือศาลปกครองสูงสุดของฝร่ังเศสเคยวินิจฉัยว่า รัฐมนตรีต้องพิจารณามีคําส่ังอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติให้ข้าราชการเทศบาลได้รับเงินบํานาญโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเทศบัญญัติท่ีกําหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการเทศบาลไว้๑ ทํานองเดียวกัน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดต้องพิจารณามีคําส่ังอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลตั้งท่ีพักแรม (camping) ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในเทศบัญญัติท่ีกําหนดพ้ืนท่ีห้ามตั้งท่ีพักแรม๒ นอกจากนี้ ในกรณีท่ีองค์กรฝ่ายปกครองท่ี 
ตรากฎขึ้นใช้บังคับในเร่ืองหนึ่งจะเป็นผู้ทําคําส่ังทางปกครองในเร่ืองนั้นเองเพ่ือบังคับใช้แก่กรณีใดหรือ
บุคคลใด ก็มีหลักในทางกฎหมายปกครองว่า ฝ่ายปกครองจะต้องเคารพต่อกฎท่ีตนเป็นผู้ตราขึ้นด้วย 
ไม่อาจทําคําส่ังทางปกครองโดยไม่สนใจใยดีต่อกฎท่ีตนตราขึ้นนั้น หลักนี้เรียกกันเป็นภาษิตละตินว่า 
 

                                                 
∗
 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

 C.E., 3 juillet 1931, Ville de Clamart, R. p. 723. 
๒

 C.E. Sect., 15 février 1963, Association Les Amis de Chiberta, R. p. 92.  
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๒

“Patere legem quam ipse fecisti” (“จงเคารพกฎเกณฑ์ท่ีเจ้าตราขึ้นเอง”) ซ่ึงมีสาระสําคัญว่า 
ฝ่ายปกครองจะต้องผูกพันต่อกฎท่ีตนตราขึ้น ตราบใดท่ียังไม่มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกกฎนั้น 
จะกระทําการใดๆ (โดยเฉพาะออกคําส่ังทางปกครอง) ในทางท่ีขัดต่อกฎซ่ึงยังมีผลบังคับใช้ หรือ
ยกเว้นไม่ใช้บังคับกฎนั้นแก่บุคคลใดหรือกรณีใดหาได้ไม่ 
  ๑. ฐานคิดของหลัก “Patere legem quam ipse fecisti” 

  โดยท่ีหลัก “Patere legem…” เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองต้องทําคําส่ังทางปกครอง 
โดยเคารพต่อกฎท่ีใช้บังคับอยู่ในเร่ืองเดียวกัน กรณีจึงพิเคราะห์ได้ว่าหลักดังกล่าวเป็นหลักย่อยของ
หลักความชอบด้วยกฎหมาย (principe de légalité)๓ และหลักว่าด้วยลําดับศักดิ์ของกฎเกณฑ์
ทางกฎหมาย (principe de la hiérarchie des normes) ท่ีเรียกร้องให้กฎเกณฑ์ท่ีมีลําดับศักดิ ์
ต่ํากว่าต้องเคารพต่อกฎเกณฑ์ท่ีมีลําดับศักดิ์สูงกว่า๔ ซ่ึงการท่ีคําส่ังทางปกครองต้องเคารพต่อกฎ 
ซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีมีลําดับศักดิ์สูงกว่านั้น ย่อมเป็นหลักประกันให้การดําเนินงาน 
ของฝ่ายปกครองเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท่ีฝ่ายปกครองได้วางไว้เอง โดยนัยนี้หลัก 
“Patere legem…” จึงตอบสนองความคาดหวังของประชาชนท่ีว่าฝ่ายปกครองจะกระทําการอย่าง
สมเหตุสมผลไม่ขัดแย้งกันเอง๕  
  ในอีกแง่หนึ่ง หลัก “Patere legem…” ก็มีฐานคิดมาจากหลักความม่ันคงแน่นอน
แห่งนิติฐานะ (principe de sécurité juridique) เพราะการท่ีฝ่ายปกครองถูกผูกพันให้ต้องพิจารณา
ออกคําส่ังทางปกครองหรือดําเนินการใดๆ ในทางท่ีสอดคล้องกับกฎท่ีตนได้ตราขึ้นใช้บังคับนั้น ย่อม
ทําให้ประชาชนสามารถคาดการณ์ไปในอนาคตและดําเนินการเร่ืองต่างๆ ได้อย่างม่ันใจ๖ ดังท่ีมี 
ผู้กล่าวไว้ว่า “การเคารพต่อกฎเกณฑ์ท่ีเป็นนามธรรม [กฎ] ย่อมทําให้เกิดความม่ันคงแน่นอนในทาง
กฎหมายแก่ประชาชน เพราะประชาชนสามารถม่ันใจได้ว่า องค์กรฝ่ายปกครองก็ดี องค์กรตุลาการก็ดี 
ไม่อาจมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับการบังคับใช้กฎเกณฑ์ท่ีตนรู้อยู่นั้นได”้๗  
 

                                                 
๓

 SCHWARZE (J.), Droit administratif européen, 2e édition complétée (Bruxelles : Bruylant, 

2009), p. 236. 
๔ น่าสังเกตว่าฝ่ายตําราในฝรั่งเศสส่วนใหญ่มักอธิบายถึงหลัก “Patere legem…” ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง โปรดดู RIVERO (J.) et WALINE (J.), Droit administratif, 

19e édition, (Paris : Dalloz, 2002), p. 80; BRAIBANT (G.) et STIRN (B.), Le droit administratif français, 

6e édition, (Paris : Presses de Sciences Po et Dalloz, 2002), p. 256; DEBBASCH (C.) et COLLIN (F.), 

Droit administratif, (Paris : Économica, 2004), p. 109; GAUDEMET (Y.), Traité de droit 

administratif, 16e édition, (Paris : L.G.D.J., 2001), p. 547-548; FRIER (P-L.), Précis de droit 

administratif, 2e édition, (Paris : Montchrestien, 2002), p. 79; LEBRETON (G.), Droit administratif 

général, 5e édition, (Paris : Dalloz, 2009), p. 71. 
๕

 LEWALLE (P.), “Les règles non-écrites dans la jurisprudence du juge de l’excès de pouvoir – Les 

principes généraux du droit”, in Rapport annuel du Conseil d’État de Belgique 1998-1999, pp. 

199-200. 
๖

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

L.G.D.J., 2009), p. 140. 
๗

 GENEVOIS (B.), Conclusions sur C.E. Ass., 19 mai 1983, Club sportif et familial de la Fève, A.J.D.A. 

1983, p. 429. 
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๓

  นอกจากนี้ หลักท่ีว่าฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดขึ้นยังถือเป็น 
“มิติหนึ่ง” ของหลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ (principe de l’égalité et de non-
discrimination)

๘

 โดยฝ่ายตําราส่วนหนึ่งพิเคราะห์ว่า การท่ีฝ่ายปกครองต้องทําคําส่ังทางปกครองขึ้น
ใช้บังคับกับกรณีต่างๆ โดยเคารพต่อกฎท่ีตนตราขึ้นนั้น มิใช่ด้วยเหตุผลท่ีว่ากฎมีอํานาจบังคับเหนือ
คําส่ังทางปกครอง แต่เนื่องจากคําส่ังทางปกครองต้องเคารพต่อหลักกฎหมายท่ีอยู่เหนือขึ้นไปอีก 
ซ่ึงได้แก่ หลักความเสมอภาคท่ีห้ามมิให้ฝ่ายปกครองเลือกปฏิบัติต่อบุคคลบางรายหรือบางกลุ่ม 
มิฉะนั้น ย่อมเป็นการใช้อํานาจโดยบิดผัน (détournement de pouvoir)

๙

 กล่าวอีกนัยหนึ่ง หาก
ยอมรับให้ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจออกคําส่ังทางปกครองได้ตามอําเภอใจ โดยไม่ผูกพันต่อกฎซ่ึงตน 
เป็นผู้ตราขึ้น ย่อมเป็นการเปิดช่องให้มีการออกคําส่ังทางปกครองขึ้นใช้บังคับกับแต่ละบุคคลหรือแต่ละ
กรณีได้แตกต่างกันไป แล้วแต่จะเห็นสมควร ซ่ึงจะขัดต่อหลักความเสมอภาค โดยนัยนี้ จึงกล่าวได้ว่า
หลัก “Patere legem…” มีรากฐานมาจากหลักความเสมอภาค แต่ขณะเดียวกันก็ดํารงอยู่ในฐานะ 
ท่ีเป็น “หลักกฎหมายท่ีเป็นเอกเทศ” (principe juridique autonome)

๑๐

 

กล่าวโดยสรุป หลักท่ีว่าฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดขึ้นนั้น 
“มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงความสงบเรียบร้อย ความเป็นกลาง และความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ” 
(“préoccupation d’ordre, d’impartialité et de sécurité juridique”)

๑๑ ในฐานะหลักย่อย 
ของหลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ และหลักความเสมอภาค 
หลัก “Patere legem…” ถือเป็นหลักสําคัญในการดําเนินงานของฝ่ายปกครอง โดยมีสถานะเป็น
“หลักกฎหมายปกครองทั่วไป” (principe général de droit administratif) ท่ีระบบกฎหมายของ
นานาอารยประเทศต่างยอมรับนับถือและองค์กรตุลาการได้นํามาใช้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระทําของฝ่ายปกครอง๑๒ 
  ๒. การใช้หลัก“Patere legem quam ipse fecisti” ในระบบกฎหมาย
ต่างประเทศ 
  ในฝรั่งเศส สภาแห่งรัฐหรือศาลปกครองสูงสุด (Conseil d’État) ได้นําหลัก 
“Patere legem…” มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีนานแล้ว โดยคําพิพากษาแรกท่ียืนยันถึง 
การมีอยู่ของหลักดังกล่าวอย่างชัดเจน คือ คําพิพากษาคดี Delloye๑๓ ในปี ค.ศ. ๑๙๐๕ ท่ีวินิจฉัยว่า
นายกเทศมนตรีถูกผูกพันให้ออกคําส่ังเฉพาะรายให้สอดคล้องกับประกาศเทศบาลท่ีตนเป็นผู้ตราขึ้น 
ใช้บังคับ นับจากนั้น สภาแห่งรัฐก็ได้ยืนยันหลักดังกล่าวเสมอมาโดยวางบรรทัดฐานว่า แม้ว่าองค์กร
ฝ่ายปกครองผู้ออกกฎจะมีอํานาจเปล่ียนแปลงแก้ไขกฎท่ีตนตราขึ้นได้ทุกเม่ือ แต่ “ตราบใดท่ียังไม่มีการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขกฎท่ีใช้บังคับอยู่นั้น” องค์กรฝ่ายปกครองย่อม “ถูกผูกพันให้เคารพต่อกฎนั้น 
                                                 
๘

 BREWER-CARÍAS (A. R.), Les principes de la procédure administrative non contentieuse – 
Études de droit comparé (France, Espagne, Amérique latine), (Paris : Économica, 1992), pp.  

30-31. 
๙

 QUERMONNE (J.-L.), L’évolution de la hiérarchie des actes juridiques en droit public français, 

Thèse de doctorat en droit, Université de Caen, 1952, p. 220. 
๑๐

 JEANNEAU (B.), Les principes généraux du droit, (Paris : Sirey, 1954) 
๑๑

 CHAPUS (R.), Droit administratif général Tome I, 15e édition (Paris : Montchrestien, 2001),  p. 1012. 
๑๒ สําหรับบทวิเคราะห์โดยละเอียดเก่ียวกับหลักนี้ โปรดดู ZALMA (G.), “Patere regulam quam fecisti ou 

l’autorité administrative liée par ses propres actes unilatéraux”, R.D.P. 1980, p. 1099 s. 
๑๓

 C.E., 22 décembre 1905, R. p. 1009. 



หลักที่ว่าฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์ที่ตนกําหนดขึน้ (Patere legem quam ipse fecisti) 

โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
______________________________________________________________________________ 

 

๔

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง”๑๔ ดังนี้ กรณีท่ีรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการ
คณะหนึ่งขึ้นพิจารณาดําเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ รัฐมนตรีย่อมไม่อาจยกเว้น
ไม่เสนอเร่ืองกล่าวหาบุคลากรบางประเภทให้คณะกรรมการพิจารณา๑๕ หรือกรณีท่ีนายกเทศมนตรีได้
กําหนดกฎเกณฑ์การจอดรถในท่ีสาธารณะไว้ นายกเทศมนตรีย่อมไม่อาจอนุมัติให้บุคคลบางรายได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดขึ้นได้๑๖ ทํานองเดียวกัน หากหน่วยงานของรัฐได้
กําหนดขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับสัมปทานไว้อย่างไร ก็ย่อมต้อง “ผูกพันให้เคารพต่อกฎเกณฑ์ท่ีตน
เป็นผู้กําหนดเองนั้น”๑๗ หรือกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้กําหนดขั้นตอนการขอคําปรึกษาก่อนออก
คําส่ังทางปกครองไว้ ก็ย่อมต้องผูกพันให้ปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นด้วย “ตราบใดท่ียังไม่ได้ยกเลิกขั้นตอน
ดังกล่าว”๑๘  

