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ในบรรดาหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ี การลบล้าง
คําส่ังทางปกครองโดยองค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองถือเป็นเร่ืองท่ีมีความซับซ้อนมากท่ีสุด บทบัญญัติ
มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ น่าจะเป็น
ตัวอย่างได้ดีว่าหลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้ยุ่งยากเพียงใด แต่หลักเกณฑ์ของกฎหมายไทยท่ีว่าสลับซับซ้อนแล้ว 
ก็ยังเทียบไม่ได้กับระบบกฎหมายฝร่ังเศส ซ่ึงแต่เดิมหลักเกณฑ์การลบล้าง “นิติกรรมทางปกครอง”๑  
มีท้ังส่วนท่ีเกิดจากแนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ (Conseil d’État) ในฐานะศาลปกครองสูงสุดท่ี  
วางหลักในเร่ืองนี้มาอย่างยาวนาน มีหลักเกณฑ์แยกย่อยหลากหลายสําหรับกรณีต่าง ๆ และอีกส่วนหนึ่ง  
ยังมีหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในบทบัญญัติกฎหมายท่ีตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ซ่ึงบางกรณีก็ไม่สอดคล้อง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหลักตามแนวคําวินิจฉัย ทําให้หลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้เข้าถึงและเข้าใจได้ยาก
สําหรับประชาชนท่ัวไปหรือแม้แต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐเอง ไม่นานมานี้ เม่ือมีการจัดทําประมวลกฎหมาย  
ว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานทางปกครอง (code des relations entre 
le public et l’administration - CRPA) ขึ้นใช้บังคับเป็น “กฎหมายท่ัวไป” เก่ียวกับการพิจารณาทาง
ปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ี๒ จึงมีการ “สังคายนา” หลักเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่าวให้เป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น 
โดยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายในส่วนนี้เร่ิมมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙๓  
  ท่ีผ่านมา นักกฎหมายไทยหลายท่านได้ศึกษาและนําเสนอหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
ลบล้างนิติกรรมทางปกครองในระบบกฎหมายฝร่ังเศส๔ แต่เม่ือมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้แล้ว

                                           
∗นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส คําว่า “นิติกรรมทางปกครอง” (actes administratifs) มีความหมายครอบคลุมท้ัง “กฎ” 
(décisions réglementaires) “คําส่ังทางปกครองเฉพาะราย” (décisions individuelles) และ “กฎเกณฑ์เฉพาะ
กรณี” (décisions d’espèce) หรือ “คําส่ังทางปกครองท่ัวไป” ซ่ึงเป็นนิติกรรมลูกผสมระหว่างกฎและคําส่ังทาง
ปกครองเฉพาะราย 
๒สําหรับความเป็นมาและกระบวนการจัดทําประมวลกฎหมายนี้ โปรดดู ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์, “ประมวลกฎหมาย 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ของฝรั่งเศส”, www.krisdika.go.th (พฤษภาคม ๒๕๕๙)  
๓ประมวลกฎหมายฉบับนี้ได้ประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยบทบัญญัติส่วนใหญ่มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่บทบัญญัติว่าด้วยการลบล้างนิติกรรมทางปกครองต้องทอดเวลาการมีผล
ใช้บังคับออกไปนานกว่า เนื่องจากกําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์เดิมบางส่วน 
๔โปรดดู บวรศักดิ์  อุวรรณโน, กฎหมายมหาชน เล่ม ๓, (กรุงเทพฯ : นิติธรรม, ๒๕๓๘), หน้า ๓๕๗-๓๖๑                    
และ ปิยบุตร  แสงกนกกุล, กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป, (กรุงเทพฯ : โครงการตํารา และเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๕๖), หน้า ๑๓๙-๑๔๓. 
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จึงสมควรมีการปรับปรุงองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน ในบทความนี้ จึงขอนําเสนอหลักเกณฑ์ใหม่ท่ีเพ่ิงมีผล
ใช้บังคับ ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้สนใจกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของต่างประเทศ
อยู่บ้าง โดยในการจัดทําบทความนี้ ผู้เขียนได้อาศัยบทวิเคราะห์ของนักวิชาการฝร่ังเศส โดยเฉพาะ
ข้อเขียนของ Bertrand SEILLER๕ และ Gweltaz  ÉVEILLARD๖ รวมท้ังหนังสือและตําราอีกส่วนหนึ่ง 

ท้ังนี้ ก่อนท่ีจะอธิบายว่าหลักเกณฑ์ใหม่ตามประมวลกฎหมายมีเนื้อหาสาระอย่างไร 
แตกต่างจากหลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับอยู่เดิมหรือไม่ อย่างไร ในเบ้ืองต้น สมควรกล่าวถึง “ข้อพิจารณา” 
ในการกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับกรณีต่าง ๆ เสียก่อน ซ่ึงจะทําให้เข้าใจหลักเกณฑ์ทางกฎหมายท้ังท่ี
บังคับใช้อยู่แต่เดิมและท่ีกําหนดขึ้นใหม่ได้อย่างกระจ่างชัด 

๑. ข้อพิจารณาในการกําหนดหลักเกณฑ์การลบล้างนิติกรรมทางปกครอง 
    หลักเกณฑ์การลบล้างนิติกรรมทางปกครองมีความหลากหลายและซับซ้อน 

เพราะต้องคํานึงถึง “ข้อพิจารณา” หลายประการประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นผล รูปแบบ หรือความ
ถูกต้องของนิติกรรมทางปกครอง รวมท้ังผลของการลบล้าง  

    ๑.๑ ผลของนิติกรรมทางปกครอง  
 ข้อพิจารณาประการแรกนี้เป็นการคํานึงถึงผลทางกฎหมายของนิติกรรม

ทางปกครองว่าเป็นการก่อตั้งสิทธิแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ หากเป็นนิติกรรมทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ 
การลบล้างย่อมต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีเข้มงวด (ลบล้างได้ยาก) กว่านิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิ 
เป็นต้นว่า มีการจํากัดกรอบระยะเวลาในการลบล้าง มิใช่ลบล้างได้เร่ือยไปไม่มีท่ีส้ินสุด 

โดยเหตุท่ีนิติกรรมทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิมีผลเป็นการให้สิทธิแก่บุคคล
เป็นการเฉพาะราย ดังนั้น “กฎ” (décisions réglementaires) ซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีผลบังคับเป็นการ
ท่ัวไป มิได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ จึงไม่อาจมีผลก่อตั้งสิทธิแก่บุคคลได้ ในทํานอง
เดียวกัน “กฎเกณฑ์เฉพาะกรณี” (décisions d’espèce ; actes particuliers) หรือ “คําส่ังทาง
ปกครองท่ัวไป” ซ่ึงเป็นนิติกรรมทางปกครองท่ีผสมผสานลักษณะของกฎและคําส่ังทางปกครองไว้ด้วยกัน 
โดยกําหนดกฎเกณฑ์เฉพาะกรณี (norme particulière) แต่มีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป มิได้เจาะจง
ตัวบุคคล (effets impersonnels) ก็ย่อมไม่อาจมีผลก่อตั้งสิทธิแก่บุคคลได้เช่นเดียวกัน 

นิติกรรมทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิจึงได้แก่ “คําส่ังทางปกครองเฉพาะราย” 
(décisions individuelles) เท่านั้น อย่างไรก็ดี บรรดาคําส่ังทางปกครองเฉพาะรายก็มิได้เป็นคําส่ัง 
ท่ีก่อตั้งสิทธิไปเสียท้ังหมด และแม้แต่คําส่ังทางปกครองท่ีให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําส่ัง ก็ใช่ว่าจะเป็น
คําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิเสมอไป คําส่ังใดจะเป็นคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิ (décisions créatrices de droit) หรือ
เป็นคําส่ังท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิ (décisions non créatrices de droit) นั้น ไม่มีเกณฑ์พิจารณาท่ีแน่นอน
ตายตัว และบ่อยคร้ังเป็นเร่ืองท่ีขึ้นอยู่กับมุมมองของศาลปกครองเป็นสําคัญ หากศาลปกครองเห็นว่า 
คําส่ังประเภทใดท่ีผู้รับคําส่ังสมควรมีสิทธิในความคงอยู่ของคําส่ัง ก็จะวินิจฉัยว่าเป็นคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิ 

  

                                           
๕

SEILLER (B.), “La sortie de vigueur des actes administratifs”, R.F.D.A. 2016, pp. 58-68. 
๖

ÉVEILLARD (G.), “La codification des règles de retrait et d’abrogation des actes administratifs 

unilatéraux”, A.J.D.A. 2015, pp. 2474-2484. 
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 แนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐได้ให้ตัวอย่างของคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิไว้ เช่น 
 - คําส่ังแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางราชการ (nominations) หรือคําส่ังเล่ือน

ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น (promotions) 
 - คําส่ังอนุญาตท้ังหลาย (autorisations) เช่น คําส่ังอนุญาตให้ก่อสร้างหรือ

ร้ือถอนอาคาร คําส่ังอนุญาตให้ประกอบกิจการต่าง ๆ คําส่ังอนุญาตให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ฯลฯ 
 - คําส่ังท่ีเป็นการให้เงิน (actes pécuniaires) 
 - คําส่ังอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐทําสัญญากับผู้รับจ้าง หรือคําส่ังเห็นชอบ

ต่อสัญญาท่ีทําขึ้น  
 ท้ังนี้ คําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิไม่จําเป็นต้องเป็นคําส่ังท่ีให้ประโยชน์หรือเป็นคุณ

เท่านั้น แต่คําส่ังท่ีเป็นผลร้ายแก่ผู้รับคําส่ังอาจจะเป็นคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิแก่บุคคลท่ีสามก็ได้ ตัวอย่างเช่น 
คําส่ังปฏิเสธไม่อนุญาตให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง แม้จะไม่เป็นคุณแก่นายจ้าง แต่ก็ก่อตั้งสิทธิแก่ลูกจ้าง 
ท่ีไม่ถูกเลิกจ้าง หรือคําส่ังของหน่วยงานของรัฐท่ีปฏิเสธไม่บรรจุแต่งตั้ง เล่ือนตําแหน่ง หรือรับบุคคล
กลับเข้ารับราชการ แม้จะไม่เป็นคุณแก่บุคคลผู้รับคําส่ัง แต่ก็ถือว่าก่อตั้งสิทธิแก่บรรดาข้าราชการท่ีอยู่
ในสังกัดหน่วยงานเดียวกันนั้น 

 สําหรับคําส่ังที่ไม่ก่อตั้งสิทธิอาจพิเคราะห์ได้ว่าเป็นคําส่ังที่มีผลทาง
กฎหมายธรรมดาทั่วไป (actes à simple effet de droit) กล่าวคือ มีผลบังคับในทางกฎหมายท่ี
บุคคลผู้รับคําส่ังอาจยกขึ้นใช้ยันต่อฝ่ายปกครองและบุคคลอ่ืนได้ แต่ผู้รับคําส่ังไม่มีสิทธิในความคงอยู่
ของคําส่ังนั้น หากฝ่ายปกครองประสงค์จะลบล้างคําส่ัง ย่อมกระทําได้ง่ายกว่ากรณีคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิ 
ท้ังนี้ แนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐได้ให้ตัวอย่างของคําส่ังท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิไว้ เช่น 

 - คําส่ังแต่งตั้งให้ดํารง “ตําแหน่งระดับสูงท่ีอยู่ในอํานาจดุลพินิจของฝ่าย
บริหาร” (emplois supérieurs à la discrétion du gouvernement) ซ่ึงส่วนใหญ่ได้แก่ ตําแหน่ง
ข้าราชการระดับสูงท่ีต้องทํางานใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองและต้องได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายการเมือง
เป็นพิเศษ๗ 

 - การอนุญาตในเร่ืองท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบร้อยสาธารณะ หรือท่ีเรียกว่า 
“autorisations de police”  

 - คําส่ังท่ีรับรองสิทธิ (actes recognitifs) ท่ีเพียงแต่รับรองการดํารงอยู่และ
ขอบเขตของสิทธิท่ีมีอยู่ก่อนแล้วตามกฎหมายของบุคคล โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังไม่อาจพิจารณาเป็น
อ่ืนไปได้ เช่น ใบรับรองผลการสอบ ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา คําส่ังให้เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
หรือการออกบัตรทหารผ่านศึก  

 

 

                                           
๗ในทางปฏิบัติได้มีการตรารัฐกฤษฎีกากําหนดตําแหน่งท่ีถือเป็น “ตําแหน่งระดับสูงท่ีอยู่ในอํานาจดุลพินิจของฝ่าย
บริหาร” เช่น เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี เอกอัครราชทูต ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ อย่างไรก็ดี 
ในการพิจารณาว่าตําแหน่งใดเป็นตําแหน่งท่ีมีลักษณะดังกล่าว สภาแห่งรัฐจะพิจารณา “ลักษณะ” (nature) ของ
ตําแหน่งเป็นสําคัญ มิได้จํากัดว่าต้องเป็นตําแหน่งตามท่ีกําหนดอยู่ในรัฐกฤษฎีกาเพียงเท่านั้น  
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มีข้อสังเกตว่า ในช่วงหลังสภาแห่งรัฐมีแนวโน้มท่ีจะขยายขอบเขตของ 
“คําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิ” ให้กว้างยิ่งขึ้น เห็นได้จากกรณีของคําส่ังที่เป็นการให้เงิน (actes pécuniaires) 
ท่ีแต่เดิมแนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐได้แบ่งแยกออกเป็นสองกรณี โดยกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจ
พิจารณา (pouvoir d’appréciation) ว่าจะให้เงินหรือไม่ และเป็นเงินจํานวนเท่าใด เม่ือสิทธิในการ
ได้รับเงินไม่เคยมีอยู่มาก่อน แต่เกิดจากคําส่ังท่ีเจ้าหน้าท่ีทําขึ้น จึงถือเป็นคําส่ังท่ีให้สิทธิ (décisions 
attributives) และเป็นคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิแก่ผู้รับคําส่ัง แต่กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีทําคําส่ังให้เงินแก่บุคคล 
โดยไม่มีอํานาจพิจารณาใด ๆ เพียงแต่รับรองสิทธิท่ีมีอยู่แล้วตามกฎหมายของบุคคล ถือเป็นคําส่ังท่ี
รับรองสิทธิ (décisions recognitives) ซ่ึงไม่เป็นคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิ และไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การ
ลบล้างคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงมีหลักเกณฑ์ท่ีเข้มงวด อย่างไรก็ดี นับแต่คําวินิจฉัยคดี Madame Soulier 

ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒๘ สภาแห่งรัฐได้เลิกการแบ่งแยกคําส่ังท่ีเป็นการให้เงินออกเป็นสองประเภทข้างต้น 
เพราะตระหนักได้ว่า แนวทางดังกล่าวไม่มีเหตุผลเพียงพอ สองมาตรฐาน และไม่เป็นธรรมต่อบุคคล 
ท่ีได้รับเงินตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนด แต่กลับถูกยกเลิกเพิกถอนคําส่ังให้เงินได้ง่ายกว่ากรณีคําส่ังให้
เงินท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาให้เองตามความเหมาะสม ปัจจุบันบรรดาคําส่ัง
ให้เงินท้ังหลายจึงถือเป็นคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิด้วยกันท้ังส้ิน เว้นเสียแต่เป็นการดําเนินการท่ีเป็นเพียง 
การชําระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วจากคําส่ังทางปกครองอ่ืน ไม่ถือเป็นคําส่ัง   
ท่ีก่อตั้งสิทธิ ดังนี้ กรณีท่ีฝ่ายปกครองดําเนินการเบิกจ่ายเงินผิดพลาดไป (erreurs de liquidation) 
การเพิกถอนการจ่ายเงินและเรียกเงินคืนย่อมไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การเพิกถอนคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิ 
โดยเฉพาะหลักเกณฑ์เก่ียวกับระยะเวลาเพิกถอนคําส่ัง 

 ท้ังนี้ คําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิในบางกรณีอาจมีลักษณะเป็นคําส่ังที่ 
มีเงื่อนไข (décisions conditionnelles) กล่าวคือ เป็นคําส่ังท่ีเจ้าหน้าท่ีจะทําขึ้นต่อเม่ือมีเงื่อนไข
ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือผู้รับคําส่ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนด 
คําส่ังประเภทนี้ถือเป็นคําส่ังท่ีมีผลก่อตั้งสิทธิตราบเท่าท่ีเงื่อนไขนั้นยังครบถ้วนอยู่หรือผู้รับคําส่ังได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข แต่เม่ือใดก็ตามท่ีเงื่อนไขในการออกคําส่ังไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือผู้รับคําส่ัง
มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข คําส่ังนั้นย่อมถูกลบล้างได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คําส่ังประเภทนี้เป็น
คําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิขึ้นเป็นการช่ัวคราว ไม่ถาวร เช่น คําส่ังอนุมัติเงินช่วยเหลือ (subventions) ท่ีจะมี
การเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับคําส่ังได้ตราบเท่าท่ีเงื่อนไขในการออกคําส่ังยังมีอยู่ครบถ้วน หรืออาจเป็น
คําส่ังอ่ืน ๆ เช่น คําส่ังให้เงินอุดหนุนท่ัวไปแก่มหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขท่ีว่าจะต้องมีการดําเนินการ
ตามหลักสูตรท่ีตกลงกันไว้ ดังนี้ หากมหาวิทยาลัยมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด ย่อม
เป็นเหตุให้มีการเพิกถอนคําส่ังให้เงินอุดหนุนได้  

 นอกจากนี้ คําส่ังทางปกครองในบางกรณีอาจจะมีเนื้อหาก่อตั้งสิทธิ แต่
เนื่องจากไม่มีเหตุผลท่ีสมควรคุ้มครองสิทธิท่ีผู้รับคําส่ังได้รับไป แนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐจึงถือว่า
เป็นคําส่ังท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิเป็นการถาวร และอาจถูกลบล้างได้ทุกเม่ือโดยไม่มีกําหนดเวลา เช่น คําส่ังที่  
ทําข้ึนโดยกลฉ้อฉลของผู้รับคําส่ัง (actes obtenus par fraude) เพราะเม่ือผู้รับคําส่ังไม่สุจริตเสียแล้ว 
 

                                           
๘

C.E. Sect., 6 novembre 2002, R.F.D.A. 2003, p. 225 concl. Austry.  
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ย่อมไม่มีเหตุผลท่ีจะต้องคุ้มครองสิทธิท่ีได้รับไป ท้ังนี้ ตามภาษิตกฎหมายท่ีว่า “กลฉ้อฉลทําให้ทุกส่ิง
เป็นอันเสียไป” (fraus omnia corrumpit) หรือคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง 
ถึงขั้นตกเป็นโมฆะ หรือท่ีเรียกกันว่า “คําส่ังที่ไม่มีอยู่เลยในทางกฎหมาย” (actes juridiquement 

inexistants) ก็อาจถูกลบล้างได้ทุกเม่ือโดยไม่มีกําหนดเวลา ซ่ึงการลบล้างคําส่ังท่ีไม่มีผลทางกฎหมาย 
เป็นเพียงการดําเนินการในทางข้อเท็จจริงเพ่ือให้คําส่ังหายไปจากสารบบกฎหมายเท่านั้น๙  

 ท่ีผ่านมา ผลของนิติกรรมทางปกครอง (ก่อตั้งสิทธิ/ไม่ก่อตั้งสิทธิ) ถือเป็น
ข้อพิจารณาสําคัญในการกําหนดหลักเกณฑ์การลบล้างนิติกรรมทางปกครอง โดยเฉพาะในส่วนของ
คําส่ังทางปกครองเฉพาะราย และในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้ ผู้จัดทําประมวลกฎหมายก็ได้
คํานึงถึงผลของนิติกรรมทางปกครองเป็น “ข้อพิจารณาหลัก” ในการแบ่งแยกหลักเกณฑ์การลบล้าง
นิติกรรมทางปกครอง   

    ๑.๒ รูปแบบของนิติกรรมทางปกครอง 
 ข้อพิจารณานี้เก่ียวข้องกับ “คําส่ังทางปกครองเฉพาะราย” ซ่ึงอาจมีรูปแบบ

เป็น “คําส่ังโดยชัดแจ้ง” (décisions explicites) หรือ “คําส่ังโดยปริยาย” (décisions implicites)  

 คําส่ังโดยชัดแจ้งเป็นคําส่ังท่ีฝ่ายปกครองได้แสดงเจตนาทําขึ้น ซ่ึงได้แก่ 
(๑) คําส่ังท่ีทําเป็นหนังสือ (décisions écrites) (๒) คําส่ังท่ีทําด้วยวาจา (décisions verbales)  หรือ 
(๓) คําส่ังท่ีรับรู้ได้จากการคิดวิเคราะห์ (décisions intellectuelles) ซ่ึงกรณีท้ายสุดนี้ เป็นคําส่ังท่ี 
ไม่ได้ทําเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา แต่ข้อเท็จจริงหรือการกระทําของฝ่ายปกครองได้ “เผย” ให้เห็น 
เป็นนัยว่ามีการทําคําส่ังขึ้นแล้ว เช่น การท่ีฝ่ายปกครองได้ลงมือใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือ
การท่ีฝ่ายปกครองได้เข้าทําสัญญากับเอกชน ซ่ึงวิเคราะห์ได้ว่าก่อนหน้านั้น ฝ่ายปกครองต้องมีคําส่ัง
เห็นชอบให้ลงนามในสัญญา๑๐   

 ส่วนคําส่ังโดยปริยายเป็นกรณีท่ีฝ่ายปกครองมิได้แสดงเจตนาทําคําส่ังขึ้น 
ใช้บังคับ แต่เป็นคําส่ังท่ีเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย เพ่ือแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาทาง
ปกครอง โดยบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดให้ถือว่า กรณีท่ีมีผู้ยื่นคําขอต่อฝ่ายปกครอง และฝ่าย
ปกครองนิ่งเฉย มิได้วินิจฉัยส่ังการใด ๆ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถือว่าฝ่ายปกครองมีคําส่ังเห็นชอบ
กับคําขอหรือปฏิเสธคําขอโดยปริยาย แล้วแต่กรณี  

 แต่เดิมสภาแห่งรัฐและผู้ตรากฎหมายเคยใช้ข้อพิจารณาในเร่ือง “รูปแบบ” 
ของคําส่ังทางปกครองในการแบ่งแยกหลักเกณฑ์การลบล้างคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันสําหรับคําส่ังโดยชัดแจ้งและคําส่ังโดยปริยาย แต่ปัจจุบัน 
ประมวลกฎหมายฉบับใหม่มิได้ให้ความสําคัญกับรูปแบบของคําส่ังแล้ว ดังจะได้กล่าวในรายละเอียด
ต่อไป  

                                           
๙สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับการลบล้างคําส่ังท่ีเป็นโมฆะ โปรดดู ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์, “โมฆะกรรมของคําส่ังทาง
ปกครอง : มุมมองเชิงกฎหมายเปรียบเทียบและพัฒนาการล่าสุดในระบบกฎหมายไทย”, www.krisdika.go.th 

(มีนาคม ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๑๔. 
๑๐ในระบบกฎหมายเยอรมัน ก็มีแนวคิดว่าด้วย “konkludenter Verwaltungsakt” ซ่ึงเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีมิได้
ทําเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา แต่พฤติกรรมหรือการกระทําของฝ่ายปกครองได้เผยให้เห็นถึงการดํารงอยู่ของคําส่ังทาง
ปกครองนั้น  
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    ๑.๓ ความถูกต้องของนิติกรรมทางปกครอง  
 ความชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองถือเป็นปัจจัย

หนึ่งท่ีต้องคํานึงถึงในการกําหนดหลักเกณฑ์การลบล้างนิติกรรมทางปกครอง – ลบล้างได้หรือไม่   
ลบล้างได้ง่ายหรือยาก – หากเป็นนิติกรรมทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย ย่อมไม่มีเหตุผลเก่ียวกับ
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีฝ่ายปกครองจะยกขึ้นอ้างเพ่ือลบล้างนิติกรรมทางปกครองได้ การลบล้าง
จึงต้องอาศัยเหตุอ่ืน เช่น นิติกรรมทางปกครองนั้นไม่เหมาะสม และการลบล้างย่อมกระทําได้ภายใต้
เงื่อนไขท่ีจํากัด โดยเฉพาะกรณีคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ แต่ถ้าเป็นนิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ฝ่ายปกครองย่อมลบล้างได้เพ่ือธํารงรักษาไว้ซ่ึงหลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระทําทางปกครอง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงข้อพิจารณาประการอ่ืนประกอบด้วย เป็นต้นว่า 
นิติกรรมทางปกครองนั้นได้ก่อตั้งสิทธิแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ อย่างไร  

    ๑.๔ ผลของการลบล้าง  
 การลบล้างนิติกรรมทางปกครองอาจมีหลักเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับ

ผลของการลบล้าง ระบบกฎหมายฝร่ังเศสแยกวิธีการลบล้างนิติกรรมทางปกครองโดยองค์กรฝ่าย
ปกครองออกเป็น (๑) การยกเลิก (abrogation) ซ่ึงหมายถึง การลบล้างโดยให้มีผลในอนาคต และ 
(๒) การเพิกถอน (retrait) ซ่ึงหมายถึง การลบล้างโดยให้มีผลย้อนหลังไปในอดีต (ซ่ึงเข้าใจได้ว่าย่อม
จะต้องมีผลในอนาคตด้วยอยู่แล้ว)๑๑ โดยท่ีการเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปในอดีตและกระทบกระเทือน 
ต่อนิติฐานะของบุคคลมากกว่าการยกเลิกท่ีมีผลไปในอนาคตเท่านั้น โดยหลักแล้วการเพิกถอนจึงต้อง
มีหลักเกณฑ์ท่ีเข้มงวดและกระทําได้ยากกว่าการยกเลิก  

 ท่ีผ่านมาสภาแห่งรัฐและผู้ตรากฎหมายได้กําหนดหลักเกณฑ์การลบล้าง 
นิติกรรมทางปกครองโดยคํานึงถึงข้อพิจารณาท้ังส่ีประการข้างต้นประกอบกัน โดยแต่เดิมผลของการ
ลบล้างนิติกรรมทางปกครอง (ยกเลิกหรือเพิกถอน) เคยเป็น “ข้อพิจารณาหลัก” สําหรับการแบ่งแยก
หลักเกณฑ์ในกรณีต่าง ๆ และในการเรียนการสอนวิชากฎหมายปกครอง ก็มักจะอธิบายหลักเกณฑ์ใน
เร่ืองนี้โดยแบ่งตามผลของการลบล้างเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน หลักเกณฑ์ใหม่ตามท่ีกําหนด
ในประมวลกฎหมายได้เน้นถึงผลของนิติกรรมทางปกครองท่ีถูกลบล้าง (ก่อตั้งสิทธิหรือไม่ก่อตั้งสิทธิ) 
เป็นข้อพิจารณาท่ีสําคัญท่ีสุด เห็นได้จากโครงสร้างของบทบัญญัติในเร่ืองนี้ท่ีแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ 
ได้แก่ หลักเกณฑ์การลบล้างคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ และหลักเกณฑ์การลบล้างกฎและคําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิ ท้ังนี้ ก่อนท่ีจะศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์ท้ังสองส่วนนี้ สมควรพิจารณา
ภาพรวมท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ใหม่ในเบ้ืองต้นเสียก่อน  

 

 

 

                                           
๑๑ในบทความนี้ หากผู้เขียนใช้คําว่า “ยกเลิก” หรือ “เพิกถอน” ในส่วนท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑ์ของระบบกฎหมาย
ฝรั่งเศส ก็พึงเข้าใจว่ามีความหมายดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้นตามบริบทของกฎหมายฝรั่งเศส ซ่ึงแตกต่างจากความหมาย
ของคําท้ังสองตามท่ีใช้กันอยู่ในทางตําราของประเทศไทย (ยกเลิก : ลบล้างคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย/
เพิกถอน : ลบล้างคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย) แต่กรณีท่ีผู้เขียนใช้คําว่า “ลบล้าง” จะมีความหมายกว้าง 
โดยหมายถึงการทําให้นิติกรรมทางปกครองส้ินผลไปไม่ว่าจะโดยการยกเลิกหรือการเพิกถอน 
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๒. ภาพรวมทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ในประมวลกฎหมาย 
    ในการจัดทําประมวลกฎหมายว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและ

หน่วยงานทางปกครอง รัฐสภาได้ตรารัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๑๓-๑๐๐๕ ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ค.ศ. 
๒๐๑๓๑๒ มอบอํานาจให้รัฐบาลตรารัฐกําหนดเพ่ือให้ความเห็นชอบกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมาย 
โดยรัฐบัญญัติมอบอํานาจได้อนุญาตให้รัฐบาลจัดทําประมวลกฎหมายแบบนําบทบัญญัติกฎหมายท่ีมี
อยู่แล้วมารวบรวมไว้ด้วยกันโดยไม่แก้ไขหลักการของกฎหมาย (“codification à droit constant”) 
อย่างไรก็ดี โดยท่ีการจัดทําประมวลกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือ “ลดความซับซ้อนของกฎหมาย” ด้วย 
ดังนั้น รัฐบัญญัติมอบอํานาจจึงอนุญาตให้รัฐบาลสามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
พิจารณาทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีได้ภายใต้วัตถุประสงค์ท่ีกําหนด ซ่ึงวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง   
คือ “เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองให้เรียบง่ายยิ่งขึ้น เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเสริมสร้างความม่ันคงแน่นอนในทางกฎหมาย” ในการนี้ 
ผู้จัดทําประมวลกฎหมายจึงถือโอกาส “จัดระเบียบ” หลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้เสียใหม่ให้ชัดเจน เรียบง่าย 
และเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น  

    ประมวลกฎหมายได้บัญญัติหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลบล้างนิติกรรมทางปกครอง
ไว้ในบรรพ ๒ นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวท่ีออกโดยหน่วยงานทางปกครอง ลักษณะ ๔ การส้ินผล
ใช้บังคับของนิติกรรมทางปกครอง (sortie de vigueur des actes administratifs) ซ่ึงมีบทบัญญัติ
รวมท้ังส้ิน ๑๓ มาตรา แบ่งออกเป็น ๓ หมวด ได้แก่ หมวด ๑ หลักเกณฑ์ท่ัวไป (มาตรา L ๒๔๑-๑ และ
มาตรา L ๒๔๑-๒) หมวด ๒ คําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ (มาตรา L ๒๔๒-๑ ถึงมาตรา L ๒๔๒-๕) 
และหมวด ๓ กฎและคําสั่งทางปกครองที่ไม่ก่อตั้งสิทธิ (มาตรา L ๒๔๓-๑ ถึงมาตรา L ๒๔๓-๔)  
ส่วนบทบัญญัติในตอนต้นอีก ๒ มาตรา ว่าด้วยบทนิยาม (มาตรา L ๒๔๐-๑) และขอบเขตการใช้บังคับ 
(มาตรา L ๒๔๐-๒) 

    บทบัญญัติของลักษณะ ๔ เร่ิมต้นด้วยการอธิบายถึงวิธีการลบล้างนิติกรรมทาง
ปกครองซ่ึงแยกออกเป็นการยกเลิกและการเพิกถอน โดยมาตรา L ๒๔๐-๑๑๓ ได้ให้ความหมายของ  
คําว่า “ยกเลิก” (abrogation) ว่าหมายถึง การลบล้างให้ส้ินผลทางกฎหมายในอนาคต และคําว่า   
“เพิกถอน” (retrait) ว่าหมายถึง การลบล้างให้ส้ินผลทางกฎหมายในอนาคตและย้อนหลังไปในอดีตด้วย 
ซ่ึงนับเป็นคร้ังแรกท่ีมีการกําหนดบทนิยามของคําท้ังสองไว้ในตัวบทกฎหมาย ทําให้เกิดความชัดเจน
ในเร่ืองถ้อยคํา เพราะท่ีผ่านมาการใช้ถ้อยคํามีความไม่แน่นอน โดยบ่อยคร้ังหน่วยงานทางปกครอง
มักจะใช้คําว่า “เพิกถอน” ทั้งที่เป็นกรณีการยกเลิกนิติกรรมทางปกครองให้สิ้นผลไปในอนาคต 
โดยเฉพาะการยกเลิกการอนุมัติอนุญาตต่าง ๆ ดังนี้ การมีบทนิยามในกฎหมายจึงมีผลบังคับให้องค์กร
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา ศาล หรือฝ่ายปกครอง ต้องเคร่งครัดกับการใช้ถ้อยคํามากยิ่งขึ้น 

                                           
๑๒

Loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations 

entre l’administration et les citoyens.  
๑๓

Article L 240-1 

  Au sens du présent titre, on entend par : 

1° Abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir ; 

2° Retrait d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé. 



หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการลบล้างนิติกรรมทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส                               ๘                                           
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (สิงหาคม ๒๕๕๙) 
___________________________________________________ 

  

    ประมวลกฎหมายได้กําหนดขอบเขตการใช้บังคับหลักเกณฑ์ในลักษณะ ๔ นี้ไว้ 
ท้ังในแง่ขององค์กรและในแง่ของเร่ือง 

    มาตรา L ๒๔๐-๒๑๔ ได้กําหนดเก่ียวกับองค์กรที่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติใน
ลักษณะ ๔ โดยนอกจากจะใช้บังคับแก่ “หน่วยงานทางปกครอง”๑๕ ตามท่ีกําหนดในมาตรา L ๑๐๐-๓ 

๑° แล้ว ยังใช้บังคับแก่องค์กรหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้จัดทําบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมด้วย๑๖ ในกรณีท่ีเป็นการทํานิติกรรมทางปกครองภายในกรอบภารกิจดังกล่าว ดังนี้ 
หลักเกณฑ์การลบล้างนิติกรรมทางปกครองในประมวลกฎหมายจึงมีขอบเขตการใช้บังคับท่ีกว้างขวาง 
โดยครอบคลุมหน่วยงานแทบทุกประเภท ต่างจากเดิมท่ีหลักเกณฑ์บางส่วนมิได้ใช้บังคับแก่หน่วยงาน
บางประเภท๑๗ นอกจากนี้ สมควรตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ว่า หลักเกณฑ์การลบล้างนิติกรรมทางปกครอง
ในลักษณะ ๔ นี้ยังใช้บังคับแก่ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดด้วย 
ท้ังนี้ เป็นไปตามมาตรา L ๑๐๐-๑ ท่ีกําหนดขอบเขตการใช้บังคับท่ัวไปของประมวลกฎหมาย๑๘ ดังนั้น 
กรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองจะยกเลิกหรือเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองท่ีทําขึ้นใช้บังคับแก่เจ้าหน้าท่ี
ในสังกัด ก็ย่อมตกอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์ในลักษณะ ๔ ของประมวลกฎหมายนี้ด้วย 

    ในส่วนของเรื่องที่อยู่ภายใต้บังคับ มาตรา L ๒๔๑-๑๑๙ ได้บัญญัติว่า “ภายใต้
บังคับหลักเกณฑ์ของกฎหมายสหภาพยุโรปหรือบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎเฉพาะเร่ือง 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวโดยหน่วยงานทางปกครอง 
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในลักษณะนี้” ดังนี้ หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายซ่ึงเป็น “กฎหมายท่ัวไป” 
(lex generalis) จึงใช้บังคับกับเร่ืองท่ีไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายพิเศษ – ไม่ว่ากฎหมายของฝ่าย    

                                           
๑๔

Article L 240-2 

   Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l’article L 100-3, 

aux organismes et personnes chargés d’une mission de service public industriel et commercial 

pour les actes qu’ils prennent au titre de cette mission. 
๑๕มาตรา L ๑๐๐-๓ ๑° กําหนดบทนิยามของ “หน่วยงานทางปกครอง” ว่าหมายถึง ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชนทางปกครองของรัฐหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังองค์กรหรือนิติบุคคล
มหาชนและเอกชนท่ีได้รับมอบหมายให้จัดทําบริการสาธารณะทางปกครอง ตลอดจนองค์กรท่ีบริหารจัดการเงิน
สวัสดิการสังคม ท้ังนี้ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติของประมวลกฎหมายในส่วนใดท่ีกําหนดไว้เป็นอ่ืน  
๑๖เช่น “องค์การมหาชนทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม” (établissements publics à caractère industriel 

et commercial) ซ่ึงอาจเทียบได้กับรัฐวิสาหกิจประเภทท่ีเป็นองค์การของรัฐบาลในระบบกฎหมายไทย 
๑๗ก่อนหน้านี้หลักเกณฑ์การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองโดยปริยายท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๒๓ 
แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๓๒๑ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๐ ว่าด้วยสิทธิของประชาชนในการติดต่อสัมพันธ์
กับหน่วยงานทางปกครอง มิได้ใช้บังคับแก่องค์การมหาชนทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
๑๘มาตรา L ๑๐๐-๑ วรรคสอง กําหนดให้ใช้บังคับประมวลกฎหมายนี้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครอง
และเจ้าหน้าท่ีในสังกัด เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในส่วนใดกําหนดไว้เป็นอ่ืน 
๑๙

Article L 241-1 

   Sous réserve des exigences découlant du droit de l’Union européenne et de dispositions 

législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l’abrogation et au retrait d’un 

acte administratif unilatéral pris par l’administration sont fixées par les dispositions du présent titre. 
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นิติบัญญัติหรือกฎหมายของฝ่ายบริหาร (กฎ) – ท่ีกําหนดหลักเกณฑ์การลบล้างนิติกรรมทางปกครอง
ไว้เป็นการเฉพาะ อีกประการหนึ่ง หลักเกณฑ์การลบล้างนิติกรรมทางปกครองตามท่ีกําหนดในประมวล
กฎหมายย่อมไม่นํามาใช้บังคับ หากจะขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายระดับสหภาพยุโรป 
ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักว่าด้วยการเคารพซ่ึงลําดับศักดิ์ของกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย  

    บทบัญญัติอีกมาตราหนึ่งซ่ึงวางหลักท่ัวไป คือ มาตรา L ๒๔๑-๒๒๐ ท่ีบัญญัติว่า 
“เพ่ือเป็นการยกเว้นต่อบทบัญญัติในลักษณะนี้ นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวท่ีทําขึ้นโดยกลฉ้อฉล
อาจถูกยกเลิกหรือเพิกถอนได้ทุกเม่ือโดยไม่มีกําหนดเวลา” บทบัญญัตินี้สืบทอดแนวคําวินิจฉัยของ
สภาแห่งรัฐท่ีวางหลักมาช้านานว่า ฝ่ายปกครองอาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิได้ทุกเม่ือ
โดยไม่มีกําหนดเวลา หากผู้รับคําส่ังใช้กลฉ้อฉลเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีทําคําส่ัง๒๑ บทบัญญัติมาตราดังกล่าว
จึงเป็นการนําหลักตามแนวคําวินิจฉัยมาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกําหนดข้อยกเว้นให้ฝ่าย
ปกครองสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองได้ทุกเม่ือ แม้ในกรณีท่ีมีบทบัญญัติของ
กฎหมายกําหนดระยะเวลาในการยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ังไว้  

๓. หลักเกณฑ์การลบล้างคําส่ังทางปกครองที่ก่อตั้งสิทธ ิ
    การกําหนดหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ถือเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากท่ีสุด เนื่องจากมีข้อพิจารณา

เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลท่ีได้รับไปตามคําส่ังทางปกครอง ท้ังนี้ ผู้จัดทําประมวลกฎหมาย
ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็นระบบและเรียบง่ายกว่าท่ีเคยเป็นมา โดยแบ่งแยกหลักเกณฑ์การลบล้าง
คําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิไว้แตกต่างกันเป็น ๓ กรณี ได้แก่ (๑) การยกเลิกหรือเพิกถอนโดย
หน่วยงานทางปกครองริเร่ิมเองหรือตามคําขอของบุคคลท่ีสาม (๒) การยกเลิกหรือเพิกถอนตามคําขอ
ของผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ัง และ (๓) การยกเลิกหรือเพิกถอนในกรณีท่ีมีการยื่นอุทธรณ์แบบบังคับ 
ซ่ึงจะเห็นได้ว่า สองกรณีแรกเป็นการพิจารณาตัวผู้ริเร่ิมให้มีการลบล้างคําส่ัง ส่วนกรณีหลังสุดเป็น
เร่ืองพิเศษท่ียึดโยงกับขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง ท้ังนี้ สมควรตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ด้วยว่า 
ในการกําหนดหลักเกณฑ์การลบล้างคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ ผลของการลบล้าง (ยกเลิกหรือ
เพิกถอน) มิได้เป็น “ข้อพิจารณา” ในการแบ่งแยกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อีกต่อไป เพราะผู้จัดทําประมวล
กฎหมายได้กําหนดหลักเกณฑ์ในกรณีต่าง ๆ ไว้เหมือนกันสําหรับการยกเลิกและการเพิกถอน  
      ๓.๑ การลบล้างคําส่ังโดยหน่วยงานทางปกครองริเริ่มเองหรือตามคําขอของ
บุคคลที่สาม  
   ท่ีผ่านมาการกําหนดหลักเกณฑ์ในกรณีนี้ถือว่ามีปัญหามากท่ีสุด โดยสภา
แห่งรัฐได้ปรับปรุงแนวคําวินิจฉัยมาอย่างต่อเนื่องนานนับศตวรรษ และในช่วงหลังผู้ตรากฎหมายได้
เข้ามาช่วยกําหนดหลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้ด้วย ทําให้เร่ืองยุ่งยากขึ้นไปอีก  ดังนั้น ในการจัดทําประมวล
กฎหมาย จึงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เรียบง่ายและเป็นเอกภาพ ท้ังนี้ การท่ีจะเข้าใจว่าหลักเกณฑ์ใหม่ 
ในประมวลกฎหมายนั้นเหมาะสมและน่าพอใจเพียงใด ในเบ้ืองต้นคงต้องย้อนกลับไปดูพัฒนาการของ
หลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้เสียก่อน 
                                           
๒๐

Article L 241-2 

   Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude 

peut être à tout moment abrogé ou retiré.  
๒๑

C.E., 12 avril 1953, Sarovitch, R. p. 520. 
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   ๓.๑.๑ หลักเกณฑ์เดิมก่อนมีประมวลกฎหมาย 
   สําหรับคําส่ังทางปกครองที่ก่อตั้งสิทธิซ่ึงชอบด้วยกฎหมาย เม่ือคําส่ังท่ี
ทําขึ้นมีผลก่อตั้งสิทธิแก่บุคคล และเป็นคําส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้ว ย่อมจําเป็นต้องคุ้มครองความ
ม่ันคงแห่งสิทธิหรือนิติฐานะของผู้รับคําส่ังอย่างเต็มท่ี สภาแห่งรัฐจึงมีแนวคําวินิจฉัยว่า ฝ่ายปกครอง
ไม่อาจเพิกถอนคําส่ังได้ หากเพิกถอน คําส่ังเพิกถอนย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย๒๒ และฝ่ายปกครอง
อาจต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น๒๓ ส่วนการยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงชอบ
ด้วยกฎหมาย ก็มีหลักว่าไม่อาจกระทําได้เช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นการออก “คําส่ังท่ีมีผลตรงกันข้าม” 
(acte contraire) เช่น ฝ่ายปกครองมีคําส่ังลงโทษไล่ข้าราชการออกจากราชการ อันมีผลเป็นการ
ยกเลิกคําส่ังบรรจุแต่งตั้งซ่ึงเป็นคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ กรณีของคําส่ังที่มี
เงื่อนไข ถือเป็นคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิเป็นการช่ัวคราว หากปรากฏว่า เงื่อนไขท่ีเคยมีอยู่ในการออกคําส่ัง
ไม่ครบถ้วนอีกต่อไป หรือผู้รับคําส่ังมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในคําส่ัง ฝ่ายปกครอง
ย่อมยกเลิกคําส่ังได้๒๔ โดยกรณีคําส่ังให้เงินช่วยเหลือ (subventions) หากผู้รับคําส่ังมิได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามเงื่อนไขในคําส่ัง ฝ่ายปกครองย่อมถูกผูกพันให้ปฏิเสธไม่จ่ายเงินแก่ผู้รับคําส่ัง ซ่ึงเท่ากับ
เป็นการยกเลิกคําส่ังนั่นเอง๒๕ 

 เร่ืองจะเร่ิมยุ่งยากขึ้นในกรณีคําส่ังทางปกครองที่ก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เพราะการลบล้างคําส่ังมีข้อพิจารณาสองด้านท่ีขัดแย้งกันอยู่ ด้านหนึ่ง หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง (principe de légalité des actes administratifs) 

เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองต้องลบล้างคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ส้ินผลไป แต่อีกด้านหนึ่ง หลักว่าด้วย
ความคงอยู่ของสิทธิท่ีบุคคลได้รับไปแล้ว (principe d’intangibilité des droits acquis) ก็ย้ําเตือน
ให้ฝ่ายปกครองต้องคํานึงถึงสิทธิท่ีบุคคลได้รับไป ถึงแม้ว่าจะได้รับไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม 
หากยอมรับให้ฝ่ายปกครองลบล้างคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิได้เร่ือยไป ย่อมกระทบกระเทือนต่อความม่ันคง
แน่นอนแห่งสิทธิหรือนิติฐานะ (sécurité juridique) ของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นการ
เพิกถอนซ่ึงมีผลย้อนหลังไปในอดีต ด้วยเหตุนี้ การ “ออกแบบ” หลักเกณฑ์การลบล้างคําส่ังทาง
ปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน เพราะต้องประนีประนอมหลัก
ท้ังสองประการให้ลงตัว แต่การรอมชอมก็มิใช่เร่ืองง่าย ดังจะเห็นได้จากแนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ
ท่ีปรับเปล่ียนไปอย่างต่อเนื่อง 
   ในช่วงศตวรรษท่ี ๑๙ แนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐมีแนวทางท่ีคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลท่ีได้รับไปตามคําส่ังทางปกครองเป็นอย่างมาก โดยมีหลักการว่า ศาลปกครองเท่านั้น 
ท่ีมีอํานาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการเพิกถอนโดยองค์กร
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีอยู่อย่างจํากัด โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองไม่อาจเพิกถอนคําส่ังท่ีตน
ทําขึ้นได้ แต่รัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีอาจเพิกถอนคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                                           
๒๒

C.E., 19 novembre 1926, Monzat, R. p. 1002.   
๒๓

C.E. Sect., 4 juin 1982, Ministre de l’Environnement et du Cadre de vie c/ Junique et autres, R. 

p. 198.   
๒๔

C.E., 3 février 1995, Ministre de la Défense c/ Delprat, R. p. 61. 
๒๕

C.E., 29 mai 1996, Secrétaire d’État à la mer, R. p. 805. 
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ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้๒๖ ต่อมาในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๐ สภาแห่งรัฐได้ปรับเปล่ียนแนวคําวินิจฉัย 
โดยในคําวินิจฉัยคดี Abbé Blanc๒๗ ในปี ค.ศ. ๑๙๑๒ สภาแห่งรัฐได้ยอมรับเป็นการท่ัวไปว่า องค์กร
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง (ซ่ึงรวมถึงเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองเอง) มีอํานาจเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดท่ีว่า ฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าท่ี
ตรวจสอบให้การกระทําของตนชอบด้วยกฎหมายและลบล้างส่ิงท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอํานาจ
ตรวจสอบของฝ่ายปกครองนี้ดํารงอยู่คู่ขนานไปกับอํานาจตรวจสอบของศาลปกครอง  
    เม่ือฝ่ายปกครองมีอํานาจกว้างขวางยิ่งขึ้นในการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง
ท่ีก่อตั้งสิทธิ ก็เร่ิมมีการพิจารณาถึงความจําเป็นในการคุ้มครองความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะของ
บุคคลท่ีได้รับสิทธิจากคําส่ังทางปกครอง โดยมีแนวคิดว่า น่าจะมีการจํากัด “ระยะเวลา” ในการใช้
อํานาจเพิกถอนของฝ่ายปกครองให้กระทําได้ภายในกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม มิใช่เพิกถอนคําส่ังได้
เร่ือยไปโดยไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะจะกระทบกระเทือนต่อนิติฐานะของบุคคลจนเกินสมควร ข้อพิจารณานี้
ปรากฏคร้ังแรกในปี ค.ศ. ๑๙๑๙ ในบันทึกความเห็นทางกฎหมายขององค์คณะการคลังของสภาแห่งรัฐ
ท่ีตอบข้อหารือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามว่า การเพิกถอนคําส่ังโดยฝ่ายปกครองสามารถ
กระทําได้ “ตราบเท่าท่ีศาลปกครองยังมีอํานาจพิพากษาเพิกถอนคําส่ังได้อยู่” กรณีจึงเป็นการผูกโยง
อํานาจเพิกถอนคําส่ังของฝ่ายปกครองกับอํานาจพิพากษาเพิกถอนคําส่ังโดยศาลปกครอง กล่าวคือ 
ตราบใดท่ีศาลปกครองยังคงมีอํานาจพิพากษาเพิกถอนคําส่ังได้ ฝ่ายปกครองก็ย่อมมีอํานาจเพิกถอน
คําส่ังได้เช่นเดียวกัน 
   ต่อมาสภาแห่งรัฐได้นําแนวคิดนี้มาใช้ในคําวินิจฉัยคดี Dame Cachet

๒๘

 

ในปี ค.ศ. ๑๙๒๒ โดยวางหลักว่า ฝ่ายปกครองอาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายได้ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง (โดยปกติ 
คือ สองเดือนนับแต่วันท่ีบุคคลได้รับแจ้งคําส่ังทางปกครอง) หรือกรณีท่ีมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
ฝ่ายปกครองก็ยังเพิกถอนคําส่ังได้จนกว่าศาลจะมีคําส่ังหรือคําพิพากษา  

การเทียบเคียงระยะเวลาการฟ้องคดีมาใช้เป็นระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังโดย 
ฝ่ายปกครอง ดูเหมือนเป็นเร่ืองสมเหตุสมผล แต่เม่ือนําระยะเวลาการฟ้องคดีมาใช้ ก็ต้องนําหลักเกณฑ์  
ท่ีเก่ียวข้องมาใช้ตามไปด้วย ซ่ึงในบางกรณีอาจเกิดปัญหายุ่งยากขึ้นได้ เช่น กรณีคําส่ังทางปกครองท่ี
ก่อตั้งสิทธิแก่บุคคลผู้รับคําส่ัง แต่กระทบสิทธิของบุคคลท่ีสาม หากฝ่ายปกครองได้แจ้งคําส่ังแก่ผู้รับ
คําส่ังแล้ว แต่มิได้ประกาศคําส่ังนั้นให้บุคคลท่ีสามรับทราบ ระยะเวลาการฟ้องคดีในส่วนของบุคคล  
ท่ีสามย่อมไม่เร่ิมนับ จึงมีปัญหาว่า ระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังจะนับอย่างไร ในช่วงแรก สภาแห่งรัฐ  
ยังมีคําตอบไม่แน่นอน แต่ต่อมาสภาแห่งรัฐ (ประชุมใหญ่) ได้มีคําวินิจฉัยคดี Ville de Bagneux๒๙ 