เร่ืองหนึ่งซ่ึงมีการนําหลัก “Patere legem…” มาใช้อยู่บ่อยคร้ัง คือ การดําเนินงาน
ของบรรดาสหพันธ์กีฬาซ่ึงมักจะมีปัญหาข้อโต้แย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับในเร่ืองต่างๆ 
อยู่เป็นประจํา โดยสภาแห่งรัฐเคยวินิจฉัยว่า สหพันธ์กีฬาต่างๆ “ถูกผูกพันให้ต้องเคารพต่อบทบัญญัติ
ของกฎท่ีตนตราขึ้นเอง และไม่อาจยกเว้นไม่ใช้บังคับกฎนั้นแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หากบทบัญญัติของ
กฎมิได้กําหนดโดยชัดแจ้งให้กระทําเช่นนั้นได้” ดังนี้ กรณีท่ีสันนิบาตฟุตบอลแห่งชาติ (Ligue 
nationale de football) ได้ออกข้อบังคับกําหนดให้สโมสรแต่ละแห่งอาจมีนักเตะต่างชาติท่ีไม่ใช่
พลเมืองของประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปได้ไม่เกินสองคน สันนิบาตฟุตบอลแห่งชาติ “ย่อมต้อง
ผูกพันต่อกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดขึ้น” กรณีท่ีสโมสรฟุตบอลซ่ึงมีนักเตะต่างชาติท่ีไม่ใช่พลเมืองของ
ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปจํานวนสองคนแล้วได้มีคําขอให้รับรองนักเตะสัญชาติปารากวัยเพ่ิมอีก
หนึ่งคน สันนิบาตฟุตบอลแห่งชาติย่อมต้องผูกพันให้มีคําส่ังปฏิเสธคําขอดังกล่าว๑๙ หรือกรณีท่ี
สันนิบาตฟุตบอลอาชีพ (Ligue de football professionnel) ได้มีข้อบังคับการแข่งขันกําหนดว่า 
กรณีท่ีสโมสรฟุตบอลใดได้ใช้นักเตะท่ีไม่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ลงแข่งขันในนัดใด ต้องถูกปรับแพ้
ในนัดนั้น เม่ือปรากฏว่าสโมสร FC Lorient ได้ใช้นักเตะท่ีไม่ได้รับการรับรองลงแข่งขันในนัดท่ีพบกับ
สโมสร Les Chamois Niortais FC แต่สันนิบาตฟุตบอลอาชีพกลับมีคําส่ังไม่ปรับแพ้ FC Lorient 
ตามคําร้องของ Les Chamois Niortais FC คําส่ังของสันนิบาตฟุตบอลอาชีพย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และต้องถูกเพิกถอน๒๐  
  นอกจากฝ่ายปกครองจะผูกพันต่อกฎของตนในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง
แล้ว ในบางกรณีฝ่ายปกครองยังต้องผูกพันต่อกฎที่ตนได้ตราข้ึนในการพิจารณาตรากฎอีกฉบับ
หนึ่งด้วย แม้จะเป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีลําดับศักดิ์เท่ากันก็ตาม หากกฎท่ีจะตราขึ้นนั้นเป็นไปเพ่ือบังคับใช้
หลักเกณฑ์ของกฎท่ีใช้บังคับอยู่ก่อน (มิใช่เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือกําหนดข้อยกเว้นต่อบทบัญญัติของ
กฎท่ีวางหลักเกณฑ์ไว้) กล่าวอีกนัยหนึ่ง การออกกฎฉบับหลังจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่ีกฎ
ฉบับแรกได้วางไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น ในการตรารัฐกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่ง รัฐกฤษฎีกา

                                                 
๑๔

 C.E., 25 mars 1964, Samoël, R. p. 201. 
๑๕

 C.E., 28 avril 1948, Tracou, R. p. 179. 
๑๖

 C.E., 2 novembre 1960, Ville de Sidi-bel-Abbès, R. p. 928. 
๑๗

 C.E., 10 octobre 1994, Ville de Toulouse, R. p. 746. 
๑๘

 C.E., 15 mai 2000, Territoire de la Nouvelle-Calédonie, R.F.D.A 2000, p. 879.  
๑๙

 C.E., 12 mai 1989, L’Association Brest-Armorique, req. n° 97144. 
๒๐

 C.E., 3 avril 2006, Les Chamois Niortais FC, req. n° 282093. 
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ท่ีจะตราขึ้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐกฤษฎีกาท่ีกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งอุทยาน
แห่งชาติไว้ ดังท่ีสภาแห่งรัฐ (ประชุมใหญ่) ได้วินิจฉัยในคดี Club sportif et familial de la Fève

๒๑ 
สรุปได้ว่า กรณีท่ีบทบัญญัติมาตรา ๑ แห่งรัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๗ ออก
ตามความในรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๖ ว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและเขต
อุทยานแห่งชาติ ได้กําหนดไว้ว่า ในการตรารัฐกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ มิให้มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงในสาระสําคัญเก่ียวกับการจํากัดสิทธิหรือข้อห้ามต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในร่าง 
รัฐกฤษฎีกาท่ีนําออกทําประชาพิจารณ์ เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ร่างรัฐกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยาน
แห่งชาติโกรกธารอาร์คแดช (réserve naturelle des gorges de l’Ardèche) ซ่ึงได้นําออก 
ทําประชาพิจารณ์นั้น ได้อนุญาตให้มีการล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติท่ีจะจัดตั้งขึ้นได้ แต่ปรากฏว่า 
รัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๐ ท่ีจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดังกล่าวกลับบัญญัติใน 
มาตรา ๓ และมาตรา ๖ ว่า ห้ามกระทําการใดๆ ให้สัตว์ป่าได้รับบาดเจ็บหรือยิงสัตว์ป่า เว้นแต่เป็น
กรณีล่าหมูป่า ดังนั้น บทบัญญัติดังกล่าวจึงจํากัดสิทธิในการล่าสัตว์ในสาระสําคัญ ซ่ึงหลักเกณฑ์
ดังกล่าวมิได้กําหนดไว้ในร่างรัฐกฤษฎีกาท่ีนําออกทําประชาพิจารณ์แต่อย่างใด สภาแห่งรัฐจึงพิพากษา
เพิกถอนบทบัญญัติท้ังสองมาตราของรัฐกฤษฎีกาดังกล่าว 
  น่าสังเกตว่า นอกจากการออกคําส่ังทางปกครองและการออกกฎแล้ว สภาแห่งรัฐยัง
ได้นําหลัก “Patere legem…” ไปใช้กับเร่ืองสัญญาทางปกครองด้วย โดยวินิจฉัยว่า “แม้ว่าหลัก
ท่ัวไปในเร่ืองสัญญาทางปกครองจะยอมรับให้ฝ่ายปกครองสามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาฝ่ายเดียว
ได้ แต่กรณีของสัญญาท่ีต้องมีเนื้อหาเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือกฎบัญญัติไว้ เช่น สัญญาให้บริการ
โทรศัพท์นั้น ฝ่ายปกครองจะแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาฝ่ายเดียวได้ ก็ต่อเม่ือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง
บทบัญญัติของกฎหมายหรือของกฎนั้นเสียก่อน”๒๒ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ฝ่ายปกครองย่อมถูกผูกพันโดย
กฎท่ีตนเป็นผู้ตราขึ้น เม่ือกฎนั้นได้กําหนดเนื้อหาของสัญญาไว้อย่างไร ฝ่ายปกครองก็ต้องยึดถือตามนั้น 
จะใช้อํานาจแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาให้มีเนื้อหาแตกต่างไปจากท่ีกฎกําหนดไว้มิได้ เว้นแต่จะมีการ
แก้ไขกฎในเร่ืองนั้นเสียก่อน  
  ท้ังนี้ การออกคําส่ังทางปกครองในบางกรณี กฎหมายอาจบัญญัติให้ฝ่ายปกครองมี
ดุลพินิจพิจารณาทําคําส่ัง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีแต่ละคนหรือในแต่ละพ้ืนท่ีอาจพิจารณาทําคําส่ังในแนวทางท่ี
แตกต่างกันแม้จะเป็นกรณีท่ีมีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือมิให้เจ้าหน้าท่ีใช้ดุลพินิจพิจารณา
ทําคําส่ังในแนวทางท่ีลักล่ันกัน ในระบบกฎหมายฝร่ังเศสจึงยอมรับว่าองค์กรฝ่ายปกครองอาจวาง 
“แนวทางปฏิบัต”ิ (directive) ในการออกคําส่ังทางปกครอง โดยกําหนด “แนวทาง” (orientation) 
หรือ “เกณฑ์พิจารณา” (critères) แก่เจ้าหน้าท่ี๒๓ จึงมีประเด็นน่าพิจารณาว่า ฝ่ายปกครองจะต้อง
ผูกพันต่อแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว้นั้น เช่นเดียวกับท่ีต้องผูกพันต่อกฎท่ีตนตราขึ้นตามหลัก 
“Patere legem…” ด้วยหรือไม่ ประเด็นเก่ียวกับผลผูกพันของแนวทางปฏิบัตินี้มีความสําคัญ เพราะ
การท่ีแนวทางปฏิบัติได้กําหนดเกณฑ์พิจารณาในการออกคําส่ังทางปกครองให้เจ้าหน้าท่ียึดถือปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมลดความเส่ียงในการเลือกปฏิบัติในการออกคําส่ังในแต่ละกรณี และเป็น

                                                 
๒๑

 C.E. Ass., 19 mai 1983, R. p. 204, A.J.D.A., 1983, p. 426, concl. Genevois. 
๒๒

 C.E., 6 mai 1985, Ricard, req. n° 47861.  
๒๓

 แนวทางปฏิบัติในการออกคําส่ังทางปกครองอาจกําหนดไว้ในเอกสารท่ีเรียกชื่อต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นประกาศ 
(arrêté) หนังสือเวียน (circulaire) หนังสือส่ังการ (instruction) บันทึก (note de service) คําส่ัง (décision)  
หรือเอกสารท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 
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หลักประกันให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน หากยอมรับว่าฝ่ายปกครองไม่ถูก
ผูกพันโดยแนวทางปฏิบัติและสามารถพิจารณาออกคําส่ังในแนวทางท่ีแตกต่างไปได้ ย่อมเป็นการเปิด
ช่องให้มีการใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจ และบางกรณีอาจมีการเลือกปฏิบัติอันขัดต่อหลักความเสมอภาค
ได้ ท้ังนี้ ฝ่ายตําราส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า หลัก “Patere legem…” ชอบท่ีจะนําไปใช้กับแนวทาง
ปฏิบัติของฝ่ายปกครองเช่นเดียวกับกรณีของนิติกรรมทางปกครอง (กฎ) เพราะเป็นหลักเกณฑ์ท่ี
หัวหน้าหน่วยงานกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติ อีกท้ังประชาชนก็สามารถอ้าง
แนวทางปฏิบัติขึ้นใช้ยันต่อฝ่ายปกครองได้๒๔ แต่ฝ่ายตําราอีกส่วนหนึ่งได้อธิบายถึงผลผูกพันของ
แนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองว่า แนวทางปฏิบัติมีสภาพต่างจากกฎตรงท่ี “ให้แนวทาง” 
มิใช่ “บังคับ” ดังนั้น หากกรณีของกฎ เจ้าหน้าท่ีไม่อาจออกคําส่ังทางปกครองในทางท่ีขัดต่อกฎได ้
ถ้ากฎนั้นเองไม่เปิดช่องให้กระทําเช่นนั้น กรณีของแนวทางปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ีอาจพิจารณาออกคําส่ัง 
ในแนวทางท่ีแตกต่างออกไปได้ เพราะมีหลัก (ตามคําพิพากษาของสภาแห่งรัฐ)๒๕ อยู่ว่าแนวทาง
ปฏิบัติต้องไม่มีผลเป็นการตัดอํานาจดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี และในแต่ละกรณีเจ้าหน้าท่ีจะต้อง
พิจารณาข้อเท็จจริงแห่งกรณีก่อนออกคําส่ัง ซ่ึงหากกรณีใดท่ีมีเหตุผลเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ 
หรือมีข้อเท็จจริงท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เจ้าหน้าท่ีก็ชอบท่ีจะออกคําส่ังในแนวทางท่ีแตกต่างไป
จากแนวทางปฏิบัติได้๒๖ เม่ือแนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองไม่มี “อํานาจบังคับ” (autorité) ในระดับ
เดียวกันกับกฎของฝ่ายปกครอง และไม่มีผลผูกพันการพิจารณาของฝ่ายปกครองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
กรณีจึงอาจสรุปได้ว่า แนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครองไม่อยู่ภายใต้หลัก “Patere legem…” ซ่ึงใช้กับ
กรณีของกฎเป็นสําคัญ๒๗ 

ระบบกฎหมายของสหภาพยุโรปดูเหมือนจะยอมรับผลผูกพันของแนวทาง
ปฏิบัติของฝ่ายปกครองค่อนข้างมาก โดยมีแนวคิดว่า แนวทางปฏิบัติท่ีฝ่ายปกครองกําหนดขึ้นนั้น
มีผลผูกพันการใช้อํานาจดุลพินิจของฝ่ายปกครอง ทั้งนี้ ตามหลักการจํากัดอํานาจตนเองของฝ่าย
ปกครอง (principe de l’autolimitation de l’administration) ที่เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองต้อง
ผูกพันต่อกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดขึ้นเป็น “แนวทางการพิจารณา” ในเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงอาจเป็นแนวทางปฏิบัติท่ี
ยึดถือกันมาอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นการนําแนวทางปฏิบัติภายในมาบัญญัติเป็นมาตรฐานกลาง๒๘ 
หลักท่ีว่านี้ได้รับอิทธิพลสําคัญจากหลักการผูกพันตนเองของฝ่ายปกครอง (Selbsbindungen der 
Verwaltung) ของระบบกฎหมายเยอรมันซ่ึงมีสาระสําคัญว่า องค์กรฝ่ายปกครองท่ีกําหนดแนวทาง 
การพิจารณาหรือแนวทางปฏิบัติในเร่ืองใดไว้ ย่อมต้องผูกพันต่อแนวทางการพิจารณาหรือแนวทาง
ปฏิบัติของตนด้วย ซ่ึงหลักนี้มีรากฐานมาจากหลักความเสมอภาค๒๙ ศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป 

                                                 
๒๔

 CLIQUENNOIS (M.) et LASCOMBE (M.), Les directives, (Lille-Paris : P.U.F., 1979), p. 70. 
๒๕

 C.E. Sect., 11 décembre 1970, Crédit foncier de France, R. p. 750, concl. Bertrand. 
๒๖

 CHAPUS, อ้างแล้วใน (๑๑), p. 520. 
๒๗

 ฝ่ายตําราในเบลเยียมบางส่วนกล่าวอย่างชัดเจนว่า หลัก “Patere legem…” ใช้กับกรณีของกฎเท่านั้น แต่ไม่
รวมถึงกรณีของแนวทางปฏิบัติของฝ่ายปกครอง โปรดดู GOFFAUX (P.), Dictionnaire élémentaire de droit 

administratif, (Bruxelles : Bruylant, 2006), pp. 192-193. 
๒๘

 CRONES (C.), Selbsbindungen der Verwaltung im Europäischen Gemeinschaftsrecht, 

(Baden-Baden, 1997), p. 13. อ้างใน SCHWARZE (J.), อ้างแล้วใน (๓), p. I-33. 
๒๙

 JOUANJAN (O.), Le principe d’égalité devant la loi en droit allemand, (Paris : Économica, 