                                           
๒๖หลักการนี้เป็นไปตามรัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๕๒ ว่าด้วยการแบ่งอํานาจภายในฝ่ายปกครอง และ
คําวินิจฉัยสภาแห่งรัฐในคดี Brincart (C.E., 1er juillet 1898, R. p. 515) 
๒๗

C.E., 16 février 1912, R. p. 223. ยืนยันในเวลาต่อมาโดย C.E., 14 juin 1912, Wulliet, R. p. 659 ; 28 

novembre 1913, Milloud, R. p. 1181 ; 26 juin 1914, Richebé, R. p. 769 ; 1er août 1919, Fraissé, R. 

p. 695. 
๒๘

C.E., 3 novembre 1922, Rec. p. 790, R.D.P. 1922, p. 552, concl. Rivet. 
๒๙

C.E. Ass., 6 mai 1966, Rec. p. 303, R.D.P. 1967, p. 339, concl. Braibant. 
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ในปี ค.ศ. ๑๙๖๖ วางหลักว่า การท่ีฝ่ายปกครองมิได้ประกาศคําส่ังทางปกครองท่ีกระทบสิทธิของ
บุคคลท่ีสามให้บุคคลดังกล่าวรับทราบ มีผลทําให้ระยะเวลาฟ้องคดีต่อศาลปกครองในส่วนของบุคคล
ท่ีสามยังไม่เร่ิมนับ  ดังนั้น เม่ือบุคคลท่ีสามอาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคําส่ังได้ทุกเม่ือ 
ฝ่ายปกครองก็ย่อมมีอํานาจเพิกถอนคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ทุกเม่ือเช่นกัน คําวินิจฉัย Ville de 
Bagneux ถือว่าชอบด้วยตรรกะทางกฎหมายและสอดคล้องกับคําวินิจฉัย Dame Cachet ท่ีผูกโยง
ระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังโดยฝ่ายปกครองกับระยะเวลาฟ้องคดีไว้ด้วยกัน แต่ในอีกแง่หนึ่ง แนวทาง
ดังกล่าวก็ไม่เป็นธรรมต่อผู้ได้รับสิทธิตามคําส่ังทางปกครองท่ีอาจถูกเพิกถอนคําส่ังโดยฝ่ายปกครอง 
ได้ทุกเม่ือโดยไม่มีกําหนดเวลา ซ่ึงกระทบกระเทือนต่อนิติฐานะของผู้รับคําส่ังเป็นอย่างมาก  
   สภาแห่งรัฐได้ตระหนักถึง “ข้อเสีย” ของแนวคําวินิจฉัย Dame Cachet – 
Ville de Bagneux ท่ีล้อหลักเกณฑ์เก่ียวกับระยะเวลาการฟ้องคดีมาใช้กับระยะเวลาเพิกถอนคําส่ัง   
โดยฝ่ายปกครองอย่างเคร่งครัด ต่อมาจึงได้ปรับแนวคําวินิจฉัยในเร่ืองนี้ นํามาซ่ึงพัฒนาการของหลัก
เก่ียวกับการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ ท้ังท่ีเป็นคําส่ังโดยชัดแจ้งและคําส่ังโดยปริยาย 
   • สําหรับคําส่ังทางปกครองโดยชัดแจ้งที่ก่อตั้งสิทธิ สภาแห่งรัฐพยายาม
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากแนวคําวินิจฉัย Dame Cachet – Ville de Bagneux ด้วยการผ่อนคลาย    
สายสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลและระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังโดยฝ่ายปกครองลง     
เพ่ือคุ้มครองความม่ันคงแห่งสิทธิของผู้รับคําส่ังทางปกครองมากยิ่งขึ้น โดยสภาแห่งรัฐ (ประชุมใหญ่) 
ได้มีคําวินิจฉัยคดี Madame de Laubier

๓๐

 ในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ วางหลักว่า ในกรณีท่ีฝ่ายปกครอง
มิได้ระบุขั้นตอนและระยะเวลาฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคําส่ังทางปกครองท่ีแจ้งแก่ผู้รับคําส่ัง ซ่ึงมี
ผลให้ระยะเวลาฟ้องคดีไม่เร่ิมนับตามท่ีกําหนดในมาตรา ๙ แห่งรัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 
ค.ศ. ๑๙๘๓๓๑ นั้น ฝ่ายปกครองไม่อาจยกบทบัญญัติดังกล่าวขึ้นอ้างเพ่ือใช้อํานาจเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิเกินระยะเวลาสองเดือนนับแต่ผู้รับคําส่ังได้รับแจ้งคําส่ังได้ แม้ว่าคําส่ังนั้นจะ    
ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม ดังนี้ คําวินิจฉัย Madame de Laubier จึง “คลายเงื่อน” ท่ีเคยผูกโยง
ระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังโดยฝ่ายปกครองกับระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลไว้ด้วยกัน กล่าวคือ แม้ว่า
ในส่วนของผู้รับคําส่ัง ระยะเวลาการฟ้องคดีจะไม่เร่ิมนับเพราะไม่มีการระบุขั้นตอนและระยะเวลา
การฟ้องคดีไว้ในคําส่ังทางปกครอง แต่ในส่วนของการใช้อํานาจเพิกถอนคําส่ังโดยฝ่ายปกครอง 
ระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังเป็นอันส้ินสุดลงเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาสองเดือนนับแต่ผู้รับคําส่ังได้รับแจ้ง
คําส่ัง คําวินิจฉัยนี้ถือเป็น “ข้อยกเว้น” ต่อแนวคําวินิจฉัย Dame Cachet – Ville de Bagneux แต่
ก็เป็นข้อยกเว้นท่ีมีขอบเขตจํากัด เพราะใช้กับกรณีท่ีฝ่ายปกครองแจ้งคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ
ต่อบุคคลผู้รับคําส่ังและเป็นคําส่ังท่ีไม่กระทบสิทธิของบุคคลท่ีสาม โดยมิได้ระบุขั้นตอนและระยะเวลา
การฟ้องคดีต่อศาลไว้ในคําส่ังเท่านั้น ส่วนกรณีอ่ืน ๆ ยังคงเป็นไปตามแนวคําวินิจฉัย Dame Cachet 
– Ville de Bagneux ท่ีเปิดช่องให้ฝ่ายปกครองสามารถเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิได้  
ทุกเม่ือ หากมีเหตุท่ีทําให้ระยะเวลาการฟ้องคดีไม่เร่ิมนับ  

                                           
๓๐

C.E. Ass., 24 octobre 1997, Rec. p. 371, R.F.D.A. 1998 p. 527, concl. Pécresse. 
๓๑บทบัญญัติดังกล่าวกําหนดว่า “ระยะเวลาฟ้องคดีจะยกขึ้นใช้ยันได้ ต่อเม่ือได้ระบุไว้พร้อมกับขั้นตอนการฟ้องคดี 
ในการแจ้งคําส่ังทางปกครอง”  
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   คําวินิจฉัย Madame de Laubier เป็นเสมือนสัญญาณเตือนว่า ไม่วันใด   
ก็วันหนึ่ง อาจจะต้องมีการปรับเปล่ียนแนวคําวินิจฉัยเดิม และในท่ีสุดวันนั้นก็มาถึง เม่ือสภาแห่งรัฐ 
(ประชุมใหญ่) ได้ตัดสินใจวางหลักเก่ียวกับระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองโดยชัดแจ้งท่ีก่อตั้ง
สิทธิซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายใหม่ในคําวินิจฉัยคดี Ternon๓๒ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ ในคดีนี้ ตุลาการ     
ผู้แถลงคดี François SENERS ได้เสนอให้เปล่ียนแปลงหลักการในเร่ืองนี้ใหม่ โดยอธิบายเหตุผลไว้
หลายประการ สรุปได้ดังนี้  
   ๑. แนวคําวินิจฉัย Dame Cachet – Ville de Bagneux ท่ีล้อระยะเวลา
ฟ้องคดีมาใช้เป็นระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังโดยฝ่ายปกครองนั้น แม้ดูเหมือนเป็นหลักเกณฑ์ท่ีง่ายแก่การ
ทําความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติ แต่แท้ท่ีจริงแล้ว หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการฟ้องคดีก็ซับซ้อน 
อยู่ไม่น้อยและบางคร้ังอาจทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้ ดังเช่นกรณีคําวินิจฉัย Ville de Bagneux  
   ๒. คําวินิจฉัย Ville de Bagneux ท่ียอมรับให้ฝ่ายปกครองเพิกถอนคําส่ัง 
ท่ีก่อตั้งสิทธิได้เร่ือยไป หากไม่มีการประกาศคําส่ังให้บุคคลท่ีสามรับทราบนั้น เท่ากับเปิดโอกาสให้ฝ่าย
ปกครองเป็นผู้กําหนดระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังได้เอง เพราะเพียงแค่ฝ่ายปกครองไม่ประกาศคําส่ังให้
บุคคลท่ีสามรับทราบ ระยะเวลาเพิกถอนก็ยังไม่เร่ิมนับ และฝ่ายปกครองสามารถเพิกถอนคําส่ังได้
ตลอดเวลา ซ่ึงขัดต่อเจตนารมณ์ของคําวินิจฉัย Dame Cachet ท่ีมุ่งหมายคุ้มครองความม่ันคงแห่ง
สิทธิของบุคคลผู้รับคําส่ัง 
   ๓. การนําหลักเกณฑ์เก่ียวกับระยะเวลาการฟ้องคดีมาใช้กับการเพิกถอน
คําส่ังโดยฝ่ายปกครองถือเป็นความสับสนทางทฤษฎี เนื่องจากการฟ้องคดีขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอน
คําส่ังและการเพิกถอนคําส่ังโดยฝ่ายปกครองเองเป็นเร่ืองท่ีมีตรรกะ (logique) แตกต่างกัน  
   ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ตุลาการผู้แถลงคดีจึงเสนอให้กําหนดระยะเวลา
เพิกถอนคําส่ังโดยฝ่ายปกครองท่ีเป็น “เอกเทศ” แยกต่างหากจากระยะเวลาฟ้องคดี โดยวางหลักใหม่ว่า 
เว้นแต่กรณีท่ีมีบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎกําหนดไว้เป็นอ่ืน หรือผู้รับประโยชน์จากคําส่ังขอให้
เพิกถอนคําส่ังเอง ฝ่ายปกครองอาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมายได้
ภายในระยะเวลาสองเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ัง หรือจนกว่าศาลจะมีคําวินิจฉัยหากมีการยื่นคําอุทธรณ์
ต่อฝ่ายปกครองหรือคําฟ้องต่อศาลภายในระยะเวลาสองเดือนข้างต้น  
   สภาแห่งรัฐพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอของตุลาการผู้แถลงคดีในสาระ 
สําคัญและวางหลักใหม่ว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติของรัฐบัญญัติหรือรัฐกฤษฎีกาท่ีกําหนดไว้เป็นอ่ืน  
และนอกเหนือจากกรณีท่ีเป็นการดําเนินการตามคําขอของผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ัง ฝ่ายปกครองอาจ
เพิกถอนคําส่ังทางปกครองโดยชัดแจ้งท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ภายในระยะเวลาส่ีเดือน
นับแต่วันท่ีมีคําส่ัง”  
   หลักการของคําวินิจฉัย Ternon จึงเป็นการแยกระยะเวลาเพิกถอนคําส่ัง
โดยฝ่ายปกครองออกจากระยะเวลาฟ้องคดีต่อศาล โดยระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังจะเร่ิมนับตั้งแต่วันท่ี 
มีคําส่ัง หรือกล่าวให้ชัด คือ วันท่ีลงนามในคําส่ัง (มิใช่วันแจ้งคําส่ังดังเช่นการนับระยะเวลาฟ้องคดี)  
และมีระยะเวลาส่ีเดือน (มิใช่สองเดือนเช่นระยะเวลาฟ้องคดีและตามท่ีตุลาการผู้แถลงคดีเสนอแนะ) 

                                           
๓๒

C.E. Ass., 26 octobre 2001, R.F.D.A. 2002, p. 77, concl. Seners. 
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ข้อสําคัญ ระยะเวลาเพิกถอนท่ีสภาแห่งรัฐกําหนดเป็น “ระยะเวลาตายตัว” (délai fixe) ท่ีไม่อาจ
ขยายออกไปได้อีก (ซ่ึงไม่เป็นไปตามข้อเสนอของตุลาการผู้แถลงคดีท่ีให้ขยายระยะเวลาเพิกถอน
ออกไปจนกว่าศาลจะมีคําวินิจฉัย หากมีการอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครองหรือฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลา
เพิกถอน) กรณีจึงแตกต่างจากระยะเวลาเพิกถอนเดิมตามคําวินิจฉัย Dame Cachet ท่ีไม่แน่นอน 
และอาจจะไม่เร่ิมนับ หากไม่มีการประกาศคําส่ังให้บุคคลท่ีสามรับทราบ 
   หลักการตามคําวินิจฉัย Ternon ถือเป็นแนวทางท่ีสมดุล เพราะด้านหนึ่ง 
ระยะเวลาตายตัวส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ังถือว่าไม่ส้ันเกินไปสําหรับฝ่ายปกครองท่ีจะตรวจสอบว่า
คําส่ังท่ีทําขึ้นบกพร่องหรือไม่และเพิกถอนคําส่ังได้ และระยะเวลาดังกล่าวก็ไม่นานเกินไปสําหรับผู้รับ
คําส่ังท่ีต้องการความม่ันคงในสิทธิท่ีได้รับมา และอีกด้านหนึ่ง แม้ว่าระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังโดยฝ่าย
ปกครองจะล่วงพ้นไปแล้ว บุคคลท่ีสามท่ีได้รับผลกระทบจากคําส่ังก็อาจยื่นฟ้องคดีขอให้ศาลพิพากษา
เพิกถอนคําส่ังได้ภายในระยะเวลาสองเดือนนับจากวันปิดประกาศคําส่ัง ซ่ึงระยะเวลาฟ้องคดีอาจขยาย
ออกไปได้อีกหากฝ่ายปกครองมิได้ปิดประกาศคําส่ัง โดยนัยนี้ คําวินิจฉัย Ternon จึงประนีประนอม
ความม่ันคงแห่งสิทธิของผู้รับคําส่ังและสิทธิของบุคคลท่ีสามท่ีจะปกป้องสิทธิของตน ท้ังยังสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ดั้งเดิมของคําวินิจฉัย Dame Cachet ท่ีมุ่งจํากัดอํานาจเพิกถอนคําส่ังของฝ่ายปกครอง
ไว้ภายในกรอบระยะเวลาอันสมควรด้วย  
   ท้ังนี้ ต่อมาในคําวินิจฉัยคดี Coulibaly๓๓ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ สภาแห่งรัฐ  
ก็ได้นําหลักการของคําวินิจฉัย Ternon ท่ีวางหลักเก่ียวกับการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองมาใช้กับ  
การยกเลิกคําส่ังทางปกครองด้วย โดยฝ่ายปกครองอาจยกเลิกคําส่ังทางปกครองโดยชัดแจ้งท่ีก่อตั้ง
สิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ภายในระยะเวลาส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ัง โดยก่อนหน้านี้ สภาแห่งรัฐ 
ได้มีคําวินิจฉัยว่า การยกเลิกคําส่ังทางปกครองโดยชัดแจ้งท่ีก่อตั้งสิทธิอาจกระทําได้ภายในระยะเวลา
ฟ้องคดีต่อศาล๓๔ (ท้ังนี้ ตามหลักการของคําวินิจฉัย Dame Cachet)  
   • ในส่วนของคําส่ังทางปกครองโดยปริยายที่ก่อตั้งสิทธิ ซ่ึงส่วนใหญ่ได้แก่ 
“คําส่ังเห็นชอบโดยปริยาย” (décision implicite d’acceptation) ท่ีเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย
จากการท่ีฝ่ายปกครองนิ่งเฉย ไม่วินิจฉัยส่ังการคําขอของคู่กรณีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
และกฎหมายให้ถือว่าการนิ่งเฉยของฝ่ายปกครองเป็นการเห็นชอบหรืออนุญาตตามคําขอนั้น หาก
ยึดถือแนวคําวินิจฉัย Dame Cachet – Ville de Bagneux ก็อาจทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้ เพราะกรณี
ของคําส่ังเห็นชอบโดยปริยายโดยส่วนใหญ่ กฎหมายมักจะมิได้กําหนดให้มีการประกาศคําส่ังท่ีเกิดขึ้น
ให้บุคคลท่ีสามได้รับทราบ ซ่ึงมีผลทําให้ระยะเวลาการฟ้องคดีในส่วนของบุคคลท่ีสามไม่เร่ิมนับ และ
พลอยทําให้ระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังโดยฝ่ายปกครองไม่เร่ิมนับตามไปด้วย ฝ่ายปกครองจึงเพิกถอน
คําส่ังได้ทุกเม่ือโดยไม่มีกําหนดเวลา ซ่ึงจะมีผลกระทบกระเทือนต่อนิติฐานะของผู้ได้รับสิทธิตามคําส่ัง
เห็นชอบโดยปริยายเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองเพิกถอนคําส่ังเห็นชอบ
โดยปริยายได้ ย่อมมีผลบิดเบือนกลไกของคําส่ังประเภทนี้ท่ีมุ่งหมายจํากัดการใช้อํานาจพิจารณาของ
ฝ่ายปกครองไว้ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หากยอมรับให้ฝ่ายปกครองสามารถเพิกถอน 
 