1992), pp. 353-382. 
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(Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E))
๓๐

 ได้นําหลักการจํากัดอํานาจ
ตนเองของฝ่ายปกครองมาใช้เป็นคร้ังแรกในคดี Louwage  ในปี ค.ศ. ๑๙๗๓ โดยในคดีดังกล่าว 
ผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นข้าราชการประชาคมยุโรปได้ฟ้องโต้แย้งคําส่ังของคณะกรรมาธิการยุโรป (Commission 

européenne) ท่ีปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าย้ายถิ่นท่ีอยู่ ท้ังท่ีผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ใน
แนวทางปฏิบัติภายในของคณะกรรมาธิการยุโรป ซ่ึงศาลยุติธรรมแห่งยุโรปพิจารณาแล้วได้มีคําวินิจฉัย
ให้คณะกรรมาธิการยุโรปจ่ายเงินค่าย้ายถิ่นท่ีอยู่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยวินิจฉัยว่า “แม้ว่าแนวทางปฏิบัติ
ภายในองค์กรไม่อาจถือเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีผูกพันฝ่ายปกครองได้ทุกกรณีไป แต่ก็เป็นการ
วางแนวทางดําเนินการให้ยึดถือปฏิบัติตาม ดังนั้น ฝ่ายปกครองจึงไม่อาจกระทําการให้แตกต่างไปจาก
แนวทางปฏิบัติภายในท่ีกําหนดไว้ โดยไม่แสดงเหตุผลความจําเป็นท่ีต้องกระทําเช่นนั้น มิฉะนั้น ย่อม
เป็นการฝ่าฝืนต่อหลักการปฏิบัติต่อบุคคลโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน”๓๑ แต่เดิมศาลยุติธรรมแห่ง
ประชาคมยุโรปได้นําหลักการจํากัดอํานาจตนเองของฝ่ายปกครองมาใช้กับเร่ืองการบริหารงาน 
บุคคลเป็นหลัก แต่ต่อมาก็ได้นําไปใช้กับเร่ืองอ่ืนๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแข่งขันทางการค้า๓๒ 
หรือการให้เงินอุดหนุนในด้านต่างๆ โดยกรณีการให้เงินอุดหนุนนั้น ศาลเคยมีคําวินิจฉัยว่า เม่ือ
คณะกรรมาธิการยุโรปได้กําหนดแนวทางปฏิบัติวาง “กรอบการพิจารณา” ในเร่ืองการให้เงินอุดหนุนไว้ 
ย่อมถือเป็นกรณีท่ีคณะกรรมาธิการได้จํากัดอํานาจพิจารณาของตนเอง (“autolimitation de son 

pouvoir d’appréciation”) และโดยเหตุท่ีกรอบการพิจารณาดังกล่าวเป็นหลักประกันสําหรับ
ผู้เก่ียวข้องตามหลักความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะและหลักการไม่เลือกปฏิบัติ กรอบการพิจารณา
นั้น “จึงผูกพันคณะกรรมาธิการเองเป็นลําดับแรก”๓๓ ดังนั้น บรรดาผู้มีส่วนได้เสียจึงชอบท่ีจะยกขึ้น
กล่าวอ้าง และศาลมีอํานาจตรวจสอบว่าคณะกรรมาธิการเคารพต่อกฎเกณฑ์ท่ีตนเป็นผู้กําหนดขึ้นเอง
หรือไม่ อย่างไร ซ่ึงมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หลักการจํากัดอํานาจตนเองของฝ่ายปกครองตามแนวคําวินิจฉัย
ของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปนี้ ในแง่หนึ่งก็มีฐานคิดเดียวกันกับหลัก “Patere legem...” ท่ี
ปรากฏอยู่ในระบบกฎหมายภายในของประเทศต่างๆ นั่นเอง๓๔ 
  นอกจากระบบกฎหมายฝร่ังเศสแล้ว ในเบลเยียม สภาแห่งรัฐหรือศาลปกครองสูงสุด 
(Conseil d’État) ก็นําหลัก “Patere legem quam ipse fecisti” มาใช้ในการพิจารณาพิพากษา
คดีนานแล้วเช่นกัน โดยได้ยืนยันหลักดังกล่าวเป็นคร้ังแรกในคดี François c/ État belge ในปี ค.ศ. 
๑๙๔๙๓๕ ซ่ึงหลักท่ีนํามาใช้มีสาระสําคัญว่า องค์กรฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎท่ีตนเป็นผู้ตราขึ้น 
จะออกคําส่ังทางปกครองโดยเป็นการยกเว้นต่อกฎท่ีตนตราขึ้นมิได้ หากกฎนั้นมิได้เปิดช่องให้กระทํา 
 

                                                 
๓๐ ปัจจุบัน คือ ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (Cour de Justice de l’Union européenne (C.J.U.E.)) 
๓๑

 C.J.C.E., 30 janvier 1974, Louwage c/ Commission, R. p. 81, pt. 11, 18. 
๓๒

 C.J.C.E., 1 avril 1993, BPB Industries et British Gypsum c/ Commission, R. pt. 22 et s.  
๓๓

 C.J.C.E., 13 février 2003, Espagne c/ Commission, “Véhicules utilitaires”, R. p. I-1487, pt. 69. 
๓๔

 DE BEYS (J.), Droit européen des aides d'État et intérêt général, Thèse de doctorat en droit, 

Université catholique de Louvain, 2008, p. 89. 
๓๕

 C.E., 26 août 1949, n° 115. เดินตามโดย C.E., 14 novembre 1949, Thielemans c/ État belge, n° 156 

; C.E., 23 décembre 1949, Flamme c/ État belge, n° 203. 
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เช่นนั้นได้๓๖ ตัวอย่างเช่น ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ กฎระเบียบท่ีองค์กรฝ่ายปกครองตราขึ้น
ย่อมผูกพันองค์กรผู้ตรากฎ องค์กรผู้กํากับดูแล รวมท้ังบรรดาเจ้าหน้าท่ีท้ังปวงซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับกฎ
ดังกล่าว๓๗ หรือกรณีท่ีหน่วยงานได้กําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการโดยให้ผู้สมัคร
ยื่นประวัติการศึกษาและการทํางานโดยย่อ (curriculum vitae) รวมท้ังกรอกแบบสอบถามประวัติ
ส่วนตัว (questionnaire biographique) ด้วย หน่วยงานย่อมถูกผูกพันโดยหลักเกณฑ์ท่ีตนเป็น 
ผู้กําหนดขึ้น ไม่อาจอ้างว่าเอกสารท้ังสองอย่างท่ีกําหนดไว้นั้นซํ้าซ้อนกัน และหากผู้สมัครรายใดได้ยื่น
ประวัติการศึกษาและการทํางานโดยย่อแล้ว ก็ไม่จําเป็นต้องกรอกแบบสอบถามประวัติส่วนตัวอีกก็ได�้� 
หรือกรณีท่ีฝ่ายปกครองได้กําหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของข้าราชการท่ีจะได้รับการเล่ือน
ตําแหน่งไว้ ก็ย่อมต้องผูกพันตามกฎเกณฑ์นั้น จะอ้างว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเพ่ือมี
คําส่ังปฏิเสธไม่เล่ือนตําแหน่งให้ข้าราชการหาได้ไม่๓๙ หรือในเร่ืองผังเมือง กรณีท่ีองค์กรฝ่ายปกครอง
ได้จัดทําผังพัฒนาพ้ืนท่ี (plans d’aménagement) โดยกําหนดประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินไว้แล้ว   
ก็ย่อมผูกพันให้ต้องพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้สอดคล้องกับผังพัฒนาพ้ืนท่ีนั้นด้วย๔๐ 
หรือกรณีท่ีผู้ยื่นคําขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเข้าใจผิดในข้อกําหนดผังเมืองท่ีใช้บังคับ องค์กร    
ฝ่ายปกครองจะยกเหตุดังกล่าวขึ้นอ้างเพ่ือยกเว้นไม่ใช้บังคับข้อกําหนดผังเมืองหาได้ไม่ เพราะจะขัด
ต่อหลักท่ีว่าฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดขึ้น๔๑  
  หลัก “Patere legem…” เป็นหลักกฎหมายปกครองท่ัวไปท่ีได้รับการยอมรับนับถือ
ในระบบกฎหมายของประเทศต่างๆ โดยบางประเทศได้นําหลักดังกล่าวมาบัญญัติเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ชัดเจน เช่น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของนอร์เวย์ (Forvaltningsloven)  
ท่ีบัญญัติหลักเกณฑ์เก่ียวกับกฎของฝ่ายปกครอง (regulations) ไว้ในหมวด ๗ มาตรา ๓๗ ถึง 
มาตรา ๔๐๔๒ โดยมาตรา ๔๐๔๓ บัญญัติว่า “หน่วยงานทางปกครองไม่อาจกระทําการให้ผิดไปจากกฎ
ท่ีตราขึ้นใช้บังคับได้ เว้นแต่กฎนั้นเองหรือกฎหมายแม่บทได้บัญญัติยกเว้นให้กระทําเช่นนั้นได้”  
                                                 
๓๖ สําหรับบริบททางประวัติศาสตร์ในการนําหลัก “Patere legem...” มาใช้ในระบบกฎหมายเบลเยียม โปรดดู 
SOMMERHAUSEN (M.), “Les principes généraux du droit administratif”, in Perspectivas del 

Derecho Público en la segunda mitad del siglo XX, Mélanges Enrique SAYAGUES-LASO, vol. IV, 

(Madrid, 1969), pp. 463, 482 et s. 
๓๗

 C.E., 17 janvier 1990, Commune d’Evere c/ Région de Bruxelles-Capitale, A.P.M., 1990, p. 17. 
๓๘

 C.E., 16 octobre 2006, Jacques de Dixmude c/ Bureau de sélection de l'Administration fédérale, 

n° 163.640. 
๓๙

 C.E., 5 septembre 2006, Legrand c/ État belge, n° 162.283. 
๔๐

 C.E., 23 septembre 1988, A.S.B.L. Association des commerçants de Couvin et consorts c/ 

Députation permanente du conseil provincial de Namur, n° 30.865. 
๔๑

 C.E., 18 septembre 1996, Du Jardin c/ Députation permanente du conseil provincial de Namur, 

n° 61.845. 
๔๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของนอร์เวย์เป็นกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณา
ออกคําส่ังทางปกครอง แต่ก็มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับกฎของฝ่ายปกครองด้วย ซ่ึงมีกฎหมายของบางประเทศเท่านั้นท่ี
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับกฎของฝ่ายปกครองไว้ในลักษณะท่ีเป็น “หลักเกณฑ์กลาง” เช่น ประมวลกฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองของโปรตุเกส (Código do procedimento administrativo)  
๔๓ Art. 40. (right to depart from regulations) 

     An administrative agency may not depart from regulations unless the regulations themselves 

or the enabling statute so authorizes. 
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๙

กล่าวอีกนัยหนึ่ง หน่วยงานทางปกครองถูกผูกพันโดยกฎท่ีฝ่ายปกครองได้ตราขึ้นใช้บังคับเอง จะออก
คําส่ังทางปกครองหรือกระทําการใดๆ ให้แตกต่างไปจากท่ีกฎกําหนดไว้มิได้ ยกเว้นกรณีท่ีกฎนั้นเอง 
หรือกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติยอมรับให้กระทําได้ ท้ังนี้ บทบัญญัติทํานองเดียวกันยังปรากฏใน 
ระบบกฎหมายของสเปนและบรรดาประเทศในแถบละตินอเมริกา ซ่ึงเป็นการนําหลักที่ห้ามมิให้ 
ฝ่ายปกครองออกคําส่ังเฉพาะรายโดยยกเว้นต่อกฎ (regla de la inderogabilidad singular de 
los reglamentos) มาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของสเปน (Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC))  
มาตรา ๕๒๔๔ วรรคสอง บัญญัติว่า “คําส่ังทางปกครองเฉพาะรายไม่อาจฝ่าฝืนต่อกฎเกณฑ์ท่ีกําหนด
ในกฎซ่ึงมีลักษณะท่ัวไป แม้ว่าคําส่ังทางปกครองนั้นจะมีลําดับเท่ากับหรือสูงกว่ากฎก็ตาม” ในทํานอง
เดียวกัน รัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเวเนซุเอลา (Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos) ก็บัญญัติในมาตรา ๑๓๔๕ ว่า “นิติกรรมทางปกครองไม่อาจฝ่าฝืนต่อหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในกฎเกณฑ์ท่ีมีลําดับศักดิ์สูงกว่า คําส่ังทางปกครองเฉพาะรายไม่อาจฝ่าฝืนต่อหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในกฎของฝ่ายปกครองซ่ึงมีลักษณะท่ัวไป  แม้ว่าคําส่ังทางปกครองนั้นจะทําขึ้นโดยองค์กรท่ีมี
ลําดับเท่ากับหรือสูงกว่าองค์กรท่ีออกกฎก็ตาม” เช่นเดียวกัน รัฐบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ของคอสตาริกา (Ley general de la Administracion Pública) ได้บัญญัติในมาตรา ๑๓๔๖ ว่า 
“๑. โดยหลักแล้วฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อบรรดากฎเกณฑ์ในทางกฎหมายปกครองท้ังท่ีเป็น 
ลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมท้ังกฎเกณฑ์ของกฎหมายเอกชนท่ีเป็นบทสํารอง 
โดยไม่อาจยกเว้นกฎเกณฑ์ดังกล่าวหรือปฏิเสธท่ีจะบังคับใช้กฎเกณฑ์นั้นกับกรณีต่างๆ ได ้
๒. หลักดังกล่าวใช้บังคับกับกรณีของกฎด้วย ไม่ว่าจะเป็นกฎท่ีตราขึ้นโดยองค์กรฝ่ายปกครองนั้นเอง 
หรือตราขึ้นโดยองค์กรฝ่ายปกครองท่ีมีลําดับสูงกว่าหรือต่ํากว่าซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีในเร่ืองนั้น”  
  จึงเห็นได้ว่าหลัก “Patere legem…” เป็นแนวคิดท่ีเป็น “สากล” และได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางในระบบกฎหมายของนานาอารยประเทศ ซ่ึงเป็นเร่ืองน่ายินดีว่าระบบกฎหมาย
ของประเทศไทยก็ยอมรับนับถือหลักดังกล่าวเช่นเดียวกันในฐานะท่ีเป็น “หลักกฎหมายท่ัวไป” ในทาง
กฎหมายปกครอง 

                                                 
๔๔

 Artículo 52. Publicidad e inderogabilidad singular.  