                                           
๓๓

C.E., 6 mars 2009, Coulibaly, req. n° 306084. 
๓๔

C.E., 21 janvier 1991, Pain, R. table p. 692. 
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คําส่ังเห็นชอบโดยปริยายได้ในภายหลัง ก็จะเท่ากับว่าฝ่ายปกครองมีเวลาพิจารณาและตัดสินใจนาน
กว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว้  ดังนั้น เพ่ือให้กลไกคําส่ังเห็นชอบโดยปริยายบรรลุวัตถุประสงค์
และคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ังดังกล่าว สภาแห่งรัฐจึงได้วางหลักในคําวินิจฉัยคดี 
Sieur Ève

๓๕

 ในปี ค.ศ. ๑๙๖๙ ว่า เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนดและเกิดคําส่ังเห็นชอบ
โดยปริยายขึ้นแล้ว ฝ่ายปกครองไม่มีอํานาจพิจารณาใด ๆ อีก ซ่ึงรวมถึงอํานาจในการเพิกถอนคําส่ัง
เห็นชอบโดยปริยายท่ีเกิดขึ้นด้วย อย่างไรก็ดี สภาแห่งรัฐได้กําหนดข้อยกเว้นให้ฝ่ายปกครองสามารถ
เพิกถอนคําส่ังเห็นชอบโดยปริยายท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ เฉพาะในกรณีท่ีกฎหมายในเร่ืองใดได้
กําหนดให้มีการประกาศคําส่ังเห็นชอบโดยปริยายให้บุคคลท่ีสามได้รับทราบ ในกรณีเช่นว่านี้ ฝ่าย
ปกครองอาจเพิกถอนคําส่ังได้ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาล (สองเดือน) ท่ีเร่ิมนับตั้งแต่วันท่ีมี
การประกาศคําส่ังให้บุคคลท่ีสามรับทราบ๓๖  
   คําวินิจฉัย Sieur Ève ท่ีแทบจะ “ปิดตาย” มิให้ฝ่ายปกครองเพิกถอน
คําส่ังเห็นชอบโดยปริยายท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เลย (ยกเว้นกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้มีการประกาศ
คําส่ังให้บุคคลท่ีสามได้รับทราบ) นั้น ถือเป็นแนวทางท่ีสุดโต่ง เพราะมุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้รับคําส่ัง 
แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่สนใจใยดีกับหลักความชอบด้วยกฎหมาย ท้ังยังมีผลทําให้การอุทธรณ์คําส่ัง
เห็นชอบโดยปริยายโดยบุคคลท่ีสามไร้ประโยชน์ เพราะถึงอย่างไรฝ่ายปกครองก็ไม่อาจทบทวนและ
เพิกถอนคําส่ังได้ หากบุคคลท่ีสามประสงค์ท่ีจะโต้แย้งคําส่ัง ก็ต้องไปฟ้องคดีต่อศาลขอให้พิพากษา
เพิกถอนคําส่ังต่อไป ในเวลาต่อมา ผู้ตรากฎหมายจึงพยายาม “ปรับสมดุล” ในเร่ืองนี้ โดยเปิดโอกาส
ให้ฝ่ายปกครองเพิกถอนคําส่ังเห็นชอบโดยปริยายได้ภายในระยะเวลาอันจํากัด โดยรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 
๒๐๐๐-๓๒๑ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๐ ว่าด้วยสิทธิของประชาชนในการติดต่อสัมพันธ์กับ
หน่วยงานทางปกครอง๓๗ ได้กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเพิกถอนคําส่ังเห็นชอบโดยปริยายเสียใหม่
ในมาตรา ๒๓ ว่า “องค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอาจเพิกถอนคําส่ังเห็นชอบโดยปริยายท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายได้ : (๑) ภายในระยะเวลาฟ้องคดี (สองเดือน) ในกรณีท่ีมีการประกาศคําส่ังให้บุคคลท่ีสาม
รับทราบ (๒) ภายในระยะเวลาสองเดือนนับแต่คําส่ังนั้นเกิดขึ้น ในกรณีท่ีไม่มีการประกาศคําส่ังให้
บุคคลท่ีสามรับทราบ และ (๓) ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ในกรณีท่ีมีการฟ้องคดีต่อศาล” 
ซ่ึงมีข้อควรสังเกตว่า บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการนําหลักตามคําวินิจฉัย Dame Cachet มาปรับใช้แก่
คําส่ังเห็นชอบโดยปริยาย สําหรับกรณีท่ีมีการประกาศคําส่ังให้บุคคลท่ีสามรับทราบหรือมีการฟ้องคดี
ต่อศาลขอให้เพิกถอนคําส่ัง ฝ่ายปกครองอาจเพิกถอนคําส่ังได้ภายในระยะเวลาฟ้องคดีท่ีเร่ิมนับตั้งแต่
วันท่ีมีการประกาศคําส่ัง หรือจนกว่าศาลจะมีคําวินิจฉัย แล้วแต่กรณี 

   ท้ังนี้ โดยเหตุท่ีมาตรา ๒๓ แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๓๒๑ ได้กําหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการ “เพิกถอน” คําส่ังเห็นชอบโดยปริยายไว้เท่านั้น มิได้กล่าวถึงการ “ยกเลิก” 
คําส่ังประเภทดังกล่าวไว้ด้วย อีกท้ังคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐก็มิได้วางหลักเก่ียวกับการยกเลิกคําส่ัง 
 

                                           
๓๕

C.E. Sect., 14 novembre 1969, R. p. 498, concl. Bertrand. 
๓๖

C.E. Ass., 1er juin 1973, Ministre de l’Équipement et du Logement c/ Époux Roulin, R. p. 390. 
๓๗

Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

l’administration. 
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เห็นชอบโดยปริยายไว้ ดังนั้น จึงไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีจะนํามาใช้บังคับแก่การยกเลิกคําส่ังเห็นชอบโดย
ปริยาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เป็นกรณีท่ีมี “ช่องว่างทางกฎหมาย” ในทํานองเดียวกัน สําหรับคําส่ัง
ปฏิเสธโดยปริยาย (décision implicite de rejet) ซ่ึงบางกรณีอาจมีผลก่อตั้งสิทธิแก่บุคคลได้ 
(ก่อตั้งสิทธิแก่บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ยื่นคําขอให้ออกคําส่ัง) สภาแห่งรัฐก็เคยวินิจฉัยว่า การเพิกถอนคําส่ัง
ประเภทนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๒๓ แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๓๒๑ แต่ต้องตก 
อยู่ภายใต้หลักเดิมตามคําวินิจฉัย Dame Cachet

๓๘

 (และเป็นเพียงกรณีเดียวท่ีคําวินิจฉัยดังกล่าวยัง 
มีผลใช้ได้อยู่) แต่อย่างไรก็ดี สภาแห่งรัฐก็มิได้ระบุชัดเจนว่าการเพิกถอนคําส่ังปฏิเสธโดยปริยายท่ี
ก่อตั้งสิทธิแก่บุคคลนั้น จะต้องดําเนินการอย่างไรในทางปฏิบัติ จึงจะสอดคล้องกับหลักของคําวินิจฉัย 
Dame Cachet 

   กล่าวโดยสรุป ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะมีการจัดทําประมวลกฎหมายว่าด้วย
การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานทางปกครองนั้น การลบล้างคําส่ังทางปกครอง   
ที่ก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (โดยฝ่ายปกครองเป็นผู้ริเร่ิมเองหรือตามคําขอของบุคคลท่ีสาม) 
มีหลักเกณฑ์ท่ีแยกย่อยเป็นหลายกรณี ดังนี้ 
   ๑. คําส่ังโดยชัดแจ้ง การเพิกถอนและการยกเลิกจะอยู่ภายใต้หลักตาม   
คําวินิจฉัย Ternon และ Coulibaly ตามลําดับ 
   ๒. คําส่ังเห็นชอบโดยปริยาย การเพิกถอนจะอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ 
แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๓๒๑ แต่ถ้าเป็นการยกเลิก จะไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีนํามาใช้บังคับได้ (มี 
“ช่องว่างทางกฎหมาย”) 
   ๓. คําส่ังปฏิเสธโดยปริยายที่มีผลก่อตั้งสิทธิ การเพิกถอนจะอยู่ภายใต้หลัก
ตามคําวินิจฉัย Dame Cachet แต่ยังไม่ชัดเจนว่าการเพิกถอนจะต้องดําเนินการอย่างไร จึงจะถูกต้อง
ตามคําวินิจฉัยดังกล่าว 
   หลักเกณฑ์ท่ีหลากหลายและบางกรณีก็ไม่ชัดเจนนี้ เป็นเหตุให้การลบล้าง
คําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเร่ืองท่ีมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง ท้ัง
หลักเกณฑ์ท่ีใช้กับคําส่ังโดยชัดแจ้งและคําส่ังโดยปริยายยังลักล่ันกัน ท้ังท่ีไม่มีเหตุผลอันสมควรท่ี
จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์ไว้แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี ้ผู้จัดทําประมวลกฎหมายจึงตัดสินใจ “สังคายนา”
หลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้เสียใหม่ให้เป็นเหตุเป็นผลและมีเอกภาพ  
   ๓.๑.๒ หลักเกณฑ์ใหม่ในประมวลกฎหมาย 
   มาตรา L ๒๔๒-๑๓๙ ของประมวลกฎหมายได้กําหนดหลักเกณฑ์การลบล้าง
คําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิใหม่ว่า “หน่วยงานทางปกครองอาจยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิโดยเป็นผู้ริเร่ิมเองหรือตามคําขอของบุคคลท่ีสามได้ หากคําส่ังนั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และการยกเลิกหรือการเพิกถอนได้กระทําภายในระยะเวลาส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ัง” 
                                           
๓๘

C.E., 26 janvier 2007, SAS Kaefer Wanner, R. p. 24.  
๓๙

Article L 242-1 

   L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative  

ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans 

le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. 
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   บทบัญญัติดังกล่าวได้สืบทอดหลักการเดิมตามคําวินิจฉัย Ternon และ 
Coulibaly ท่ีให้ฝ่ายปกครองมีอํานาจเพิกถอนหรือยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายได้ภายในส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ัง แต่ส่ิงใหม่ก็คือ หลักเกณฑ์ใหม่นี้จะใช้กับคําส่ังทาง
ปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิท้ังหมดไม่ว่าจะทําขึ้นในรูปแบบใด จึงรวมถึงคําส่ังเห็นชอบโดยปริยาย๔๐ และคําส่ัง
ปฏิเสธโดยปริยายท่ีมีผลก่อตั้งสิทธิ๔๑ ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีเพิกถอนหรือยกเลิกคําส่ัง๔๒ ดังนี้ บทบัญญัติ
มาตรา L ๒๔๒-๑ จึงเป็นการ “บูรณาการ” หลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต่างจากเดิม
ท่ีมีหลักเกณฑ์หลากหลายขึ้นอยู่กับรูปแบบของคําส่ัง ดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว  
   ท้ังนี้ ผู้จัดทําประมวลกฎหมายได้กําหนดข้อยกเว้นต่อหลักการตามมาตรา 
L ๒๔๒-๑ ไว้ในมาตรา L ๒๔๒-๒๔๓ ท่ีบัญญัติให้หน่วยงานทางปกครองอาจลบล้างคําส่ังทางปกครอง
ท่ีก่อตั้งสิทธิได้ทุกเม่ือโดยไม่มีกําหนดเวลาในสองกรณีดังต่อไปนี ้
   ๑. ยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงเงื่อนไขในการคงอยู่ของคําส่ัง  
ไม่ครบถ้วนอีกต่อไป 
   ๒. เพิกถอนคําส่ังให้เงินช่วยเหลือเม่ือไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออก
คําส่ัง 
   ข้อยกเว้นตามมาตรา L ๒๔๒-๒ นี้เคยมีมาแต่เดิมแล้วในแนวคําวินิจฉัยของ
สภาแห่งรัฐท่ียอมรับให้ฝ่ายปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ังก่อตั้งสิทธิซ่ึงชอบด้วยกฎหมายได้ใน
กรณีท่ีเป็นคําส่ังที่มีเงื่อนไข (décisions conditionnelles) โดยการยกเลิกเพิกถอนไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ระยะเวลาใด ๆ๔๔  
   ท้ังนี้ นอกจากข้อยกเว้นตามมาตรา L ๒๔๒-๒ ข้างต้นแล้ว พึงระลึกว่ายัง 
มี “ข้อยกเว้นท่ัวไป” ท่ีฝ่ายปกครองอาจลบล้างคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิได้ โดยไม่อยู่ภายใต้
บังคับระยะเวลาส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ังตามมาตรา L ๒๔๒-๑ ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีมีบทบัญญัติของ
กฎหมายหรือกฎกําหนดเก่ียวกับระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองไว้เป็นอ่ืน หรือเป็นกรณีท่ีต้อง

                                           
๔๐บทบัญญัติดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับแทนท่ีหลักเกณฑ์เดิมตามมาตรา ๒๓ แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๓๒๑ ท่ีถูก
ยกเลิกไปเม่ือมีการกําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในประมวลกฎหมาย 
๔๑ดังนี้ คําวินิจฉัย Dame Cachet ท่ีเคยมีผลใช้บังคับกับกรณีนี้เพียงกรณีเดียวและเป็นกรณีสุดท้าย (ตามคําวินิจฉัย 
SAS Kaefer Wanner) จึงเป็นอันส้ินผลไปโดยบริบูรณ์ หลังจากใช้มาเป็นเวลากว่า ๙๔ ปี  
๔๒กรณีจึงไม่มี “ช่องว่างทางกฎหมาย” อีกต่อไปสําหรับการยกเลิกคําส่ังเห็นชอบโดยปริยายท่ีแต่เดิมไม่มีหลักเกณฑ์
ทางกฎหมายท่ีจะนํามาใช้บังคับ  
๔๓

Article L 242-2 

   Par dérogation à l’article L 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 

   1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition 

qui n’est plus remplie ; 

   2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi 

n’ont pas été respectées. 
๔๔สําหรับรายละเอียดในประเด็นนี้ โปรดดู หน้า ๑๐. 
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ดําเนินการตามหลักกฎหมายของสหภาพยุโรป๔๕ (มาตรา L ๒๔๑-๑) รวมท้ังกรณีท่ีผู้รับคําส่ังได้ใช้กล
ฉ้อฉลเพ่ือให้ฝ่ายปกครองทําคําส่ังขึ้น ซ่ึงฝ่ายปกครองอาจลบล้างคําส่ังได้ทุกเม่ือ โดยไม่มีกําหนดเวลา 
(มาตรา L ๒๔๑-๒) 
   อนึ่ง สมควรเน้นย้ําให้เป็นท่ีกระจ่างชัดว่า หลักการตามมาตรา L ๒๔๒-๑ 
ท่ีกําหนดระยะเวลายกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ังไว้ส่ีเดือนนับแต่วันท่ีทําคําส่ังนี้ ใช้กับกรณีท่ีไม่มีผู้ยื่น  
คําอุทธรณ์แบบบังคับให้ฝ่ายปกครองทบทวนคําส่ัง แต่หากมีการยื่นคําอุทธรณ์แบบบังคับ การยกเลิก
หรือเพิกถอนคําส่ังโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นผู้ริเร่ิมเอง จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในมาตรา L ๒๔๒-๕ ของประมวลกฎหมาย ดังท่ีจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป  
      ๓.๒ การลบล้างคําส่ังตามคําขอของผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ัง  
   ในบางกรณี ผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิอาจขอให้
ฝ่ายปกครองลบล้างคําส่ังเสียเอง ในกรณีเช่นว่านี้ เม่ือผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ังมีความประสงค์ให้
คําส่ังส้ินผลไป การลบล้างคําส่ังจึงควรมีหลักเกณฑ์ท่ีเข้มงวดน้อยกว่ากรณีท่ีฝ่ายปกครองเป็นผู้ริเร่ิม
ลบล้างคําส่ังหรือลบล้างตามคําขอของบุคคลท่ีสาม ซ่ึงผู้จัดทําประมวลกฎหมายได้กําหนดหลักเกณฑ์ 
สําหรับกรณีนี้ไว้ในมาตรา L ๒๔๒-๓ และมาตรา L ๒๔๒-๔ 
   มาตรา L ๒๔๒-๔๔๖ บัญญัติว่า “ตามคําร้องขอของผู้ได้รับประโยชน์จาก
คําส่ังทางปกครอง หน่วยงานทางปกครองอาจยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ
แม้แต่คําส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายได้ แล้วแต่กรณี โดยไม่มีกําหนดเวลา หากการเพิกถอนหรือยกเลิก
คําส่ังนั้นไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลท่ีสาม และเพ่ือแทนท่ีคําส่ังดังกล่าวด้วยคําส่ังท่ีเป็นคุณ
ยิ่งขึ้นแก่ผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ังทางปกครอง” บทบัญญัติดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการท่ีมีมาก่อน
ตามแนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ๔๗ กรณีท่ีผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ังทางปกครองเป็นผู้ร้องขอให้
ลบล้างคําส่ังเอง ย่อมไม่มีเหตุผลต้องคุ้มครองความม่ันคงแห่งสิทธิของผู้รับคําส่ัง โดยจํากัดระยะเวลา
ลบล้างคําส่ังไว้ (ส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ัง) เช่นเดียวกับกรณีท่ีฝ่ายปกครองเป็นผู้ริเร่ิมลบล้างคําส่ังเอง
หรือลบล้างคําส่ังตามคําขอของบุคคลท่ีสาม แต่ฝ่ายปกครองสามารถลบล้างคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิไม่ว่าจะ
ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ทุกเม่ือ โดยไม่มีกําหนดเวลา หากการลบล้างคําส่ังไม่กระทบต่อสิทธิ
ของบุคคลท่ีสาม แต่ท้ังนี้ ฝ่ายปกครองจะต้องมีคําส่ังใหม่ท่ีเป็นคุณยิ่งขึ้นแทนท่ีคําส่ังเดิมท่ีถูกลบล้าง