………. ………. ………. ………. 

2. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en 

una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas.  
๔๕

 Artículo 13. Ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro de superior 

jerarquía; ni los de carácter particular vulnerar lo establecido en una disposición administrativa  

de carácter general, aun cuando fueren dictados por autoridad igual o superior a la que dicto    

la disposición general. 
๔๖

 Artículo 13.- 

1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del 

ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos   
ni desaplicarlos para casos concretos. 

2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que éstos provengan 

de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior competente.  
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๑๐

  ๓. หลัก “Patere legem quam ipse fecisti” ในระบบกฎหมายไทย 
ในระบบกฎหมายไทย ศาลได้นําหลักท่ีว่าฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์ท่ีตน

กําหนดขึ้นมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีมานานแล้ว ตั้งแต่ในช่วงเวลาท่ีแนวคิดในทางกฎหมาย
ปกครองยังไม่พัฒนาก้าวหน้าดังเช่นในปัจจุบัน โดยศาลฎีกาเคยนําหลักดังกล่าวมาใช้ในคําพิพากษา ท่ี 
๒๑๐๖/๒๕๒๕๔๗ ในคดีเก่ียวกับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยในคดีนี้
โจทก์ซ่ึงเป็นลูกจ้างประจําตําแหน่งนิติกรระดับ ๕ ฟ้องว่า จําเลย (การส่ือสารแห่งประเทศไทย) ได้ออก
ระเบียบฉบับท่ี ๒๔/๒๕๒๐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเล่ือนพนักงานให้ดํารงตําแหน่งให้สูงขึ้นโดยมี
ข้อกําหนดว่า บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้จนกว่าจะมีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้
ประกาศผลการสอบคร้ังใหม่แล้ว อย่างไรก็ดี เม่ือโจทก์สอบคัดเลือกเป็นนิติกรระดับ ๖ ได้ จําเลยกลับ
ออกประกาศฉบับใหม่ในท้ายผลการสอบคัดเลือกว่าบัญชีผลการสอบคัดเลือกให้ใช้ได้มีกําหนด ๒ ปี
นับแต่วันประกาศผลการสอบเป็นต้นไป ทําให้โจทก์หมดโอกาสท่ีจะได้รับบรรจุเป็นนิติกรระดับ ๖   
จึงขอให้ศาลเพิกถอนประกาศหรือระเบียบฉบับหลัง ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานพิเคราะห์แล้ววินิจฉัยว่า 
“...การบรรจุแต่งตั้งและเล่ือนตําแหน่งพนักงานย่อมมุ่งหมายให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนท่ีแน่นอน
ชัดเจน เม่ือข้อบังคับการส่ือสารแห่งประเทศไทย ฉบับท่ี ๓ ข้อ ๑๘ วรรคสาม กําหนดให้การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นไปตามท่ีผู้ว่าการกําหนดและผู้ว่าการการส่ือสารแห่งประเทศไทย
ได้อาศัยข้อบังคับดังกล่าววางระเบียบการส่ือสารแห่งประเทศไทย ฉบับท่ี ๒๔/๒๕๒๐ ไว้แล้วว่า บัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้จนกว่าจะมีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ประกาศผลการสอบ
คัดเลือกในตําแหน่งใหม่นั้นแล้ว ดังนี้ การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกในการสอบทุกคราวก็ต้องเป็นไป
ตามระเบียบท่ีวางไว้ ย่อมมิใช่ความมุ่งหมายของข้อบังคับและระเบียบดังกล่าวท่ีจะให้ผู้ว่าการของ
จําเลยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับการส่ือสารแห่งประเทศไทย ฉบับท่ี ๓ มากําหนดวิธียกเลิกบัญชี
เฉพาะการสอบคัดเลือกคราวใดคราวหนึ่งให้ผิดแผกไปจากระเบียบท่ีวางไว้แล้วและยังใช้บังคับอยู่อีก 
ฉะนั้น การท่ีผู้ว่าการการส่ือสารแห่งประเทศไทยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือก ฉบับลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๒๑ แล้วกําหนดว่า บัญชีผลการสอบคัดเลือกคร้ังนี้ให้ใช้ได้มีกําหนด ๒ ปีนับแต่วันประกาศผลการ
สอบคัดเลือก ข้อกําหนดนั้นจึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการส่ือสารแห่งประเทศไทย ฉบับท่ี ๒๔/๒๕๒๐ 
และไม่มีอํานาจท่ีจะกําหนดได้” จึงพิพากษากลับคําพิพากษาศาลแรงงานกลางท่ียกฟ้องเป็นให้เพิกถอน
ข้อกําหนดตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฉบับลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑ เฉพาะข้อความท่ีว่า “บัญชี
ผลการสอบคัดเลือกคร้ังนี้ให้ใช้ได้มีกําหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นต้นไป”  

หากพิเคราะห์คําพิพากษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ศาลฎีกาได้นําหลักท่ีว่าฝ่ายปกครอง
ต้องผูกพันตามกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดขึ้นตราบใดท่ียังไม่มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกกฎเกณฑ์
นั้นมาใช้กับคดีพิพาท เม่ือผู้ว่าการการส่ือสารแห่งประเทศไทยได้ออกระเบียบโดยมีข้อกําหนดว่า บัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้จนกว่าจะมีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก ผู้ว่าการก็ต้องถือปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีตนกําหนดขึ้นนั้น จะมีข้อกําหนดใหม่ให้บัญชีผลการสอบคัดเลือกในคราวใดคราวหนึ่ง      
มีกําหนด ๒ ปีนับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบหาได้ไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ว่าการจะถือว่าเม่ือตนเป็น  
ผู้กําหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับการใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกขึ้นใช้บังคับแล้ว จะดําเนินการให้แตกต่างไปจาก
กฎเกณฑ์นั้นตามอําเภอใจหาได้ไม่ เพราะมิฉะนั้นแล้ว ย่อมทําให้การดําเนินการในเร่ืองดังกล่าวไม่มี 
“ระเบียบแบบแผนท่ีแน่นอนชัดเจน” (หลักความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ) ท้ังยังเป็นการเลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลอันขัดต่อหลักความเสมอภาคอีกด้วย นอกจากนี้ คําพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวยังเป็นตัวอย่างท่ีดี
                                                 
๔๗ คดีระหว่าง นายณรงค์  ฤทธิวาจา โจทก์ การส่ือสารแห่งประเทศไทย จําเลย 
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๑๑

ของการใช้หลัก “Patere legem…”  ในมิติที่เป็นหลักย่อยของหลักความชอบด้วยกฎหมายและ   
หลักว่าด้วยลําดับศักดิ์ของกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย กล่าวคือ เม่ือระเบียบการส่ือสารแห่งประเทศไทย 
ฉบับท่ี ๒๔/๒๕๒๐ ท่ีกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้อันเป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีผล
บังคับใช้เป็นการท่ัวไปและมีสถานะเป็น “กฎ” การจะยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกในคราวใดคราวหนึ่ง
อันมีสถานะเป็น “คําส่ังทางปกครอง” ก็ย่อมต้องเคารพต่อระเบียบฯ ซ่ึงมีสถานะเป็น “กฎ” ด้วย 
การท่ีผู้ว่าการออกประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยมีข้อกําหนดให้บัญชีผลการสอบคัดเลือกคราวหนึ่ง     
ให้ใช้ได้ ๒ ปีนับตั้งแต่วันประกาศ ซ่ึงแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบฯ จึงเป็นการ
กระทําท่ีฝ่าฝืนระเบียบฯ และไม่ชอบด้วยกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี ๒๑๐๖/๒๕๒๕ ข้างต้นนี้
เป็นกรณีท่ีน่าสนใจ เพราะแม้ว่าศาลฎีกาจะมิได้อธิบายเนื้อหาสาระของหลัก “Patere legem…”   
ไว้อย่างชัดเจน แต่ก็นําหลักดังกล่าวมาปรับใช้แก่คดีพิพาทได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิด
ในทางกฎหมายปกครอง ด้วยเหตุนี้ จึงมีการอ้างอิงถึงคําพิพากษาดังกล่าวอยู่บ่อยคร้ังในฐานะท่ีวาง 
“หลักกฎหมายปกครอง [ท่ีว่า] ฝ่ายบริหารย่อมจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีตนเองได้สร้างขึ้น”๔๘  

ท้ังนี้ ในเวลาต่อมาเม่ือมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นเป็นองค์กรวินิจฉัยคดีพิพาท   
ทางปกครองเป็นการเฉพาะแล้ว ปรากฏว่า ศาลปกครองสูงสุดก็ได้นําหลัก “Patere legem…” มาใช้
ในการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทหลายคร้ังด้วยกัน ซ่ึงเป็นเคร่ืองยืนยันถึงการมีอยู่ของหลักดังกล่าว
ในระบบกฎหมายไทยได้เป็นอย่างดี โดยศาลปกครองสูงสุดมีโอกาสนําหลักดังกล่าวมาใช้เป็นคร้ังแรก
ในคําพิพากษา ท่ี อ.๑๔/๒๕๔๕๔๙ ในคดีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีดําเนินการสรรหาโดยไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายและไม่เป็นธรรม ทําให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายช่ือของบุคคลท่ีสมควรได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็น กทช. จึงขอให้ศาลมีคําส่ังให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ (คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ) แก้ไขช่ือบุคคลท่ีได้รับคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็น กทช.      
ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินการคัดเลือกโดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ไม่ชอบ     
ด้วยกฎหมายหลายประการ เป็นต้นว่า ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกท่ีแน่นอนชัดเจน 
แต่ใช้วิธีการกําหนดหลักเกณฑ์ขึ้นเป็นครั้งคราว แล้วเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดเลือก      
แต่ละรอบตามท่ีต้องการ ซ่ึงเป็น “การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการท่ีปราศจากคําอธิบายท่ีมีเหตุผล
ชัดเจนเพียงพอ นอกจากการช้ีแจงว่าเพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม และอ้างว่า
หลักเกณฑ์หรือวิธีการท่ี  […] ใช้ในการดําเนินการคัดเลือก “ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงแนวทางหรือวิธีการ
ในการดําเนินการภายในระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ กันเองท้ังส้ิน”  […] คําช้ีแจงดังกล่าวเป็นคําช้ีแจงท่ี
นอกจากจะไม่มีเหตุผลเพียงพอแล้ว ยังปราศจากน้ําหนักแห่งความน่าเช่ือถือ แสดงให้เห็นถึงความ
บกพร่องในการกําหนดหลักเกณฑ์ การไม่ให้ความสําคัญและไม่เคารพในหลักเกณฑ์หรือ “แนวทาง
หรือวิธีการ” ท่ีตนเองตั้งขึ้น อันจะเป็นช่องทางนําไปสู่การดําเนินการท่ีมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
ท่ีไม่เป็นธรรม หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหรือโดยไม่สุจริต” อีกท้ังการท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้
ดําเนินการคัดเลือกผู้สมัครโดยอาศัยความไม่แน่นอนของหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีตนเป็นผู้กําหนดขึ้น 
โดยมีการย้ายกลุ่มผู้สมัครจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งถึงสามคร้ัง ก็ “เป็นการดําเนินการท่ีไม่เคารพ

                                                 
๔๘ โปรดดู มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี 
งบประมาณและขออนุมัติยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงได้อ้างอิงถึงหลักตามคําพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว 
๔๙ คดีระหว่าง  นายประมุท  สูตะบุตร ผู้ฟ้องคดี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑ และ คณะกรรมการสรรหา
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ท่ี ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี  



หลักที่ว่าฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์ที่ตนกําหนดขึน้ (Patere legem quam ipse fecisti) 
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๑๒

หลักเกณฑ์ท่ีตนเองตั้งขึ้น…” ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นว่า การดําเนินการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเสนอรายช่ือเป็น กทช. ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็นการดําเนินการท่ีปราศจากหลักเกณฑ์วิธีการ
ท่ีแน่นอนชัดเจน ไม่ได้มาตรฐานและเป็นธรรม ทําให้การใช้ดุลพินิจมีปัญหาความไม่โปร่งใส มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และเป็นไปโดยมิชอบ จึงพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น
ท่ีพิพากษาให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตั้งแต่วันท่ี
ออกประกาศดังกล่าว ท้ังนี้ มีผู้ตั้งข้อสังเกตต่อคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๑๔/๒๕๔๕ นี้ว่า 
การท่ีศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาเพิกถอนการกระทําของคณะกรรมการสรรหา กทช. ท่ีไม่เคารพ
หลักเกณฑ์ท่ีตนได้กําหนดขึ้น ท้ังท่ีไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรใดบัญญัติไว้ นั้น ถือเป็นกรณีท่ีศาล
ปกครองไทยได้นําหลัก “Patere legem…” หรือหลักท่ีว่าฝ่ายปกครองต้องเคารพหลักเกณฑ์ท่ีตน
เป็นผู้สร้างขึ้นมาใช้ในฐานะ “หลักกฎหมายท่ัวไป”๕๐ (ท้ังนี้ แม้ว่าคําพิพากษาดังกล่าวจะมิได้ระบุว่า
หลักดังกล่าวเป็น “หลักกฎหมายท่ัวไป” ในทางกฎหมายปกครองก็ตาม) 

อีกกรณีหนึ่งซ่ึงศาลปกครองสูงสุดนําหลัก “Patere legem…” มาใช้ คือ คําพิพากษา 
ท่ี อ.๖๒/๒๕๔๗๕๑ ในคดีเก่ียวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู โดยคดีนี้   
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าเป็นผู้สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการครูตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ 
(อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) โดยผู้ฟ้องคดีได้รับคัดเลือกในลําดับท่ี ๒ แต่เม่ือผู้ได้รับคัดเลือก
ในลําดับท่ี ๑ สละสิทธิ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ก็ไม่เรียกผู้ฟ้องคดีไปรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
แต่กลับเรียกให้ผู้ฟ้องคดีไปเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งเดิมอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดใน
ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ แต่ได้รับการ
ช้ีแจงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ (ผู้อํานวยการวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) ได้จัดตารางสอนให้กับคณะครู
อาจารย์ไปพลางก่อนแล้ว จึงไม่ต้องการให้เรียกผู้ฟ้องคดีไปทําการสอนเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ
ของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลถือปฏิบัติ
ต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการท่ีจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูและจัดหาอัตราและตําแหน่งว่างเพ่ือ
บรรจุเข้ารับราชการต่อไป ท้ังนี้ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ได้มีประกาศ คร้ังท่ี ๑ ปี ๒๕๔๑ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๔๑ รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดยข้อ ๑๑.๒ กําหนดว่า ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้มีกําหนด  
สามเดือนนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง และข้อ ๑๒.๑ กําหนดว่า การเรียก
บรรจุแต่งตั้งผู้ขึ้นบัญชีไว้ในลําดับถัดไป จะมีหนังสือเรียกผู้คัดเลือกได้ซ่ึงเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง
ให้มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งตามความต้องการเพ่ิมเติมในภายหลัง โดยมิได้มีเงื่อนไขว่า
ผู้ท่ีได้รับการขึ้นบัญชีไว้ในลําดับถัดไปจะต้องไปคัดเลือกรอบสองในตําแหน่งและสถานท่ีศึกษาเดิม  
อีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ย่อมต้องผูกพันกับหลักเกณฑ์
หรือประกาศท่ีกําหนดไว้ เม่ือปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มีประกาศผลการคัดเลือกรอบสอง โดย
นางสาว อ. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกลําดับท่ี ๑ และผู้ฟ้องคดีผ่านการคัดเลือกในลําดับท่ี ๒ แต่นางสาว อ. 
ไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกําหนด ถือว่าสละสิทธิ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงต้องเรียกผู้ฟ้องคดี    

                                                 
๕๐ บุบผา อัครพิมาน, “หลักกฎหมายท่ัวไป”, รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ pub-law.net เล่ม ๖   
พ.ศ. ๒๕๔๙, (กรุงเทพ : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐) น. ๘๑-๘๒. 
๕๑ คดีระหว่าง  นางสาวปวีณา  จารุศิริ ผู้ฟ้องคดี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ท่ี ๑ และ ผู้อํานวยการ
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ท่ี ๒ ผู้ถูกฟ้องคด ี
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๑๓

ซ่ึงเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในลําดับถัดไปเข้ารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในทันที
หรือโอกาสแรกท่ีทําได้ ไม่อาจอ้างเอาความไม่ต้องการจะได้บุคลากรของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ หรืออ้างว่า
เพ่ือประหยัดงบประมาณ หรืออ้างว่าตามประกาศผลการคัดเลือกไม่มีเจตนาท่ีจะให้เข้าใจว่าเป็นการ
ให้สิทธิแก่ผู้ฟ้องคดี หรือเพราะเหตุว่าแม้ผู้ฟ้องคดีจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือก แต่มีคะแนนอยู่ในลําดับต่ํา
คุณภาพยังไม่เป็นท่ีพอใจ เพราะ “เป็นหน้าท่ีของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ท่ีต้องผูกพันกับหลักเกณฑ์หรือประกาศ
ท่ีกําหนดไว้ จึงมิใช่กรณีท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะใช้ดุลพินิจไม่เรียกผู้ฟ้องคดีเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง 
แล้วไปดําเนินการให้มีการคัดเลือกใหม่อีกคร้ังหนึ่งในตําแหน่งและสถานศึกษาเดิมอีก” การกระทําของ
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซ่ึงเป็นการใช้ดุลพินิจท่ีแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้จึงไม่ชอบ และเป็นการ
ละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลปกครองช้ันต้น
ท่ีให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เรียกผู้ฟ้องคดีมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูโดยดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศาลมีคําพิพากษา 
  ศาลปกครองสูงสุดได้นําหลัก “Patere legem…” มาใช้พิจารณาพิพากษาคดีอีก  
ในคําพิพากษา ท่ี อ.๑๗๒/๒๕๕๐๕๒ ใน “คดี อบต. หัวดง” โดยคราวนี้ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการ
นํามาใช้ในฐานะ “หลักกฎหมายท่ัวไป” ในคดีนี้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวดงฟ้องว่ามีความประสงค์
จะรับโอนโรงเรียนวัดน้ําโจนเหนือ จึงขอประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อผู้ถูก
ฟ้องคดีท่ี ๒ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ไม่ดําเนินการประเมิน
ความพร้อมตามท่ีร้องขอ โดยอ้างหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
ศธ ๐๔๐๐๖/๘ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๔๘ ท่ีแจ้งให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขตชะลอการ
ดําเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ท่ีเห็นว่า การถ่ายโอนสถานศึกษายังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติหลายประการ 
เช่น เงื่อนไขประกอบการประเมินความพร้อม เกณฑ์การประเมิน และปัญหาสถานภาพของสถานศึกษา
ภายหลังการถ่ายโอน ฯลฯ จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการชะลอการดําเนินการในเร่ืองนี้ และหารือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ได้ข้อยุติเสียก่อน ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลหัวดงเห็นว่า หนังสือส่ังการ     
ท่ีอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย จึงขอให้ศาลปกครองเพิกถอน
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ดําเนินการ
ประเมินความพร้อมในการรับโอนโรงเรียนวัดน้ําโจนเหนือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีประเด็นต้องพิจารณาว่า หนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีแจ้งให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขตชะลอการถ่ายโอน
สถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซ่ึงเห็นว่า มาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ
ภายในท้องถิ่น และมาตรา ๔๒ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงได้มีการออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                                 
๕๒ คดีระหว่าง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวดง ผู้ฟ้องคดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี ๑ และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต ๑ ท่ี ๒ ผู้ถูกฟ้องคด ี
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๑๔

ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความประสงค์จะจัดการศึกษา หรือจะ  
รับโอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยื่นคําขอต่อส่วนราชการก่อนวันเร่ิมต้นปีการศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า  
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับคําขอ และคณะกรรมการต้องดําเนินการประเมินความพร้อมให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันแต่งตั้งคณะกรรมการ และให้ส่วนราชการแจ้งผลการประเมินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียื่นคําขอทราบโดยเร็ว โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินความพร้อม
เป็นไปตามองค์ประกอบท่ีกําหนดในข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ส่วนตัวช้ีวัดและระดับคุณภาพแต่ละ
ตัวช้ีวัดของแต่ละองค์ประกอบและเกณฑ์ผ่านการประเมินความพร้อมให้เป็นไปตามประกาศ       
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงได้มีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข ตัวช้ีวัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จากข้อกฎหมายดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ  
จัดการศึกษา แต่จะต้องจัดให้มีการประเมินความพร้อมก่อนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการข้างต้น จึงมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๔๗ ท่ีให้กระทรวงศึกษาธิการชะลอการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซ่ึงเห็นว่า “แม้คณะรัฐมนตรีจะเป็นองค์กรท่ีมีอํานาจในการบริหารราชการ
แผ่นดิน แต่การบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามกฎหมาย และโดยท่ีได้มีการกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎกระทรวง […] และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ […] ไว้แล้ว หากคณะรัฐมนตรีเห็นว่า หลักเกณฑ์
และเงื่อนไข วิธีการประเมินความพร้อม […] ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการถ่ายโอนอํานาจ   
ในการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ […] คณะรัฐมนตรีก็ต้อง
ดําเนินการยกเลิกหรือแก้ไขกฎกระทรวงหรือประกาศดังกล่าวเพ่ือให้ปัญหา […] ได้ข้อยุติก่อน ดังนั้น 
ตราบใดท่ีกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ ฝ่ายปกครองหรือ
หน่วยงานของรัฐจะต้องผูกพันตามกฎเกณฑ์ท่ีตนได้กําหนดขึ้นตามหลักกฎหมายทั่วไป การท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ชะลอการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ก่อนจนกว่าจะ
แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ย่อมเป็นผลให้กฎกระทรวงและประกาศท่ีออกมาโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่มี
ผลใช้บังคับ และเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นมติท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย” ดังนั้น หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีให้ชะลอการถ่ายโอน
สถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงเป็นกฎที่ออกโดย     
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ไม่ดําเนินการจัดให้มีการประเมินความพร้อมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวดงในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายกําหนดให้ปฏิบัต ิการท่ีศาลปกครองช้ันต้นพิพากษาเพิกถอนหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๔๘ อันเป็นวันท่ีออกคําส่ัง และให้ 
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวดงให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่วันท่ีมีคําพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็น
ด้วยในผล๕๓  
 

                                                 
๕๓ กรณีนี้ปรากฏว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมแล้ว ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นควรให้แจ้งคําส่ัง
แต่งตั้งให้คณะกรรมการทราบเพ่ือทําการประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวดงต่อไป 



หลักที่ว่าฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์ที่ตนกําหนดขึน้ (Patere legem quam ipse fecisti) 

โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
______________________________________________________________________________ 

 

๑๕

  คําพิพากษาคดี อบต. หัวดง นี้มีแง่มุมท่ีน่าสนใจหลายประการ 
ประการแรก ในแง่สถานะของหลัก “Patere legem…” ในระบบกฎหมายไทย 

ศาลปกครองสูงสุดได้ยืนยันถึงการมีอยู่ของหลักท่ีว่าฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดขึ้น 
โดยระบุอย่างชัดเจนเป็นคร้ังแรกว่าหลักดังกล่าวมีสถานะเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” (ในทาง
กฎหมายปกครอง) ซ่ึงท่ีผ่านมามีหลักในทางกฎหมายปกครองบางเร่ืองเท่านั้นท่ีคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดได้ระบุว่าเป็น “หลักกฎหมายท่ัวไป” เช่น หลักท่ีว่านิติกรรมทางปกครองไม่มีผล
ย้อนหลัง๕๔  หรือหลักท่ีว่าการกําหนดกฎหมาย (ซ่ึงรวมถึงกฎหมายลําดับรอง) จะต้องมีความชัดเจน
เพียงพอท่ีจะให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องเข้าใจได้๕๕ หรือ “หลักกฎหมายปกครองท่ัวไป” 
เช่น หลักท่ีว่าหน่วยงานทางปกครองมีหน้าท่ีจัดทําบริการสาธารณะให้มีความต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก  
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจัดทําบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอยู่เสมอ 
และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อประชาชนผู้ขอใช้บริการ๕๖ ท้ังนี้ การท่ีศาลปกครองสูงสุดได้ระบุ
อย่างชัดเจนว่าหลักท่ีว่าฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดขึ้นเป็น “หลักกฎหมายท่ัวไป” 
น่าจะตอบสนองข้อเรียกร้องของนักวิชาการท่ีต้องการให้ศาลปกครองแสดงบทบาทในการ “ค้นหา” 
และ “ยืนยัน” หลักกฎหมายปกครองท่ัวไปให้เด่นชัดยิ่งขึ้น๕๗ 

ประการที่สอง ในแง่ขอบเขตการบังคับใช้หลักที่ว่าฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อ
กฎเกณฑ์ที่ตนกําหนดข้ึน ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานว่า หลักดังกล่าวใช้กับการออก
กฎของฝ่ายปกครองด้วย มิได้ใช้กับการออกคําส่ังทางปกครองแต่เพียงเท่านั้น กล่าวคือ กรณีท่ีฝ่าย
ปกครองจะออก “กฎ” ขึ้นใช้บังคับในเร่ืองใด ฝ่ายปกครองย่อมต้องเคารพต่อ “กฎ” ท่ีตนได้ตราขึ้น
และมีผลใช้บังคับอยู่ในเร่ืองเดียวกันนั้นด้วย เม่ือกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เก่ียวกับการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงเป็น “กฎ” ท่ี
ฝ่ายปกครองได้ตราขึ้นยังมีผลใช้บังคับอยู่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานย่อมไม่อาจมี
หนังสือส่ังการซ่ึงเป็น “กฎ” เช่นกัน ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างๆ ชะลอการถ่ายโอน
สถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิฉะนั้น ย่อมเป็นกฎท่ีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
                                                 
๕๔

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๖๔-๗๙/๒๕๕๑, อ.๓๕๕/๒๕๕๑, และ อ.๖๖/๒๕๕๓ 
๕๕

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี ฟ.๓๔/๒๕๕๐ 
๕๖

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๑๖๒/๒๕๕๒ ซ่ึง “หลักกฎหมายปกครองท่ัวไป” เก่ียวกับการจัดทําบริการ
สาธารณะท่ีศาลปกครองสูงสุดได้กล่าวถึงในคําพิพากษานี้ได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก “กฎในการจัดทําบริการ
สาธารณะ” (lois de service public) ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส ซ่ึงประกอบด้วยหลักสามประการ ได้แก่      
ความต่อเนื่อง (continuité) ความเสมอภาค (égalité) และการปรับเปล่ียนได้ (mutabilité) ซ่ึงหลักดังกล่าว    
เรียกขานกันโดยท่ัวไปในหมู่นักกฎหมายฝรั่งเศสว่า “กฎของโรลองด์” (Lois de Rolland) เพ่ือเป็นเกียรติแก่
ศาสตราจารย์ Louis Rolland ผู้เสนอแนวคิดดังกล่าวในปี ค.ศ. ๑๙๓๔ อนึ่ง ศาลปกครองสูงสุดยังได้วินิจฉัยใน   
คําพิพากษา ท่ี อ.๒๙๒/๒๕๕๒ ว่า หลักการปรับเปล่ียนได้ของบริการสาธารณะเป็น “หลักกฎหมายปกครองท่ัวไป” 
เก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะ ซ่ึงหลักดังกล่าวนํามาซ่ึงเอกสิทธ์ิของคู่สัญญาฝ่ายปกครองในการแก้ไขหรือ
ยกเลิกสัญญาทางปกครองฝ่ายเดียวโดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้ผิดสัญญา  
๕๗ สําหรับข้อเรียกร้องดังกล่าว โปรดดู ปาลีรัตน์  ศรีวรรณพฤกษ์, “หลักกฎหมายปกครองท่ัวไป : ทางออกในการ
อุดช่องว่างกฎหมายปกครองไทย”, รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ pub-law.net ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๘, 
(กรุงเทพ : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๙) น. ๔๐๓-๔๑๐ ; “ตุลาการศาลปกครองกับบทบาทในการสร้าง     
และพิจารณาหลักกฎหมายท่ัวไป”, วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๔),       
น. ๓๘-๕๒ และ “บันทึกเรื่อง หลักกฎหมายปกครองท่ัวไป”, www. pub-law.net (๙ ตุลาคม ๒๕๕๔) 
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๑๖