                                           
๔๕กรณีคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะขัดต่อหลักเกณฑ์ของกฎหมายสหภาพยุโรป โดยท่ัวไปแล้ว
แนวคําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปมิได้จํากัดระยะเวลายกเลิกเพิกถอนคําส่ังไว้ตายตัว แต่เปิดโอกาส
ให้ฝ่ายปกครองเพิกถอนคําส่ังทางปกครองได้ภายใน “ระยะเวลาอันสมควร” (délai raisonnable) ซ่ึงต้องพิจารณา
เป็นรายกรณีไป (in concreto) 
๔๖

Article L 242-4  

   Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition 

du délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son 

abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la 

remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. 
๔๗

C.E. Sect., 23 juillet 1974, Ministre de l’Intérieur c/ Gay, R. p. 441 ; C.E., 29 novembre 1974, Barras, 

R. p. 598. 
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ความตอนท้ายท่ีว่า ต้องมีคําส่ังท่ีเป็นคุณยิ่งขึ้นนี้ อาจดูเหมือนไม่จําเป็นต้องบัญญัติไว้ก็ได้ เพราะโดย
เหตุผลของเร่ืองแล้ว ย่อมเป็นท่ีเข้าใจได้ว่าการท่ีบุคคลท่ีได้รับประโยชน์จากคําส่ังขอให้ฝ่ายปกครอง
ลบล้างคําส่ัง ก็เพราะต้องการให้ฝ่ายปกครองทําคําส่ังใหม่ท่ีเป็นคุณยิ่งกว่า แต่อย่างไรก็ดี อาจมีกรณีท่ี
ฝ่ายปกครอง “ฉวยโอกาส” ลบล้างคําส่ังเดิมเม่ือมีคําขอจากผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ัง โดยไม่มีคําส่ัง
ท่ีเป็นคุณมากกว่าเดิมก็ได้ ซ่ึงจะเป็นผลร้ายแก่ผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ังเอง ท่ีนอกจากจะไม่ได้ส่ิงท่ี
ต้องการแล้ว ยังเสียส่ิงท่ีมีอยู่เดิมไปด้วย  ดังนั้น ผู้จัดทําประมวลกฎหมายจึงเห็นควรบัญญัติถ้อยคํา  
ในมาตรานี้ให้รัดกุมเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีฝ่ายปกครองจะเล่นไม่ซ่ือ 
   ส่วนมาตรา L ๒๔๒-๓๔๘ บัญญัติว่า “ตามคําร้องขอของผู้ได้รับประโยชน์
จากคําส่ังทางปกครอง หน่วยงานทางปกครองต้องดําเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง 
ท่ีก่อตั้งสิทธิ แล้วแต่กรณี หากคําส่ังนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการยกเลิกหรือเพิกถอนอาจกระทําได้
ภายในระยะเวลาส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ัง” บทบัญญัตินี้กําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน 
โดยกรณีท่ีบุคคลผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิได้ร้องขอให้ฝ่ายปกครองลบล้าง
คําส่ัง และฝ่ายปกครองเห็นว่าคําส่ังนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝ่ายปกครองจะถูกผูกพันให้ต้องลบล้าง
คําส่ังนั้นให้ส้ินผลไป โดยยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ัง แล้วแต่กรณี แต่ท้ังนี้ การลบล้างคําส่ังจะต้อง
กระทําภายในระยะเวลาส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ังเท่านั้น หากพิจารณาเปรียบเทียบมาตรา L ๒๔๒-๔ 
และมาตรา L ๒๔๒-๓ แล้ว จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติท้ังสองมีเจตนารมณ์แตกต่างกัน กล่าวคือ มาตรา 
L ๒๔๒-๓ มีเจตนารมณ์ให้ฝ่ายปกครองทํา “หน้าที่” เป็นผู้รักษาไว้ซ่ึงหลักความชอบด้วยกฎหมาย 
โดยลบล้างคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมายออกไปจากสารบบกฎหมาย ตามท่ี
บุคคลผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ังได้ให้ “ข้อมูล” แก่ฝ่ายปกครอง ขณะท่ีมาตรา L ๒๔๒-๔ มุ่งหมาย
รักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของบุคคลผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ ท่ีจะขอให้ฝ่าย
ปกครองลบล้างคําส่ังเดิม และทําคําส่ังใหม่ท่ีเป็นคุณยิ่งกว่า โดยการลบล้างคําส่ังไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ระยะเวลาใด ๆ อย่างไรก็ดี กรณีท่ีบุคคลผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ังทางปกครองขอให้ฝ่ายปกครอง 
ลบล้างคําส่ังหลังจากท่ีฝ่ายปกครองทําคําส่ังได้ไม่นาน (น้อยกว่าส่ีเดือน) โดยคาดหวังว่าฝ่ายปกครอง
จะมีคําส่ังใหม่ท่ีเป็นคุณยิ่งขึ้น แต่ฝ่ายปกครองเห็นว่าคําส่ังเดิมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝ่ายปกครอง 
ก็อาจอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติมาตรา L ๒๔๒-๓ ลบล้างคําส่ังซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ส้ินผลไป 
โดยไม่มีคําส่ังใหม่ (ท่ีเป็นคุณยิ่งกว่า) เลยก็ได้  ดังนั้น ในทางปฏิบัติ หากบุคคลผู้ได้รับประโยชน์จาก
คําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิประสงค์ท่ีจะร้องขอให้ฝ่ายปกครองมีคําส่ังใหม่ท่ีเป็นคุณยิ่งขึ้นกว่า
คําส่ังเดิม ก็สมควรรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาส่ีเดือนนับแต่วันทําคําส่ังนั้นไปเสียก่อน แล้วจึงยื่นคําขอ  
ให้ฝ่ายปกครองลบล้างคําส่ัง ท้ังนี้ เพ่ือป้องกันมิให้ฝ่ายปกครองใช้อํานาจตามมาตรา L ๒๔๒-๓ แทนท่ี
จะเป็นการดําเนินการตามมาตรา L ๒๔๒-๔  
 

 

                                           
๔๘

Article L 242-3 

  Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration est tenue de procéder, selon le cas,     

à l’abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l’abrogation 

ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision. 



หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการลบล้างนิติกรรมทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส                               ๒๐                              
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (สิงหาคม ๒๕๕๙) 
___________________________________________________ 

  

      ๓.๓ การลบล้างคําส่ังในกรณีที่มีการย่ืนอุทธรณ์แบบบังคับ 
   นอกจากผู้จัดทําประมวลกฎหมายจะกําหนดหลักเกณฑ์การลบล้างคําส่ัง
ทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิโดยแบ่งแยกตามผู้ริเร่ิมให้มีการลบล้างคําส่ัง (ฝ่ายปกครองหรือบุคคลท่ีสาม
หรือบุคคลผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ังเอง) แล้ว ยังกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
คือ กรณีท่ีมีการยื่นคําอุทธรณ์แบบบังคับ (recours administratif préalable obligatoire) ซ่ึงได้แก่ 
กรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ผู้ท่ีไม่พอใจในผลของคําส่ังทางปกครอง ต้องอุทธรณ์คําส่ังต่อฝ่ายปกครอง
เสียก่อน จึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคําส่ังได้๔๙  
   ผู้จัดทําประมวลกฎหมายได้กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับกรณีดังกล่าวไว้ใน
มาตรา L ๒๔๒-๕๕๐ ท่ีบัญญัติว่า “ในกรณีท่ีการยื่นคําฟ้องคดีโต้แย้งคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ 
อยู่ภายใต้บังคับต้องมีการยื่นคําอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเสียก่อน และปรากฏว่ามีการยื่นคําอุทธรณ์
โดยถูกต้อง การเพิกถอนหรือยกเลิกคําส่ัง แล้วแต่กรณี อาจกระทําได้จนกว่าจะล่วงพ้นระยะเวลาท่ี
กําหนดให้หน่วยงานทางปกครองพิจารณามีคําวินิจฉัยอุทธรณ์” บทบัญญัติมาตรานี้นําหลักการมาจาก
บทบัญญัติกฎหมายท่ีเคยมีมาก่อน คือ มาตรา ๒๐-๑ วรรคสอง แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๓๒๑    
ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๐ ว่าด้วยสิทธิของประชาชนในการติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานทาง
ปกครอง ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๑๑-๕๒๕ ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ 
ว่าด้วยการลดความซับซ้อนของกฎหมาย๕๑ ท่ีบัญญัติว่า “เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองผู้ทําคําส่ังทาง
ปกครองในช้ันต้นอาจริเร่ิมเพิกถอนคําส่ังได้หากคําส่ังนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตราบใดท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้มี
อํานาจพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์” บทบัญญัติดังกล่าวได้กลับหลักเดิมตามคําวินิจฉัย
ของสภาแห่งรัฐท่ีวางหลักไว้ว่า กรณีท่ีมีการยื่นคําอุทธรณ์แบบบังคับ ซ่ึงจะมีการทําคําวินิจฉัยอุทธรณ์
เข้าแทนท่ีคําส่ังทางปกครองเดิม ย่อมมีผลทําให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองไม่อาจริเร่ิมยกเลิก
หรือเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีมีการอุทธรณ์ได้อีกต่อไป๕๒  
   หลักการของมาตรา L ๒๔๒-๕ ของประมวลกฎหมายซ่ึงเดินตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐-๑ วรรคสอง แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๓๒๑ ตั้งอยู่บนฐานคิดท่ีว่า เม่ือมีผู้อุทธรณ์
คําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ คําส่ังนั้นย่อมถูกทบทวนและแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเพิกถอน
โดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้อยู่แล้ว อันเป็นกรณีท่ีคําส่ังยังไม่มีความม่ันคงแน่นอน 

                                           
๔๙ระบบกฎหมายฝรั่งเศสมิได้ใช้ระบบอุทธรณ์แบบบังคับเป็นการท่ัวไปดังเช่นกฎหมายไทยท่ีใช้หลักการของกฎหมาย
เยอรมัน แต่การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองจะเป็นเง่ือนไขในการฟ้องคดีต่อศาลเฉพาะในเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดไว้
เท่านั้น  
๕๐

Article L 242-5 

  Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision créatrice de droits est subordonné 

à l’exercice préalable d’un recours administratif et qu’un tel recours a été régulièrement présenté, 

le retrait ou l’abrogation, selon le cas, de la décision est possible jusqu’à l’expiration du délai 

imparti à l’administration pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire. 
๕๑

Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification du droit. 
๕๒

C.E., 8 juillet 2005, Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, R. table.  

p. 1011. 
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ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลอันใดท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองจะริเร่ิมยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ังไม่ได้ 
ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์คําส่ัง ท้ังนี้ มีข้อควรสังเกตว่า หลักเกณฑ์ใหม่ในมาตรา L ๒๔๒-๕ ของประมวล
กฎหมายมีข้อแตกต่างจากหลักเกณฑ์เดิมตามมาตรา ๒๐-๑ วรรคสอง แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-
๓๒๑ อยู่สองประการด้วยกัน 
   ประการแรก ขณะท่ีบทบัญญัติเดิมตามมาตรา ๒๐-๑ วรรคสอง กําหนดให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองมีอํานาจเพิกถอนคําส่ังได้จนกว่าเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์
จะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ บทบัญญัติใหม่ตามมาตรา L ๒๔๒-๕ ของประมวลกฎหมาย กลับกําหนดให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองสามารถลบล้างคําส่ังได้จนกว่าจะล่วงพ้นระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ 
ซ่ึงหมายความว่า แม้กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์จะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ไปแล้ว แต่ยัง 
ไม่ครบกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองก็ยังสามารถลบล้างคําส่ัง
ทางปกครองได้ ดังนี้ จึงอาจเกิดเหตุการณ์ “ประหลาด” ขึ้น เช่น เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์
ได้มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์เพิกถอนคําส่ังให้ส้ินผลย้อนหลังไปแล้ว แต่ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่ครบ
กําหนด และเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองตัดสินใจยกเลิกคําส่ังเดียวกันนั้นให้ส้ินผลไปในอนาคต  
   ประการที่สอง ขณะท่ีบทบัญญัติเดิมตามมาตรา ๒๐-๑ วรรคสอง ได้ระบุไว้
อย่างชัดเจนว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองสามารถเพิกถอนคําส่ังได้ในกรณีท่ีคําส่ังไม่ชอบด้วย
กฎหมาย บทบัญญัติใหม่ตามมาตรา L ๒๔๒-๕ ของประมวลกฎหมาย กลับมิได้กําหนดเงื่อนไขเร่ือง
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังไว้ ซ่ึงอาจทําให้มีการตีความ (ผิด ๆ) ว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทาง
ปกครองสามารถอาศัยอํานาจตามมาตรา L ๒๔๒-๕ ยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ
ซ่ึงชอบด้วยกฎหมายได้   
   อนึ่ง มาตรา L ๒๔๒-๕ ของประมวลกฎหมายบัญญัติให้อํานาจเจ้าหน้าท่ี
ผู้ทําคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิในการลบล้างคําส่ังไว้ครอบคลุมมากกว่าเดิม ท้ังการยกเลิกและ
เพิกถอนคําส่ัง ขณะท่ีบทบัญญัติเดิมตามมาตรา ๒๐-๑ วรรคสอง กําหนดไว้เฉพาะกรณีการเพิกถอน
คําส่ังเท่านั้น มิได้กล่าวถึงการยกเลิกคําส่ังด้วย  

จากท่ีพิจารณามาข้างต้น จึงอาจสรุปหลักเกณฑ์การลบล้างคําส่ังทางปกครอง
ท่ีก่อตั้งสิทธิได้ว่า ฝ่ายปกครองจะยกเลิกเพิกถอนคําส่ังโดยริเร่ิมเองหรือตามคําขอของบุคคลท่ีสามได้ 
เฉพาะกรณีท่ีคําส่ังไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการยกเลิกเพิกถอนต้องกระทําภายในระยะเวลาส่ีเดือน
นับแต่วันท่ีมีคําส่ัง ยกเว้นกรณีคําส่ังท่ีมีเงื่อนไขหรือคําส่ังให้เงินช่วยเหลือ ฝ่ายปกครองอาจยกเลิก
หรือเพิกถอนเม่ือใดก็ได้ แล้วแต่กรณี หากเงื่อนไขในการออกคําส่ังไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือไม่มีการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการออกคําส่ัง ส่วนกรณีท่ีผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ังเป็นผู้ร้องขอให้ยกเลิกเพิกถอน
คําส่ังเอง ฝ่ายปกครองอาจยกเลิกเพิกถอนคําส่ังเม่ือใดก็ได้ ไม่ว่าคําส่ังนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพ่ือมีคําส่ังใหม่ท่ีเป็นคุณยิ่งขึ้นต่อผู้ร้องขอ หากการยกเลิกเพิกถอนไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของ
บุคคลท่ีสาม แต่กรณีท่ีคําส่ังไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่ล่วงพ้นระยะเวลาส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ัง 
ฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีต้องยกเลิกเพิกถอนคําส่ังนั้น ส่วนกรณีท่ีมีผู้ยื่นอุทธรณ์คําส่ัง โดยเป็นการอุทธรณ์
แบบบังคับ และการยื่นอุทธรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง การยกเลิกเพิกถอนคําส่ังอาจกระทําได้จนกว่าจะครบ
กําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ 
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   ในภาพรวมแล้ว ประมวลกฎหมายได้กําหนดหลักเกณฑ์การลบล้างคําส่ัง
ทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิให้ครบถ้วนและเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าเดิม แม้ว่าบทบัญญัติในส่วนนี้อาจ 
จะยังไม่สมบูรณ์ เพราะไม่มีการอธิบายความหมายของคําว่า “คําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ” เพ่ือ
เป็นแนวทางแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ แต่ก็คงถือโทษผู้จัดทําประมวลกฎหมายไม่ได้ เนื่องจากการกําหนด
บทนิยามดังกล่าวมิใช่เร่ืองง่าย ซ่ึงท่ีผ่านมาฝ่ายตําราเองก็ยังมีความเห็นไม่เป็นท่ียุติในเร่ืองนี้ หรือหาก
จะกําหนดบทนิยามไว้ ก็คงเป็นเพียงความหมายกว้าง ๆ ซ่ึงน่าจะไม่เป็นประโยชน์นักในทางปฏิบัติ 
กรณีจึงชอบท่ีจะปล่อยให้ศาลปกครองเป็นผู้วินิจฉัยให้แนวทางพิจารณาในเร่ืองนี้ต่อไปดังเดิม 