  ประการที่สาม ในแง่องค์กรฝ่ายปกครองที่ถูกผูกพันโดยกฎเกณฑ์ที่ตราข้ึนใช้บังคับ 
หลัก “Patere legem…” ใช้บังคับกับองค์กรฝ่ายปกครองท้ังปวง เร่ิมจากองค์กรฝ่ายปกครองท่ีเป็น 
ผู้กําหนดกฎเกณฑ์ซ่ึงต้องผูกพันให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดขึ้นนั้นเอง และแม้กรณีขององค์กร
ฝ่ายปกครองท่ีมีลําดับสูงกว่าองค์กรซ่ึงเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ขึ้นบังคับใช้ ก็ยังคงต้องเคารพต่อกฎเกณฑ์
ขององค์กรท่ีมีลําดับต่ํากว่าด้วย เห็นได้จากการท่ีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้ว่าคณะรัฐมนตรีจะเป็น
องค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหาร แต่ก็ต้องเคารพต่อกฎกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
เก่ียวกับการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็น “กฎ” ท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตราขึ้น คณะรัฐมนตรีจะถือตนเป็นใหญ่และไม่นําพาต่อ
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงดังกล่าวหาได้ไม่ การท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ชะลอการถ่ายโอน
สถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ก่อน ซ่ึงเป็นผลให้กฎกระทรวงและประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีออกมาโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีผลใช้บังคับ ย่อมเป็นการมีมติท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย๕๘  
  ประการที่ส่ี ในแง่ผลผูกพันของกฎในฐานะที่เป็นบ่อเกิดของหน้าที่กระทําการของ
ฝ่ายปกครอง นอกจากหลัก “Patere legem…” จะเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองละเว้นไม่กระทําการใดๆ 
ในทางท่ีฝ่าฝืนต่อกฎซ่ึงตนได้ตราขึ้นใช้บังคับแล้ว ในบางกรณีหลักดังกล่าวยังเรียกร้องให้ฝ่ายปกครอง
มี “หน้าท่ี” กระทําการให้เป็นไปตามกฎซ่ึงตราขึ้นนั้นด้วย ดังท่ีศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า การท่ี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ ไม่ดําเนินการจัดให้มีการประเมินความพร้อมขององค์การบริหาร   
ส่วนตําบลหัวดงในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัต ิ
(ซ่ึงกฎหมายในท่ีนี้ย่อมหมายความรวมถึงกฎหมายลําดับรองอันได้แก่กฎกระทรวงและประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการด้วย) ดังนี้ จึงมีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า หลัก “Patere legem…” ท่ีเรียกร้องให้ฝ่าย
ปกครองเคารพต่อกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดขึ้นนั้น แสดงให้เห็นว่ากฎของฝ่ายปกครองอาจเป็น “บ่อเกิด” 
หรือ “ท่ีมา” ของ “หน้าท่ีกระทําการ” (obligation d’agir) ของฝ่ายปกครองก็ได้๕๙ 
  หลังจากหลัก “Patere legem…” ได้รับการรับรองสถานะ “หลักกฎหมายท่ัวไป” 
ในคดี อบต. หัวดง แล้ว ศาลปกครองสูงสุดก็ได้นําหลักดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีอีก
หลายต่อหลายคร้ัง เร่ิมตั้งแต่คําพิพากษา ท่ี อ. ๒๑๕/๒๕๕๑๖๐ ในคดีเก่ียวกับการให้ทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เนื่องจากนาย ธ. ผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร ซ่ึงศาล
ปกครองสูงสุดได้พิเคราะห์หลักเกณฑ์ในประกาศรับสมัครประกอบกับข้อเท็จจริงแห่งคดีแล้ว เห็นว่า 
ประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง รับสมัครบุคคลสอบ
คัดเลือกเพ่ือรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศ ประจําปี ๒๕๔๕ ระดับปริญญาโท-เอก 
                                                 
๕๘

 สําหรับตัวอย่างกรณีหนึ่งของปัญหาความผูกพันขององค์กรฝ่ายปกครองลําดับสูงต่อกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดขึ้นโดย
องค์กรฝ่ายปกครองลําดับต่ํากว่า โปรดดู บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (เรื่องเสร็จท่ี ๘๔๑/๒๕๕๔) 
๕๙

 HAMIDOU (M.), L’obligation d’agir des personnes publiques, Thèse pour le doctorat en droit 

public, Université des sciences sociales de Toulouse, 2005, p. 205. 
๖๐ คดีระหว่าง นายอดิเทพ  อุยยะพัฒน์ ผู้ฟ้องคดี ผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ ผู้ถูกฟ้องคด ี
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๑๗

สาขานิติศาสตร์ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๓.๒ กําหนดว่า ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับจาก
บัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันฝ่ายผลิตให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท แผน ก. ในสถาบันฝ่ายผลิต        
ในฐานะนิสิตนักศึกษาสามัญแล้ว เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ซ่ึงเป็นวันท่ี 
นาย ธ. ได้ยื่นใบสมัครรับทุนการศึกษา นั้น นาย ธ. ยังไม่เป็นผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันฝ่ายผลิต แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์
มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยต่อมา
นาย ธ. ได้เข้าสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เม่ือวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มี
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ ให้นาย ธ. เป็นผู้รับทุนการศึกษา หลังจากนั้น
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้มีหนังสือลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๔๕ รับรองว่า นาย ธ. 
ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต ซ่ึงเป็นเวลาภายหลังจากท่ีผู้ถูก
ฟ้องคดีได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพ่ือรับทุนการศึกษาไปแล้ว ดังนั้น “การดําเนินการของผู้ถูก
ฟ้องคดีดังกล่าวท่ีประกาศกําหนดให้นาย ธ. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จนถึงขั้นประกาศผลการสอบ
คัดเลือก จึงไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีผู้ถูกฟ้องคดีได้กําหนดขึ้นและผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติตาม” 
ตามข้อ ๓.๒ ของประกาศรับสมัคร ฉะนั้น การอนุมัติผลการสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาในส่วนท่ี
ประกาศให้นาย ธ. เป็นผู้รับทุนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการท่ีผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ข้อ ๓.๒ ของ
ประกาศรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันว่าหากผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือรับทุนแล้วจะต้อง 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้เท่านั้น มิใช่เป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญของการสอบคัดเลือก
ท่ีไม่อาจยกเว้นได้นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวฟังไม่ขึ้น โดยเห็นว่า “การดําเนินการ
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ีนอกเหนือหรือแตกต่างไปจากประกาศข้างต้น […] ไม่อาจดําเนินการได้ เพราะ
มิฉะนั้นจะเป็นการกําหนดเกณฑ์ขึ้นมาบังคับใช้ตามอําเภอใจ ซ่ึงเป็นการไม่ถูกต้อง”  จึงพิพากษากลับ
คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นท่ีให้ยกฟ้อง เป็นให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกลงวันท่ี 
๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ ในส่วนท่ีประกาศให้นาย ธ. เป็นผู้รับทุน โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันท่ีออก
ประกาศดังกล่าว๖๑  
  ตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งซ่ึงศาลปกครองสูงสุดได้นําหลัก “Patere legem…” มาใช้ คือ 
คําพิพากษา ท่ี อ.๔๑/๒๕๕๒๖๒ ในคดีเก่ียวกับการเล่ือนตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยในคดีนี้
ผู้ฟ้องคดีซ่ึงดํารงตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๖) รักษาการในตําแหน่ง
ปลัดเทศบาลตําบลพล้ิว ฟ้องว่า ได้ขอเล่ือนเป็นปลัดเทศบาล แต่ผู้ถูกฟ้องคดี (คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดจันทบุรี) ได้มีมติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้ฟ้องคดีต้องจัดทําวิสัยทัศน์เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าสู่ตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๖) 
จึงขอให้เพิกถอนมติดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศ เร่ือง 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเล่ือนระดับและแต่งตั้งนักบริหารงานเทศบาล สายงานนักบริหารระดับ ๕ และ
ตําแหน่งนักบริหารระดับ ๖ ว ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ การท่ีผู้ถูกฟ้องคดี
ได้มีมติกําหนดหลักเกณฑ์ท่ีให้ผู้ฟ้องคดีจัดทําวิสัยทัศน์เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
ในการเข้าสู่ตําแหน่ง อันเป็นการตรวจสอบเกณฑ์ด้านความสามารถของผู้ฟ้องคดีอีกคร้ังหนึ่ง ท้ังท่ี    

                                                 
๖๑ อย่างไรก็ดี ศาลปกครองสูงสุดได้มีข้อสังเกตเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษา  
ด้วยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีควรคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของนาย ธ. ผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของประกาศดังกล่าว 
โดยเทียบเคียงกับมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๖๒ คดีระหว่าง นายแมน  พัฒนอิสรานุกูล ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ผู้ถูกฟ้องคด ี
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๑๘

ผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ๖ อันเป็นตําแหน่งและระดับเดียวกันกับตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล จึงเป็น “การสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็นและเป็นการดําเนินการท่ีอยู่นอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามท่ีผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศกําหนดไว้ตามหลักเกณฑ์การเล่ือนระดับและ
แต่งตั้งนักบริหารงานเทศบาล ฉบับลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงประกาศดังกล่าวนี้มีสภาพเป็นกฎ 
[…][ซ่ึง] ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องผูกพันต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศท่ีตนได้กําหนดขึ้น          
อยู่ตลอดไปตราบท่ียังไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์นั้น การกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีจึงขัดต่อ
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง” นอกจากนั้น การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นชอบ
ให้ผู้ยื่นคําขอรายอ่ืนซ่ึงดํารงตําแหน่งในลักษณะเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีโดยมิได้ให้บุคคลดังกล่าวจัดทํา
วิสัยทัศน์ประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีท่ี “ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติต่อบุคคลประเภท
เดียวกันให้แตกต่างกันในสาระสําคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัต”ิ ประกอบกับประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีได้
กําหนดให้ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๖) และรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๖) 
สามารถโอน (ย้าย) สับเปล่ียนระหว่างกันได้ แสดงให้เห็นว่า ท้ังสองตําแหน่งต้องการผู้มีความรู้
ความสามารถไม่แตกต่างกัน ซ่ึงข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ๕ 
และต่อมาเม่ือเล่ือนขึ้นดํารงตําแหน่งในสายงานนักบริหารงานเทศบาล ๖ ก็ยังคงรักษาการในตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๖) อยู่ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความสามารถปฏิบัติงาน
ในฐานะปลัดเทศบาลได้อยู่แล้ว การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีจัดทําวิสัยทัศน์ก่อนให้ความเห็นชอบ  
ในการเข้าสู่ตําแหน่งเพ่ือพิจารณาความรู้ความสามารถอีกคร้ังโดยจัดทําเพียงคนเดียว จึงถือได้ว่า 
“เป็นการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมขัดต่อหลักความเสมอภาค” ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มติของ   
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นมติท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาให้ความเห็นชอบตามคําขอ
ของผู้ฟ้องคดีท่ีขอเล่ือนและโอนไปดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาลพล้ิว (นักบริหารงานเทศบาล ๖) ท่ีว่าง 
จึงเป็นการละเลยต่อหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ จึงพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครอง
ช้ันต้น เป็นให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ีให้ผู้ฟ้องคดีต้องจัดทําวิสัยทัศน์เพ่ือประกอบการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการเข้าสู่ตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๖) และให้ผู้ถูกฟ้องคดี
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามคําขอของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีคําพิพากษา 
  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีนายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ (อ.๒๑๕/๒๕๕๑) และ
คดีนายแมน พัฒนอิสรานุกูล (อ.๔๑/๒๕๕๒) ข้างต้นนี้ เป็นกรณีท่ีน่าสนใจในแง่ท่ีแสดงให้เห็นถึง 
ความเช่ือมโยงระหว่างหลัก “Patere legem…” กับหลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัต ิ
กล่าวคือ การท่ีฝ่ายปกครองไม่เคารพต่อกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดไว้และกระทําการตามอําเภอใจนั้น 
ในบางกรณีจะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะในทางท่ี
ผ่อนผันกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ (คดีนายอดิเทพฯ) หรือเพ่ิมกฎเกณฑ์ให้เข้มงวดขึ้น (คดีนายแมนฯ) 
อันเป็นการกระทําท่ีขัดต่อหลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นการกระทําท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 
  ล่าสุดศาลปกครองสูงสุดยังได้นําหลัก “Patere legem…” มาใช้ในคําพิพากษา ท่ี    
อ.๑๑๓/๒๕๕๓๖๓ ในคดีเก่ียวกับการรับรองคุณวุฒิวิศวกรควบคุม โดยผู้ฟ้องคดีรวม ๙๙ คนได้ยื่นฟ้อง
ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี (สภาวิศวกร) เก่ียวกับการกําหนดคุณวุฒิการศึกษาและการกําหนด
เงื่อนไขการรับรองหลักสูตรท่ีใช้เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘ บัญญัติให้
                                                 