๔. หลักเกณฑ์การลบล้างกฎและคําส่ังทางปกครองที่ไม่ก่อตั้งสิทธ ิ
    โดยท่ีกฎและคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิ (ซ่ึงได้แก่ คําส่ังทางปกครองท่ัวไป

และคําส่ังทางปกครองเฉพาะรายท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิแก่บุคคล) มิได้มีผลก่อตั้งสิทธิแก่ผู้ใด ดังนั้น การลบล้าง
กฎและคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิจึงมีหลักเกณฑ์ท่ีผ่อนคลายมากกว่ากรณีคําส่ังทางปกครอง   
ท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงมีข้อพิจารณาเก่ียวกับการคุ้มครองความม่ันคงแห่งสิทธิของผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ัง 
ท้ังนี้ ผู้จัดทําประมวลกฎหมายได้กําหนดหลักเกณฑ์การลบล้างกฎและคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้ง
สิทธิ โดยแบ่งแยกตามผลของการลบล้างว่าเป็นการยกเลิก (abrogation) ซ่ึงมีผลในอนาคตเท่านั้น 
หรือเป็นการเพิกถอน (retrait) ซ่ึงมีผลย้อนหลังไปในอดีตด้วย ซ่ึงโดยเหตุผลของเร่ือง การเพิกถอน 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อความม่ันคงแน่นอนในทางกฎหมาย ย่อมต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีเข้มงวดและกระทําได้
ยากกว่าการยกเลิก 

    ๔.๑ การยกเลิกกฎและคําส่ังทางปกครองที่ไม่ก่อตั้งสิทธ ิ
 ผู้จัดทําประมวลกฎหมายได้กําหนดหลักเกณฑ์การยกเลิกกฎและคําส่ัง  

ทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิไว้ในมาตรา L ๒๔๓-๑ และมาตรา L ๒๔๓-๒ ซ่ึงบทบัญญัติท้ังสองมาตรา
มีหลักการเดียวกันกับหลักตามแนวคําวินิจฉัยท่ีผ่านมาของสภาแห่งรัฐและบทบัญญัติกฎหมายท่ีใช้
บังคับอยู่เดิมแทบจะทุกประการ 

 มาตรา L ๒๔๓-๑๕๓ บัญญัติว่า “กฎและคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิ
อาจถูกแก้ไขหรือยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ได้และเม่ือใดก็ได้ หากมีการกําหนดมาตรการเฉพาะกาลใน
กรณีท่ีมีความจําเป็นตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในมาตรา L ๒๒๑-๖” 

 อํานาจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขหรือยกเลิกกฎและคําส่ังทางปกครอง 
ท่ีไม่ก่อตั้งสิทธินี้ เป็นไปตามหลักว่าด้วยการปรับเปล่ียนได้ของกฎ (principe de mutabilité des 

règlements) ท่ีมีสาระสําคัญว่า บุคคลไม่มีสิทธิในความคงอยู่ของกฎท่ีใช้บังคับอยู่ แต่ฝ่ายปกครอง
อาจยกเลิกกฎท่ีใช้บังคับอยู่นั้นได้ทุกเม่ือ และด้วยเหตุผลใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุแห่งความไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายของกฎ หรือเหตุผลในเร่ืองความเหมาะสม (กฎนั้นชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่เหมาะสม)
ซ่ึงแนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐได้ยืนยันถึงอํานาจของฝ่ายปกครองในเร่ืองนี้ ท้ังกรณีของกฎ๕๔ และ
                                           
๕๓

Article L 243-1 

  Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif 

et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de 

mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L 221-6. 
๕๔

C.E. Sect., 27 janvier 1961, Vannier, R. p. 60, concl. Kahn.   



หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการลบล้างนิติกรรมทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส                               ๒๓                              
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (สิงหาคม ๒๕๕๙) 
___________________________________________________ 

  

คําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิ๕๕ ซ่ึงมิได้มีผลก่อตั้งสิทธิแก่บุคคลใดเช่นเดียวกับกฎ แต่อย่างไรก็ดี  
ในบางกรณี การเปล่ียนแปลงกฎท่ีใช้บังคับอยู่โดยฉับพลันทันทีก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิติฐานะ
ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ จึงมีหลักว่าฝ่ายปกครองจะต้องกําหนด “มาตรการเฉพาะกาล” (mesures 

transitoires) ไว้ด้วย เพ่ือให้การเปล่ียนผ่านเป็นไปอย่างราบร่ืน สภาแห่งรัฐ (ประชุมใหญ่) ได้วางหลัก
ดังกล่าวไว้ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ในคําวินิจฉัยคดี KPMG๕๖ ท่ีกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจออกกฎต้อง
กําหนดมาตรการเฉพาะกาลในกรณีท่ีการใช้บังคับกฎท่ีตราขึ้นใหม่โดยทันทีจะเป็นการพ้นวิสัยหรือจะ
ก่อผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของบุคคลจนเกินสมควร๕๗ ซ่ึงผู้จัดทําประมวล
กฎหมายได้นําหลักตามคําวินิจฉัยมาบัญญัติไว้ในมาตรา L ๒๒๑-๕ แต่พร้อมกันนี้ ก็ได้ “ต่อยอด” ให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้ตัวอย่างไว้ในมาตรา L ๒๒๑-๖ ว่า มาตรการเฉพาะกาลอาจเป็นมาตรการใดบ้าง๕๘  
   หากมาตรา L ๒๔๓-๑ บัญญัติเก่ียวกับ “อํานาจ” ของฝ่ายปกครองในการ
ยกเลิกกฎและคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิ มาตรา L ๒๔๓-๒๕๙ ได้กําหนดถึง “หน้าที่” ของฝ่าย
ปกครองท่ีจะต้องยกเลิกนิติกรรมทางปกครองประเภทดังกล่าว โดยบัญญัติไว้ ดังนี้ 

“หน่วยงานทางปกครองต้องยกเลิกกฎท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือท่ีไม่มี
กรณีท่ีจะใช้บังคับอีกต่อไป โดยยกเลิกอย่างชัดแจ้ง ท้ังนี้ ไม่ว่าเหตุเช่นว่านั้นจะมีอยู่ตั้งแต่วันท่ีออกกฎ 
หรือเป็นผลมาจากบทกฎหมายหรือข้อเท็จจริงท่ีมีขึ้นในภายหลัง เว้นแต่ความไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น
ได้หมดส้ินไปแล้ว 

หน่วยงานทางปกครองต้องยกเลิกคําส่ังทางปกครองที่ไม่ก่อตั้งสิทธิท่ี
กลายเป็นคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีกรณีท่ีจะใช้บังคับอีกต่อไป เนื่องจากบทกฎหมายหรือ
ข้อเท็จจริงท่ีมีขึ้นในภายหลัง โดยยกเลิกอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่ความไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นได้หมดส้ิน
ไปแล้ว”  

 

                                           
๕๕

C.E. Ass., 10 mars 1968, Commune de Broves, R. p. 297.  
๕๖

C.E. Ass., 24 mars 2006, R.F.D.A. 2006, p. 463, concl. Aguila. 
๕๗สําหรับรายละเอียดของคําวินิจฉัยดังกล่าว โปรดดู ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ (แปล), “คุณภาพของกฎหมาย : สภาพ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขในประเทศฝรั่งเศส”, วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม ๒๔ ตอน ๓, ๒๕๕๐, หน้า ๖๔-๖๕. 
๕๘มาตรา L ๒๒๑-๖ กําหนดว่ามาตรการเฉพาะกาลตามมาตรา L ๒๒๑-๕ อาจเป็นมาตรการดังต่อไปนี ้
   ๑. การเล่ือนวันมีผลใช้บังคับของกฎออกไป 

   ๒. การกําหนดเง่ือนไขการใช้บังคับกฎเกณฑ์ใหม่สําหรับการดําเนินการท่ีผ่านมาแล้ว 
   ๓. การกําหนดหลักเกณฑ์พิเศษสําหรับการเปล่ียนผ่านระหว่างกฎเกณฑ์เดิมและกฎเกณฑ์ใหม่ 
๕๙

Article L 243-2 

  L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu 

d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit 

ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé.  

  L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de 

droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à 

son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. 
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   บทบัญญัติมาตรา L ๒๔๓-๒ วรรคหนึ่ง ท่ีกําหนดหน้าท่ีของฝ่ายปกครอง
ในการยกเลิกกฎ เป็นการนําหลักท่ีมีอยู่แต่เดิมมาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย หลักดังกล่าวมี
พัฒนาการมาอย่างยาวนาน โดยศาลปกครอง รัฐสภา และฝ่ายบริหาร ต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักนี้ เร่ิมจากการท่ีสภาแห่งรัฐได้มีคําวินิจฉัยคดี Despujol๖๐ ในปี ค.ศ. ๑๙๓๐ วางหลักไว้ว่า 
บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้ฝ่ายปกครองแก้ไขหรือยกเลิกกฎท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจาก
บทกฎหมายหรือข้อเท็จจริงได้เปล่ียนแปลงไปภายหลังการออกกฎ ซ่ึงหากฝ่ายปกครองนิ่งเฉยหรือ
ปฏิเสธไม่แก้ไขหรือยกเลิกกฎนั้น ผู้มีส่วนได้เสียก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไปได้ คําวินิจฉัยนี้
เป็นการกําหนดให้ฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีต้องแก้ไขหรือยกเลิกกฎท่ีชอบด้วยกฎหมายในวันท่ีตราขึ้น  
ใช้บังคับ แต่กลายเป็นกฎท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายในภายหลังเนื่องจากพฤติการณ์ได้เปล่ียนแปลงไป 
ท้ังนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๘๓ ฝ่ายบริหารได้ขยาย “หน้าท่ี” ของฝ่ายปกครองในการยกเลิกกฎท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายให้รวมถึงกรณีของกฎท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ต้น (ab initio) ด้วย โดยรัฐกฤษฎีกา 
ฉบับท่ี ๘๓-๑๐๒๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๓ ว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ทางปกครองและผู้รับบริการ๖๑ ได้กําหนดในมาตรา ๓ ว่า “เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจต้องดําเนินการตาม
คําขอให้ยกเลิกกฎท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่ากฎนั้นจะไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่วันท่ีมีการลงนาม 
หรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นผลมาจากบทกฎหมายหรือข้อเท็จจริงท่ีมีขึ้นในภายหลังวันท่ีมีการ
ลงนามในกฎนั้น” ซ่ึงต่อมาสภาแห่งรัฐ (ประชุมใหญ่) ก็ได้มีคําวินิจฉัยคดี Compagnie Alitalia

๖๒

 

ในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ วางหลักเดียวกันกับท่ีกําหนดในรัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี ๘๓-๑๐๒๕ ซ่ึงมีผลทําให้หลัก
ดังกล่าวมีค่าบังคับสูงขึ้น โดยมีสถานะเป็น “หลักกฎหมายท่ัวไป” ท่ีผูกพันฝ่ายบริหาร จากเดิมท่ีเป็น
เพียงกฎหมายของฝ่ายบริหาร (ซ่ึงฝ่ายบริหารจะแก้ไขเปล่ียนแปลงเสียเม่ือใดก็ได้) 
    ต่อมาผู้ตรากฎหมายก็ได้นําหลักกฎหมายท่ัวไปดังกล่าวมาบัญญัติเป็น  
ลายลักษณ์อักษร โดยรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๗-๑๗๘๗ ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๗ ว่าด้วย
การลดความซับซ้อนของกฎหมาย๖๓ ได้แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๓๒๑ ลงวันท่ี ๑๒ 
เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๐ ว่าด้วยสิทธิของประชาชนในการติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานทางปกครอง    
โดยเพ่ิมมาตรา ๑๖-๑ ท่ีกําหนดหน้าท่ีของฝ่ายปกครองในการยกเลิกกฎ ซ่ึงมีผลทําให้หลักในเร่ืองนี้ 
มีค่าบังคับสูงขึ้นไปอีก โดยมีสถานะเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติ  
   มาตรา ๑๖-๑ แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๓๒๑ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย    
รัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๗-๑๗๘๗ บัญญัติว่า “หน่วยงานทางปกครองต้องยกเลิกกฎท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือท่ีไม่มีกรณีท่ีจะใช้บังคับ โดยยกเลิกอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าจะริเร่ิมเองหรือตามคําขอของบุคคล
ท่ีมีส่วนได้เสีย และไม่ว่าเหตุเช่นว่านั้นจะมีอยู่ตั้งแต่วันท่ีประกาศกฎหรือเป็นผลมาจากบทกฎหมาย
หรือข้อเท็จจริงใหม่ภายหลังวันดังกล่าว” 

                                           
๖๐

C.E. Sect., 10 janvier 1930, R. p. 30. 
๖๑

Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les 

usagers. 
๖๒

C.E. Ass., 20 février 1989, R. p. 44 ; R.F.D.A. 1989, p. 391, concl. Chahid-Nouraï. 
๖๓

Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. 
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   บทบัญญัติมาตรา ๑๖-๑ ดังกล่าวยังคงยึดถือหลักตามคําวินิจฉัย Alitalia 
แต่ขณะเดียวกันก็ได้เพ่ิมหลักการใหม่สองประการด้วยกัน 
   ประการที่หนึ่ง นอกจากกฎท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ตรากฎหมายยัง
กําหนดให้ฝ่ายปกครองมีหน้าท่ียกเลิกกฎที่ไม่มีกรณีที่จะใช้บังคับอีกต่อไป เนื่องจากมีบทกฎหมาย
หรือข้อเท็จจริงใหม่ภายหลังจากออกกฎนั้น ซ่ึงในทางปฏิบัติกฎท่ีมีลักษณะดังกล่าว อาจจะเป็นกฎท่ี
ฟุ่มเฟือย คือ ซํ้าซ้อนกับบทบัญญัติอ่ืนท่ีใช้บังคับอยู่แล้วในเร่ืองเดียวกัน หรือเป็นกฎท่ีพ้นวิสัยท่ีจะ
นํามาใช้บังคับ เนื่องจากขัดต่อกฎเกณฑ์ท่ีมีลําดับศักดิ์สูงกว่า เช่น ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือ
กฎนั้นได้ถูกยกเลิกไปโดยปริยายแล้ว หรือพ้นสมัยไปตามกาลเวลา   
   ประการที่สอง ฝ่ายปกครองมิได้มีหน้าท่ียกเลิกกฎเฉพาะกรณีท่ีมีผู้ร้องขอ
เท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ริเริ่มยกเลิกกฎท่ีมีลักษณะตามท่ีกฎหมายกําหนดเองด้วย แม้จะไม่มีผู้ใดร้องขอ
ก็ตาม ซ่ึงหากฝ่ายปกครองไม่ดําเนินการ ย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ 
และเป็นการกระทําท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
   ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งจากหลักเดิมตามคําวินิจฉัย Alitalia คือ กรณี
ของกฎท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้น จะพิจารณาความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ณ วันท่ีประกาศกฎ 
มิใช่วันท่ีลงนามในกฎ (ซ่ึงไม่น่าจะถูกต้องตามหลักท่ัวไปท่ีให้พิจารณาความไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
นิติกรรมทางปกครองในวันท่ีลงนาม มิใช่วันท่ีประกาศหรือแจ้งให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ)  
    หลักการใหม่ท่ีผู้ตรากฎหมายเพ่ิมเข้ามานี้ดูเหมือนจะไม่เป็นท่ียอมรับกัน
โดยเอกฉันท์ โดยมีผู้ให้ข้อสังเกตว่า หลักการท้ังสองประการข้างต้นไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด กล่าวคือ 
สําหรับกฎท่ีไม่มีกรณีท่ีจะใช้บังคับอีกต่อไปนั้น เม่ือไม่มีบุคคลใดได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎ
ท่ีมีลักษณะดังกล่าว ก็คงไม่มีใครสนใจท่ีจะร้องขอให้ฝ่ายปกครองยกเลิกกฎนั้น หรือหากมีผู้ฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองเพราะไม่มีการยกเลิกกฎนั้น ศาลก็คงไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา เพราะผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายอันจะทําให้มีสิทธิฟ้องคดี แต่การบังคับให้ฝ่ายปกครองต้องยกเลิกกฎท่ีไม่มี
กรณีท่ีจะใช้บังคับอีกต่อไป รังแต่จะสร้างปัญหาขึ้น เพราะการพิจารณาว่ากฎฉบับหนึ่งยังมีกรณีท่ีจะ
ใช้บังคับอยู่หรือไม่ บางคร้ังก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย และเส่ียงท่ีฝ่ายปกครองจะพิจารณาผิดพลาดไปโดยยกเลิก
กฎท่ียังมีกรณีท่ีใช้บังคับอยู่ก็ได้ ส่วนการท่ีผู้ตรากฎหมายกําหนดให้ฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีริเร่ิมยกเลิก
กฎเอง แม้ว่าจะไม่มีผู้ใดร้องขอนั้น ก็ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกัน เพราะในท้ายท่ีสุดแล้ว “หน้าท่ี” ของ
ฝ่ายปกครองในการยกเลิกกฎจะมี “สภาพบังคับ” ขึ้นมาได้ ก็ต่อเม่ือมีผู้ร้องขอให้ฝ่ายปกครองยกเลิก
กฎและฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไปถ้าฝ่ายปกครองปฏิเสธไม่ดําเนินการตามคําขอ กล่าวโดยสรุป 
หลักการของคําวินิจฉัย Alitalia นั้นดีอยู่แล้ว และผู้ตรากฎหมายไม่ควรกวนน้ําให้ขุ่น๖๔  
   ท้ังนี้ แม้ว่าจะมีความเห็นทางวิชาการท่ีไม่เห็นพ้องด้วยกับหลักการของ
บทบัญญัติมาตรา ๑๖-๑ แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๓๒๑ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 
๒๐๐๗-๑๗๘๗ แต่ผู้จัดทําประมวลกฎหมายก็ได้นําหลักการของบทบัญญัติดังกล่าวมาบัญญัติเป็น 
มาตรา L ๒๔๓-๑ วรรคหนึ่ง โดยแก้ไขเนื้อหาของบทบัญญัติเดิมเล็กน้อย ประการแรก บทบัญญัติใหม่