๖๓ คดีระหว่าง นางสาวภัทรพรรณ  ประศาสน์สารกิจ กับผู้ฟ้องคดีอีก ๙๘ คน ผู้ฟ้องคดี สภาวิศวกร ผู้ถูกฟ้องคด ี
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สภาวิศวกรมีอํานาจหน้าท่ีในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมท้ังรับรองความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซ่ึงผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดย    
ข้อ ๓ ได้กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับหลักสูตรของปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ท่ีสภาวิศวกร
จะให้การรับรองไว้ว่าต้องมีวิชาใดและหน่วยกิตจํานวนเท่าใดบ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกระเบียบสภา
วิศวกรจํานวน ๓ ฉบับ ท่ีกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และ
วุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงข้อบังคับและระเบียบท่ีผู้ถูกฟ้องคดีกําหนดไว้
ดังกล่าวย่อมเป็นหลักเกณฑ์ท่ีผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติตาม ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาหลักเกณฑ์ของ
ข้อบังคับและระเบียบข้างต้นแล้ว บุคคลผู้มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ตามท่ีผู้ถูกฟ้องคดีรับรอง ย่อมยื่นคําขอเพ่ือให้   
ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาออกใบอนุญาตได้ และเม่ือสถาบันการศึกษาใดขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร ว่าเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีหน้าท่ีพิจารณาคําขอ
ว่าครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีผู้ถูกฟ้องคดีได้กําหนดขึ้นใช้บังคับหรือไม่ แต่ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ กําหนดเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
เทียบในการขอใบอนุญาตโดยให้ถือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เป็นหลัก โดยอนุโลม
ออกใบอนุญาตให้ผู้ท่ีเข้าศึกษาหลักสูตรเทียบไม่เกินปีการศึกษา ๒๕๔๓ เท่านั้น “การดําเนินการของ
ผู้ถูกฟ้องคดีโดยมีมติดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีผู้ถูกฟ้องคดีได้กําหนดขึ้นและผูกพันให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตาม […] การดําเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีท่ีนอกเหนือหรือแตกต่างไปจากบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ข้อบังคับสภาวิศวกรข้างต้นจึงไม่อาจดําเนินการได้ เพราะมิฉะนั้นจะเป็นการกําหนด
เกณฑ์ขึ้นมาบังคับใช้โดยอําเภอใจ ซ่ึงเป็นการไม่ถูกต้อง” การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีมีมติท่ีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิศวกรและระเบียบสภาวิศวกรดังกล่าวจึงมีผลทําให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ส่วนมติของผู้ถูกฟ้องคดีเม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๔๖ ท่ีกําหนดเงื่อนไขการรับรองหลักสูตร 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) ของภาควิชาเคมีเทคนิคว่า ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
ต้องผ่านการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมก่อนจึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ ท่ีกําหนดว่าผู้ท่ีศึกษาสําเร็จจาก
หลักสูตรใดก็ตาม รวมท้ังหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หากเรียนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
(BasiccSciences)dหรือวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม (BasicdEngineering) หรือวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรม (SpecificdEngineering) วิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชามาแล้ว โดยมีหน่วยกิตไม่ครบตามท่ี
กําหนด จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมก่อนจึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร การท่ีจะต้องมีการทดสอบหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับวิชาและจํานวน
หน่วยกิตท่ีเรียน ดังนั้น เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติให้ผู้เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ 
เป็นต้นไป ต้องผ่านการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมก่อนทุกกรณี จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรควบคุมระดับภาคีวิศวกร โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่คํานึงวิชาและหน่วยกิต ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ 
ท่ีผู้ถูกฟ้องคดีกําหนดขึ้นและผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติตาม จึง “เป็นมติท่ีกําหนดขึ้นมาบังคับใช้
โดยอําเภอใจและขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ีออกมาใช้บังคับ มติดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วย
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กฎหมาย” ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นพ้องด้วยกับศาลปกครองช้ันต้นท่ีมีคําพิพากษา
เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีเม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ท่ีกําหนดเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิเทียบ
ในการขอใบอนุญาต และมติเม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๔๖ ท่ีกําหนดเงื่อนไขการรับรองหลักสูตร 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) ของภาควิชาเคมีเทคนิค  
  จากแนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันหลัก 
“Patere legem…” ได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นหลักกฎหมายปกครองสําคัญในระบบกฎหมายไทย 
โดยมีฐานะเป็น “หลักกฎหมายท่ัวไป” ท่ีศาลนํามาใช้ตรวจสอบการดําเนินงานของฝ่ายปกครองให้มี
ความถูกต้องชอบธรรม อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาหลายประการเก่ียวกับการใช้หลักดังกล่าวท่ีควรแก่
การศึกษาวิเคราะห์ โดยเฉพาะปัญหาในเร่ือง “ขอบเขตการบังคับใช้” หลักนี้ ซ่ึงมีแง่มุมท่ีน่าพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 
  ในแง่ของ “กฎเกณฑ์” ที่ผูกพันฝ่ายปกครองตามหลัก “Patere legem…” มี
ประเด็นน่าพิจารณาว่า หลักดังกล่าวเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองผูกพันต่อ “กฎเกณฑ์” ซ่ึงมีสภาพเป็น 
“กฎ” เท่านั้น หรือรวมถึง “กฎเกณฑ์” อ่ืนท่ีไม่มีสภาพเป็น “กฎ” ด้วย ซ่ึงมีความเห็นว่า โดยปกติ 
หลัก “Patere legem…” เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎท่ีตนตราขึ้นใช้บังคับ โดยใน
ระบบกฎหมายไทยนั้น “กฎ” หมายถึง พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ๖๔ ในการออกคําส่ังทางปกครองขึ้นบังคับใช้ในเร่ืองหนึ่ง ฝ่าย
ปกครองจึงต้องเคารพต่อกฎท่ีตนวางไว้ในเร่ืองนั้น ท้ังนี้ นอกจากกรณีของกฎแล้ว มีปัญหาน่าพิจารณา
ว่า ฝ่ายปกครองจะถูกผูกพันตาม “คําส่ังทางปกครองท่ัวไป” ด้วยหรือไม่ เราทราบกันดีว่า “คําส่ังทาง
ปกครองท่ัวไป” เป็นนิติกรรมทางปกครอง “ลูกผสม” ระหว่าง “กฎ” และ “คําส่ังทางปกครอง” โดย
มีผลบังคับเป็นการท่ัวไป มิได้เจาะจงบุคคลใดในทํานองเดียวกับ “กฎ” แต่ขณะเดียวกันก็มีผลบังคับ
เป็นรูปธรรม โดยใช้บังคับกับข้อเท็จจริงกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะในลักษณะเดียวกับ “คําส่ังทาง
ปกครอง”๖๕ เช่น ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งราชการหรือเพ่ือรับทุนการศึกษา ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ์ท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไป 
โดยมิได้เจาะจงตัวบุคคล แต่มุ่งหมายใช้บังคับกับกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะ คือใช้บังคับกับการรับสมัคร 
การคัดเลือก หรือการสอบแข่งขันคร้ังหนึ่งเพียงคร้ังเดียว ศาลปกครองสูงสุดก็วินิจฉัยว่าไม่ใช่ “กฎ” 
แต่เป็น “คําส่ังทางปกครองท่ัวไป”๖๖ ซ่ึงสภาแห่งรัฐฝร่ังเศสก็เคยวินิจฉัยมาก่อนว่าประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสอบแข่งขันเข้ารับราชการท่ีใช้กับการสอบคร้ังเดียว ไม่ใช่ “กฎ” (acte réglementaire)    
แต่เป็น “กฎเกณฑ์เฉพาะกรณี” (décision d’espèce)๖๗ ซ่ึงเทียบได้กับ “คําส่ังทางปกครองท่ัวไป” 
                                                 
๖๔

 มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
๖๕

 ระบบกฎหมายเยอรมันเรียกนิติกรรมทางปกครอง “ลูกผสม” นี้ว่า “Allgemeinverfügung” ส่วนระบบกฎหมาย
ฝรั่งเศสเรียกว่า “décision d’espèce” 
๖๖

 เช่น ประกาศสํานักงานศาลปกครองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานคดีปกครอง ๓ (คําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด ท่ี อ.๓๗๙/๒๕๕๐) ประกาศโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีรับคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงานตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ๘ (คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๕๔๐/๒๕๕๒) ประกาศสํานักงานอัยการสูงสุดคัดเลือกข้าราชการ
เพ่ือเล่ือนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๗/๒๕๕๔) 
๖๗

 C.E., 17 juin 1988, Commune de Garches-les-Gonesses, R. p. 658 : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล “ไม่มีลักษณะเป็นกฎและไม่จัดอยู่ในประเภทคําส่ังทางปกครองเฉพาะราย...” 
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๒๑

ในระบบกฎหมายไทย๖๘ ท้ังนี้ หากพิจารณาคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๒๑๕/๒๕๕๑ ในคดี
นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ฯ แล้ว อาจพิเคราะห์ได้ว่า ศาลปกครองสูงสุดได้นําหลัก “Patere legem…” 
มาใช้กับ “คําส่ังทางปกครองท่ัวไป” ด้วย เพราะประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกรับทุน
โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ ประจําปี ๒๕๔๕ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใช้บังคับกับการสอบคัดเลือกเพ่ือ
รับทุนประจําปี ๒๕๔๕ เพียงคร้ังเดียว อันมีสถานะเป็น “คําส่ังทางปกครองท่ัวไป” ไม่ใช่ “กฎ”๖๙ 
โดยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีผ่อนผันหลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
รับทุนตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครให้แก่ นาย ธ. นั้น “ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีผู้ถูกฟ้องคดีได้
กําหนดขึ้นและผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติตาม” ทําให้ประกาศผลการสอบคัดเลือกในส่วนของ
นาย ธ. ซ่ึงเป็นคําส่ังทางปกครองเฉพาะรายไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิเคราะห์ได้ว่า กรณีท่ีฝ่ายปกครอง
ได้ทํา “คําส่ังทางปกครองท่ัวไป” ขึ้นเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง
เฉพาะราย คําส่ังทางปกครองท่ัวไปท่ีทําขึ้นนั้นย่อมผูกพันฝ่ายปกครองตามหลัก “Patere legem…” 
เช่นเดียวกับกรณีของกฎ๗๐ ดังนี้ ในกรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองได้ออกประกาศประกวดราคาเพ่ือ
จัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังใด อันมีสถานะเป็น “คําส่ังทางปกครองท่ัวไป”๗๑ หน่วยงานย่อมถูกผูกพันให้เคารพ
ต่อหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศประกวดราคานั้น จะพิจารณาผลการประกวดราคาในทางท่ีขัดต่อ
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ หรือยกเว้นไม่ใช้บังคับหลักเกณฑ์นั้นแก่ผู้เสนอราคารายใดหาได้ไม่   
  ในแง่ของ “การกระทําของฝ่ายปกครอง” ที่อยู่ภายใต้หลัก “Patere legem…” 
มีประเด็นน่าพิจารณาว่า นอกจากการออกคําส่ังทางปกครองแล้ว ฝ่ายปกครองจะถูกผูกพันให้เคารพ
ต่อกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดขึ้นในการดําเนินการอ่ืนๆ ด้วยหรือไม่ ซ่ึงเห็นว่า แม้ว่าแรกเร่ิมเดิมที หลัก
ดังกล่าวจะใช้กับการออกคําส่ังทางปกครองเป็นสําคัญ (ไม่ว่าคําส่ังทางปกครองเฉพาะรายหรือคําส่ัง
ทางปกครองท่ัวไป) โดยคําส่ังทางปกครองท่ีฝ่ายปกครองทําขึ้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎท่ีใช้บังคับ
อยู่ในเร่ืองเดียวกัน แต่กรณีของกฎเอง หากกฎท่ีจะตราขึ้นเป็นไปเพ่ือบังคับใช้หลักเกณฑ์ของกฎท่ีใช้
บังคับอยู่ก่อนในเร่ืองเดียวกัน หลัก “Patere legem…” ก็เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองต้องผูกพันตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎฉบับนั้นด้วย ดังท่ีสภาแห่งรัฐฝร่ังเศสได้มีคําพิพากษาในคดี Club sportif 
et familial de la Fève ว่า รัฐกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแห่งชาติท่ีจะตราขึ้นต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ     
รัฐกฤษฎีกาท่ีกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติไว้ และศาลปกครองสูงสุด    
ของไทยเองก็ยอมรับว่าหลัก “Patere legem…” ใช้บังคับกับการออกกฎของฝ่ายปกครองด้วย โดยมี
คําพิพากษาใน “คดี อบต. หัวดง” ว่า เม่ือกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับ 
การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงเป็น “กฎ” ยังมีผลใช้

                                                 
๖๘

 สําหรับ “กฎเกณฑ์เฉพาะกรณี” ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส โปรดดู BERGÈRES (M.-C.), “Les actes non 

réglementaires”, A.J.D.A. 1980, p. 3 s. ; POIROT-MAZÈRES (I.), “Les décisions d’espèce”, R.D.P. 1992, 

p. 443 s. 
๖๙

 ศาลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยว่า ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือรับทุนการศึกษาท่ีใช้บังคับเพียงครั้งเดียวเป็น 
“คําส่ังทางปกครองท่ัวไป” เช่น คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๖๗/๒๕๕๓ 
๗๐

 อาจพิเคราะห์ได้ว่าการท่ีคําส่ังทางปกครองท่ัวไปมีผลเป็นการท่ัวไปในระดับใกล้เคียงกับกฎ จึงทําให้อยู่ภายใต้
หลัก “Patere legem…” ด้วย ส่วนการท่ีฝ่ายปกครองต้องเคารพต่อคําส่ังทางปกครองท่ัวไปในการพิจารณาออก
คําส่ังทางปกครองเฉพาะรายนั้น ก็น่าพิจารณาว่าจะเท่ากับเป็นการยอมรับว่า คําส่ังทางปกครองท่ัวไปมี “ลําดับ
ศักดิ์” เหนือกว่าคําส่ังทางปกครองเฉพาะรายหรือไม่ 
๗๑ ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เช่น คําส่ัง ท่ี ๗๔๔/๒๕๕๐, ๑๖๕/๒๕๕๑, ๓๖๗/๒๕๕๒, ๖๐๒/๒๕๕๓, 
๕๗/๒๕๕๔, ๕๒๑/๒๕๕๔ และ ๕๖๗/๒๕๕๔ 
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๒๒

บังคับอยู่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานย่อมไม่อาจมีหนังสือส่ังการ ซ่ึงเป็น “กฎ” 
เช่นกัน ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างๆ ชะลอการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้ มิฉะนั้น ย่อมเป็นกฎท่ีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท้ังนี้ นอกจากการออกกฎแล้ว  
ในกรณีท่ีฝ่ายปกครองจะดําเนินการทําสัญญาในเร่ืองใด หากมีกฎท่ีกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทํา
สัญญาหรือกําหนดเนื้อหาของสัญญาไว้อย่างไร ฝ่ายปกครองก็ย่อมผูกพันให้เคารพต่อกฎนั้นด้วย    
จะถือว่าตนเป็นผู้ออกกฎนั้นเองและดําเนินการตามอําเภอใจโดยไม่เคารพต่อกฎท่ีตนตราขึ้นหาได้ไม่   

ในแง่ความชอบด้วยกฎหมายของกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายปกครองต้องผูกพัน มีประเด็น
น่าพิจารณาว่า หลัก “Patere legem…” เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองผูกพันต่อกฎเกณฑ์ท่ีชอบด้วย
กฎหมายเท่านั้น หรือแม้กรณีของกฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝ่ายปกครองก็ยังคงต้องยึดถือและ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นด้วย ในประเด็นนี้ระบบกฎหมายของต่างประเทศเองก็ยังไม่มีคําตอบท่ีชัดเจน 
โดยในฝร่ังเศสฝ่ายตําราบางส่วนเห็นว่าหลัก “Patere legem…” ใช้ได้เฉพาะกรณีของกฎท่ีชอบด้วย
กฎหมายเท่านั้น๗๒ และคําพิพากษาสภาแห่งรัฐดูเหมือนจะสนับสนุนความเห็นดังกล่าวโดยวินิจฉัยว่า 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีปฏิเสธไม่ใช้บังคับกฎท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย๗๓ และการปฏิเสธเช่นนั้น
ไม่ถือว่าเป็นการกระทําท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย๗๔ แต่คําพิพากษาเหล่านี้ก็ไม่อาจให้ข้อสรุปได้อย่าง
ม่ันใจว่า เป็นการยกเว้นต่อหลัก “Patere legem…” โดยยอมรับให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองสามารถทํา
คําส่ังทางปกครองในทางท่ีขัดต่อกฎท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือยกเว้นไม่ใช้บังคับกฎนั้นแก่บุคคลใด
หรือกรณีใดเป็นการเฉพาะได้ นอกจากนี้ ในระบบกฎหมายฝร่ังเศสก็มีหลักอยู่ว่า ฝ่ายปกครองมี 
“หน้าท่ี” ยกเลิกกฎท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ส้ินผลไป๗๕ ดังนี้ หากฝ่ายปกครองปล่อยให้กฎท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายยังคงดํารงอยู่ในสารบบกฎหมาย แต่ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธท่ีจะผูกพันตามกฎนั้น ย่อม
เป็นเร่ืองท่ีไม่สมเหตุสมผลและไร้ซ่ึงความรับผิดชอบโดยแท้ ในเบลเยียม ปัญหานี้ก็ยังไม่มีข้อยุติ
เช่นเดียวกัน เห็นได้จากการท่ีสภาแห่งรัฐได้มีคําวินิจฉัยในท้ังสองแนวทาง โดยบางคดีก็วินิจฉัยว่า  
ฝ่ายปกครองชอบท่ีจะปฏิเสธไม่บังคับใช้กฎซ่ึงตราขึ้นเอง แต่ในภายหลังเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
โดยแนวคําวินิจฉัยดังกล่าวอ้างถึงมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติว่า “บรรดาองค์กรตุลาการ
ชอบท่ีจะบังคับใช้กฎหมายลําดับรองท่ัวไปหรือของแคว้นหรือของท้องถิ่นเท่าท่ีกฎหมายลําดับรองนั้น
สอดคล้องกับกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ” กล่าวอีกนัยหนึ่ง ศาลไม่อาจบังคับใช้กฎของฝ่ายปกครอง

                                                 
๗๒

 เช่น ZALMA (G.), อ้างแล้วใน (๑๒), p. 1129. 
๗๓

 C.E. Sect., 14 novembre 1958, Ponard, R. p. 554. 
๗๔

 C.E. Sect., 3 janvier 1960, Laiterie de Saint-Cyprien, R. p. 10 : กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองเล่ือนการ
บังคับใช้กฎท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายออกไปก่อนไม่อาจถือเป็นการดําเนินการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ; C.E. Sect.,      
8 novembre 1968, Ministre des finances c/ Menez, R. p. 557 : รัฐมนตรีชอบท่ีจะปฏิเสธไม่ใช้บังคับกฎ
เก่ียวกับการเล่ือนระดับข้าราชการท่ีมีผลย้อนหลังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
๗๕

 มาตรา ๑๖-๑ แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๓๒๑ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๐ ว่าด้วยสิทธิของประชาชน
ในการติดต่อกับหน่วยงานทางปกครอง (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations) ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๗-๑๗๘๗ ลงวันท่ี 
๒๐ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๗ ว่าด้วยการลดความซับซ้อนของกฎหมาย (Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 

relative à la simplification du droit) บัญญัติว่า “หน่วยงานทางปกครองมีหน้าท่ียกเลิกกฎท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่มีกรณีท่ีจะใช้บังคับ โดยริเริ่มดําเนินการเองหรือดําเนินการตามคําขอของผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังนี้ ไม่ว่า
กฎนั้นจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีกรณีท่ีจะใช้บังคับนับตั้งแต่วันท่ีประกาศใช้ หรือเป็นผลมาจากบทกฎหมาย
หรือข้อเท็จจริงท่ีเปล่ียนแปลงไปภายหลังจากได้ประกาศใช้แล้ว” 



หลักที่ว่าฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์ที่ตนกําหนดขึน้ (Patere legem quam ipse fecisti) 

โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
______________________________________________________________________________ 

 

๒๓

ท่ีขัดต่อกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติในการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทได้ ซ่ึงหลักดังกล่าวอาจนํามาใช้
กับองค์กรฝ่ายปกครองด้วย ดังนั้น ฝ่ายปกครองจึงปฏิเสธไม่บังคับใช้กฎท่ีตนตราขึ้นได้ หากเห็นว่ากฎ
นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย๗๖ อย่างไรก็ดี บางคดีสภาแห่งรัฐก็วินิจฉัยว่า มาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้สําหรับองค์กรตุลาการเท่านั้น ไม่อาจนํามาใช้กับฝ่ายปกครองด้วย ดังนั้น ฝ่ายปกครองจึงถูก
ผูกพันให้บังคับใช้กฎซ่ึงตนตราขึ้น แม้ว่ากฎนั้นจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ความไม่ชอบด้วย
กฎหมายปรากฏชัดแจ้งถึงขั้นท่ีทําให้กฎนั้นตกเป็นโมฆะ โดยกรณีท่ีฝ่ายปกครองเห็นว่ากฎท่ีตนตราขึ้น
อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ต้องยกเลิกเพิกถอนกฎนั้นให้ส้ินผลไปโดยไม่ชักช้า แต่จะทําเสมือนไม่มี
กฎนั้นอยู่ในสารบบกฎหมายเลยมิได้๗๗ ซ่ึงฝ่ายตําราส่วนหนึ่งเห็นว่าคําวินิจฉัยตามแนวทางท่ีสองนี้
ชอบด้วยเหตุผล เพราะจะเป็นเร่ืองผิดปกติอย่างยิ่งหากยอมรับให้ฝ่ายปกครองสามารถอ้างความไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายของกฎท่ีตนตราขึ้นเพ่ือปฏิเสธท่ีจะบังคับใช้กฎท่ียังมีผลบังคับใช้อยู่ในสารบบกฎหมาย 
ทางท่ีดีฝ่ายปกครองควรท่ีจะลบล้างความไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเสียโดยยกเลิกเพิกถอนกฎให้ส้ินผลไป 
ซ่ึงจะเป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกับหลักสําคัญในทางกฎหมายปกครอง ท้ังหลักความม่ันคงแน่นอนแห่ง
นิติฐานะและหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง๗๘   

ท้ังนี้  ผู้ เขียนมีความเห็นว่า หากพิจารณาถึง “ฐานคิด” ประการหนึ่งของหลัก 
“Patere legem…” ที่มีขึ้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะแล้ว ฝ่ายปกครองย่อม
ถูกผูกพันต่อกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดขึ้น แม้ว่ากฎเกณฑ์นั้นอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม จะยกเอา
เหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นเป็น “ข้ออ้าง” เพ่ือกระทําการผิดไปจากกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนด
ไว้มิได้๗๙ เพราะหากฝ่ายปกครองเห็นว่ากฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดขึ้นนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็มี
อํานาจและหน้าท่ีท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเพิกถอนได้เสมอ แต่ตราบใดท่ียังไม่มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเพิกถอนกฎเกณฑ์นั้น กฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับอยู่ในสารบบกฎหมายย่อมผูกพัน
การดําเนินงานของฝ่ายปกครอง มิฉะนั้นแล้ว สังคมย่อมปราศจากความม่ันคงแน่นอนในทางกฎหมาย 
อย่างไรก็ดี เราอาจยอมรับให้ฝ่ายปกครองไม่ต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดขึ้นได้เฉพาะในกรณีท่ีกฎ
ซ่ึงตราขึ้นนั้นมีความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้งจนถือเสมือนว่ากฎนั้นไม่เคยมีอยู่เลยในทาง
กฎหมาย (juridiquement inexistant) กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นกฎท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่าง
ร้ายแรงและชัดแจ้งถึงขั้นตกเป็นโมฆะ แต่ท้ังนี้ จะต้องเป็นกรณีท่ีความไม่ชอบด้วยกฎหมายปรากฏ
กระจ่างชัด โดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ ซ่ึงแม้กระท่ังวิญญูชนท่ีไม่มีความรู้ทางกฎหมายก็เล็งเห็น
โดยง่ายว่ากฎนั้นไม่มีผลบังคับในทางกฎหมาย แต่กรณีท่ีฝ่ายปกครองจะตรากฎท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรง
และชัดแจ้งถึงขั้นตกเป็นโมฆะคงไม่ใช่เร่ืองท่ีเกิดขึ้นบ่อยคร้ังนักในทางปฏิบัติ  

 

                                                 
๗๖
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 โดยเฉพาะกรณีท่ีคู่กรณีเรียกร้องให้ใช้บังคับกฎเกณฑ์นั้น และการบังคับใช้กฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น   
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือกระทบต่อสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลอ่ืนใด 
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๒๔

ในบทความเร่ือง “เรายังจําเป็นต้องมีกฎหมายปกครองอยู่อีกหรือไม่” (“Avons-
nous encore besoin du droit administratif ?”)

๘๐ ศาสตราจารย์ Didier Truchet ได้ช้ีให้เห็นถึง
ปัญหาท่ีว่ากฎหมายปกครองยังมีสภาพบังคับไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควรจะเป็น โดยเร่ืองหนึ่งซ่ึงยกขึ้นเป็น
ตัวอย่าง คือ การท่ีองค์กรฝ่ายปกครองในฝร่ังเศสมักจะให้ความสําคัญกับบรรดากฎหมายลําดับรองหรือ
หนังสือเวียนต่างๆ ท่ีตนจัดทําขึ้นเป็นหลัก (มากกว่ากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ) แต่บางกรณีกลับ
มิได้สนใจใยดีต่อกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดขึ้นสักเท่าใดนัก จนกล่าวได้ว่าภาษิต “Patere legem quam 

ipse fecisti” (“จงเคารพกฎเกณฑ์ท่ีเจ้าตราขึ้นเอง”) มิใช่ “คติประจําใจ” (“précepte favori”) 

ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง โดยเจ้าหน้าท่ีจํานวนไม่น้อยยังคิดว่าสามารถใช้บังคับ งดเว้นไม่ใช้บังคับ 
หรือตีความกฎเกณฑ์ท่ีตนเป็นผู้กําหนดขึ้นอย่างไรก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร ซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าว   
เป็นผลพวงของการขาดความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายปกครองโดยแท้ 

ประเทศไทยก็ประสบปัญหาทํานองเดียวกัน ดังปรากฏตัวอย่างจากคดีพิพาทต่างๆ 
ท่ีขึ้นสู่ศาลปกครอง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสรรหา กทช ท่ีเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การคัดเลือก
เป็นว่าเล่น หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีหนังสือส่ังการขัดต่อกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวง มหาวิทยาลัยท่ีผ่อนผันหลักเกณฑ์การสมัครรับทุนการศึกษาโดยอ้างว่าไม่ใช่สาระสําคัญ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลท่ีเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การเล่ือนระดับกับข้าราชการบางราย สภาวิศวกร
ท่ีกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณวุฒิการศึกษาและการรับรองหลักสูตรแตกต่างไปจากท่ีกําหนดใน
ระเบียบและข้อบังคับ ฯลฯ การดําเนินการเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นในการดําเนินงานของฝ่ายปกครอง 
และเป็นเร่ืองน่ายินดีท่ีศาลปกครองได้มีโอกาสตรวจสอบและวินิจฉัยคดีพิพาทท่ีเกิดขึ้นเป็น “อุทาหรณ์” 
แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยย้ําถึงหลักท่ีว่าฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์ท่ีตนกําหนดขึ้น  
  ธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของฝ่ายปกครองจะเกิดมีขึ้นได้ต่อเม่ือฝ่ายปกครอง
กระทําการอย่างมีเหตุมีผล ไม่ขัดแย้งกันเอง ซ่ึงความมีเหตุมีผลในการดําเนินงานของฝ่ายปกครอง
ย่อมเร่ิมจากการท่ีฝ่ายปกครองเคารพต่อกฎเกณฑ์ซ่ึงตนเป็นผู้กําหนดขึ้นเองเสียก่อน มิใช่กระทําการ
โดยไม่ใยดีต่อกฎเกณฑ์ซ่ึงตนวางไว้ โดยนัยนี้ หลัก “Patere legem quam ipse fecisti” จึงเป็น
การคุ้มครองประชาชนจากการใช้อํานาจตามอําเภอใจของฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออก
คําส่ังทางปกครองขึ้นใช้บังคับในกรณีต่างๆ ดังท่ีศาสตราจารย์ Jean Rivero เคยกล่าวติดตลกไว้ว่า 
“กฎท่ีว่านักโทษประหารทุกคนต้องถูกตัดศีรษะนั้น เป็นการให้ความปลอดภัยและคุ้มครองพลเมือง 
เพราะช่วยป้องกันความฝันเฟ่ืองส่วนบุคคลของเพชฌฆาต”๘๑ แม้ว่าปัจจุบันโทษประหารจะถูกยกเลิก
ไปแล้วในฝร่ังเศส แต่ “ตลกร้าย” นี้ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของหลักดังกล่าวได้เป็นอย่างด ี 
 

________________________ 

                                                 
๘๐

 Mélanges en l’honneur de Jean-François Lachaume, (Paris : Dalloz, 2007), p. 1045. 
๘๑

 “la règle selon laquelle tout condamné à mort aura la tête tranchée, offre au citoyen 

sécurité et protection : elle garantit contre la fantaisie individuelle du bourreau” cf. RIVERO (J.), 

“Le système français de protection des citoyens contre l’arbitraire administratif à l’épreuve des 

faits” in Mélanges en l’honneur de Jean Dabin, Tome II, (Paris : Sirey, 1963), p. 814. 