                                           
๖๔

SEILLER (B.), “Pourquoi ne rien voter quand on peut adopter une loi inutile ?”, A.J.D.A. 2008, 

pp. 402-406. 
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ระบุแต่เพียงว่าฝ่ายปกครองต้องยกเลิกกฎท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนด โดยมิได้กล่าวถึงคําขอของบุคคล
ท่ีเก่ียวข้องหรือการริเร่ิมยกเลิกเองของฝ่ายปกครอง ประการท่ีสอง ผู้จัดทําประมวลกฎหมายกําหนด 
ให้พิจารณาความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎใน “วันท่ีออกกฎ” (วันท่ีผู้มีอํานาจได้ลงนามในกฎ)  
ต่างจากเดิมท่ีเป็นวันท่ีประกาศกฎ ซ่ึงหลักการใหม่นี้ถือเป็นเร่ืองท่ีถูกต้องและน่ายินดี  
   ส่วนบทบัญญัติมาตรา L ๒๔๓-๒ วรรคสอง ท่ีกําหนดเก่ียวกับหน้าท่ีของ
ฝ่ายปกครองในการยกเลิกคําส่ังทางปกครองที่ไม่ก่อตั้งสิทธินั้น เป็นการนําหลักตามคําวินิจฉัยคดี 
Association “Les Verts”

๖๕

 ในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ มาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย โดยคําวินิจฉัย
ดังกล่าวได้วางหลักไว้ว่า “บุคคลผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องขอให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจดําเนินการยกเลิก
คําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิได้ หากคําส่ังดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากบทกฎหมาย 
หรือข้อเท็จจริงได้เปล่ียนแปลงไปภายหลังจากออกคําส่ังนั้น” โดยนอกจากกรณีของคําส่ังท่ีไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายแล้ว ผู้จัดทําประมวลกฎหมายยังเพ่ิมเติมกรณีของคําส่ังท่ีไม่มีกรณีท่ีจะใช้บังคับไว้ด้วย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา L ๒๔๓-๑ วรรคหนึ่ง ท่ีกําหนดให้ฝ่ายปกครองยกเลิกกฎท่ีไม่มีกรณีท่ีจะ
ใช้บังคับอีกต่อไป ท้ังนี้ สมควรตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ว่า กรณีของคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธินั้น 
มาตรา L ๒๔๓-๒ วรรคสอง กําหนดให้ฝ่ายปกครองมีหน้าท่ียกเลิกเฉพาะคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่มีกรณีท่ีจะใช้บังคับ เนื่องจากบทกฎหมายหรือข้อเท็จจริงได้เปล่ียนแปลงไปในภายหลังเท่านั้น 
แต่ไม่รวมถึงคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีกรณีท่ีจะใช้บังคับมาตั้งแต่ต้น ซ่ึงแตกต่างจากกรณี
ของกฎตามมาตรา L ๒๔๓-๒ วรรคหนึ่ง  
   อนึ่ง บทบัญญัติมาตรา L ๒๔๓-๒ ได้กําหนดให้ฝ่ายปกครองไม่จําเป็นต้อง
ยกเลิกกฎหรือคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิในกรณีท่ีความไม่ชอบด้วยกฎหมายได้หมดส้ินไปแล้ว 
ซ่ึงเป็นหลักท่ีสภาแห่งรัฐเคยวินิจฉัยไว้ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ สําหรับกฎท่ีคร้ังหนึ่งเคยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
แต่ต่อมากลายเป็นกฎท่ีชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากบทกฎหมายหรือข้อเท็จจริงได้เปล่ียนแปลงไป   
ฝ่ายปกครองย่อมไม่มีหน้าท่ีต้องยกเลิกกฎนั้น๖๖ โดยผู้จัดทําประมวลกฎหมายเห็นควรนําหลักนี้มาใช้
กับกรณีของคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิด้วย  
      ๔.๒ การเพิกถอนกฎและคําส่ังทางปกครองที่ไม่ก่อตั้งสิทธ ิ
   มาตรา L ๒๔๓-๓๖๗ บัญญัติว่า “หน่วยงานทางปกครองอาจเพิกถอนกฎ
และคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิได้ หากกฎหรือคําส่ังนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการเพิกถอน
ได้กระทําภายในระยะเวลาส่ีเดือนนับแต่วันท่ีออกกฎหรือคําส่ังนั้น” 

 

 

                                           
๖๕

C.E. Sect., 30 novembre 1990, R. p. 339 ; R.F.D.A. 1990, p. 571, concl. Pochard. 
๖๖

C.E., 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique, R. p. 251. 
๖๗

Article L 243-3 

   L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non 

créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant 

son édiction. 
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   บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการนําหลักการตามคําวินิจฉัย Ternon ท่ีเคยใช้กับ
การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ (ซ่ึงปัจจุบันบัญญัติไว้ในมาตรา L ๒๔๒-๑) มาใช้กับกรณี
ของกฎและคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิด้วย โดยการเพิกถอนอาจกระทําได้เฉพาะกรณีท่ีมีเหตุ
แห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายและต้องกระทําภายในกรอบระยะเวลาอันจํากัด (ส่ีเดือนนับแต่วันออก
กฎหรือคําส่ัง) ซ่ึงหลักเกณฑ์ใหม่ในประมวลกฎหมายนี้แตกต่างไปจากหลักการท่ีมีมาแต่เดิม 
   แต่เดิมนั้น สภาแห่งรัฐมีแนวคําวินิจฉัยท่ีค่อนข้างซับซ้อนยุ่งยาก โดยในส่วน
ของการเพิกถอนกฎ หากกฎได้ถูกนําไปใช้บังคับในทางปฏิบัติแล้ว เช่น เจ้าหน้าท่ีได้อาศัยกฎนั้นเป็น
ฐานในการออกคําส่ังทางปกครองเฉพาะราย (ซ่ึงอาจมีผลก่อตั้งสิทธิ) หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบัติ
ตามกฎนั้นแล้ว การเพิกถอนกฎให้ส้ินผลย้อนหลังไปในอดีตอาจจะกระทบต่อนิติฐานะของบุคคล จึงมี
หลักว่าฝ่ายปกครองอาจเพิกถอนกฎได้เฉพาะกรณีท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการเพิกถอนจะต้อง
กระทําภายในระยะเวลาฟ้องคดีต่อศาล หรือก่อนท่ีศาลจะมีคําวินิจฉัยหากมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล๖๘ 
(ซ่ึงเป็นการล้อหลักตามคําวินิจฉัย Dame Cachet ในเร่ืองการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ
มาใช้กับกฎ) แต่ถ้าปรากฏว่ายังไม่มีการเร่ิมดําเนินการใด ๆ ตามกฎนั้น ฝ่ายปกครองอาจเพิกถอนกฎ
ได้เสมอและด้วยเหตุผลใดก็ได้ หมายความว่า ฝ่ายปกครองอาจเพิกถอนกฎท่ีชอบด้วยกฎหมาย แต่ 
ไม่เหมาะสมก็ได้๖๙ ส่วนกรณีคําส่ังทางปกครองที่ไม่ก่อตั้งสิทธ ิการเพิกถอนสามารถกระทําได้ทุกเม่ือ 
และไม่ว่าคําส่ังนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย๗๐ 

 หากเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ใหม่ในประมวลกฎหมายกับหลักการเดิมตาม
แนวคําวินิจฉัย จะเห็นได้ว่าผู้จัดทําประมวลกฎหมายได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เรียบง่ายและสร้างเสริม
ความม่ันคงแน่นอนทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น  

 หลักเกณฑ์ใหม่เรียบง่ายกว่าเดิม โดยเฉพาะกรณีการเพิกถอนกฎ เพราะ  
นับแต่นี้ ฝ่ายปกครองมีอํานาจเพิกถอนกฎท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ไม่อาจเพิกถอนกฎท่ีชอบ
ด้วยกฎหมาย ขณะท่ีหลักการเดิมตามแนวคําวินิจฉัยเปิดช่องให้ฝ่ายปกครองเพิกถอนกฎท่ีชอบด้วย
กฎหมายได้ แต่ฝ่ายปกครองจะต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า มีการดําเนินการตามกฎนั้นไปแล้ว
หรือไม่ หากยังไม่มีการดําเนินการตามกฎนั้น จึงจะใช้อํานาจเพิกถอนได้ แต่การพิจารณาว่าได้มีการ
ดําเนินการตามกฎท่ีเก่ียวข้องไปแล้วหรือไม่ ก็เป็นเร่ืองท่ียุ่งยากมิใช่น้อยในทางปฏิบัต ิ

 ส่วนท่ีกล่าวว่าหลักเกณฑ์ใหม่คุ้มครองความม่ันคงแน่นอนในทางกฎหมาย
มากกว่าเดิมนั้น เนื่องจากฝ่ายปกครองไม่อาจเพิกถอนกฎหรือคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิ       
ซ่ึงชอบด้วยกฎหมายได้อีกต่อไป จะทําได้ก็แต่การยกเลิก (ซ่ึงมีผลในอนาคต) เท่านั้น และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในมาตรา L ๒๔๓-๑ (อาจจะต้องมีการกําหนดมาตรการเฉพาะกาลไว้ด้วย) 
 

                                           
๖๘

C.E., 15 avril 1988, Société civile “Le Tahiti”, R. p. 140 ; C.E. Sect., 14 novembre 1958, Ponard, R. 

p. 554. 
๖๙

C.E. Ass., 21 octobre 1966, Graciet, R. p. 560. 
๗๐

C.E. Sect., 20 mai 1955, Syndicat national autonome du cadre de l’administration générale des 

colonies, R. p. 273 ; C.E. Ass., 29 avril 1994, Association “Ultimate 65”, R. p. 203. 



หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการลบล้างนิติกรรมทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส                               ๒๘                              
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (สิงหาคม ๒๕๕๙) 
___________________________________________________ 

  

และในส่วนของกฎและคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าฝ่ายปกครอง
จะมีอํานาจเพิกถอนให้ส้ินผลย้อนหลังไปในอดีตได้ แต่การเพิกถอนก็ต้องกระทําภายในระยะเวลา  
อันจํากัดและตายตัว ไม่อาจขยายออกไปได้ คือ ส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีการลงนามในกฎหรือคําส่ังนั้น   
โดยกรณีของกฎ แม้กรณีท่ียังไม่มีการดําเนินการใด ๆ ตามกฎนั้นเลย การเพิกถอนก็ต้องกระทําภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวด้วย ซ่ึงต่างจากเดิมท่ียอมรับให้เพิกถอนกฎท่ียังไม่ถูกนําไปใช้บังคับในทางปฏิบัติ
ได้ทุกเม่ือ ท้ังนี้ กรณีท่ีล่วงพ้นระยะเวลาส่ีเดือนดังกล่าวไปแล้ว ฝ่ายปกครองย่อมมีอํานาจเพียงยกเลิก
กฎหรือคําส่ังให้ส้ินผลไปในอนาคตเท่านั้น การจํากัดระยะเวลาเพิกถอนกฎและคําส่ังทางปกครองท่ี 
ไม่ก่อตั้งสิทธินี้ อาจดูเหมือนเป็นเร่ืองไม่จําเป็น เพราะนิติกรรมทางปกครองประเภทดังกล่าวมิได้ก่อตั้ง
สิทธิแก่บุคคลใด แตกต่างจากคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ ซ่ึงการเพิกถอนอาจกระทบกระเทือนถึง
สิทธิท่ีบุคคลได้รับไปแล้วได้ อย่างไรก็ดี แม้ว่าการเพิกถอนกฎและคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิ 
จะไม่มีผลกระทบต่อ “สิทธิของบุคคล” (droits subjectifs) แต่โดยท่ีการเพิกถอนมีผลย้อนหลังไป 
ในอดีตและอาจกระทบต่อการดําเนินการต่าง ๆ ท่ีแล้วมาตามกฎและคําส่ังท่ีถูกเพิกถอนนั้นได้  ดังนั้น 
เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงความม่ันคงแน่นอนในทางกฎหมาย จึงชอบท่ีจะกําหนดให้การเพิกถอนอาจกระทําได้
ภายในระยะเวลาอันจํากัดเช่นเดียวกับกรณีการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ 

 ท้ังนี้ มาตรา L ๒๔๓-๔๗๑ ได้กําหนดข้อยกเว้นต่อหลักเกณฑ์การเพิกถอน  
กฎและคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิตามมาตรา L ๒๔๓-๓ ไว้ โดยบัญญัติว่า “..., มาตรการของ
ฝ่ายปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการลงโทษอาจถูกเพิกถอนได้เสมอ” หลักการนี้ไม่เคยปรากฏในแนว   
คําวินิจฉัยมาก่อน แต่ก็เข้าใจได้ไม่ยากว่า เม่ือคําส่ังลงโทษเป็นมาตรการท่ีเป็นผลร้ายต่อผู้รับคําส่ัง 
การท่ีฝ่ายปกครองจะเพิกถอนคําส่ัง ย่อมเป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษเอง อีกท้ังการเพิกถอนคําส่ังลงโทษ  
ก็ไม่กระทบสิทธิของบุคคลท่ีสาม กรณีจึงไม่มีเหตุผลความจําเป็นท่ีจะต้องจํากัดการใช้อํานาจเพิกถอน
คําส่ังประเภทนี้โดยฝ่ายปกครอง  

 จากท่ีพิจารณามาข้างต้น จึงอาจสรุปหลักเกณฑ์การลบล้างกฎและคําส่ัง
ทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิได้ว่า ฝ่ายปกครองอาจยกเลิกกฎและคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิ  
ให้ส้ินผลไปในอนาคตได้เสมอ ไม่ว่ากฎหรือคําส่ังนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อาจต้องกําหนด
มาตรการเฉพาะกาลไว้ด้วย แต่กรณีท่ีกฎหรือคําส่ังไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีกรณีท่ีจะใช้บังคับอีก
ต่อไป ฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีต้องยกเลิกกฎหรือคําส่ังนั้น เว้นแต่ความไม่ชอบด้วยกฎหมายได้หมดส้ิน
ไปแล้ว ส่วนการเพิกถอนกฎหรือคําส่ังให้ส้ินผลย้อนหลังไปในอดีต อาจกระทําได้เฉพาะกรณีท่ีกฎหรือ
คําส่ังไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และจะต้องกระทําภายในระยะเวลาส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีการลงนาม  
ในกฎหรือคําส่ังนั้น ยกเว้นคําส่ังท่ีมีลักษณะเป็นการลงโทษบุคคล ฝ่ายปกครองอาจเพิกถอนได้เสมอ 

 

 

 

                                           
๗๑

Article L 243-4 

   Par dérogation à l’article L 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration 

peut toujours être retirée. 
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๕. วิเคราะห์สรุป 
     ในภาพรวมแล้ว การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลบล้างนิติกรรมทางปกครองโดย

ประมวลกฎหมายว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานทางปกครองถือว่ามีผล
เป็นท่ีน่าพอใจ ด้วยเหตุผลสามประการด้วยกัน  

     ประการแรก ในแง่การเข้าถึงกฎหมาย แต่เดิมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลบล้าง
นิติกรรมทางปกครองดํารงอยู่อย่างกระจัดกระจาย ท้ังในบทบัญญัติของกฎหมาย และในคําวินิจฉัย
ของสภาแห่งรัฐซ่ึงเข้าถึงได้ยาก ต้องศึกษาค้นคว้าจากหนังสือรวมคําวินิจฉัย หรือตํารากฎหมายท่ี
วิเคราะห์แนวคําวินิจฉัยไว้ แต่บัดนี้ หลักเกณฑ์ท่ัวไปในเร่ืองดังกล่าวอยู่ในบทบัญญัติท้ัง ๑๓ มาตรา
ของประมวลกฎหมาย ซ่ึงทําให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถ “เข้าถึง” หลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้ 
ได้ง่ายยิ่งขึ้น ท้ังนี้ แม้ว่าประมวลกฎหมายอาจจะมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ครบถ้วนในทุกประเด็น   
เช่น มิได้บัญญัติเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจลบล้างนิติกรรมทางปกครอง๗๒ หรือหลักเก่ียวกับวันท่ี 
ถือว่ามีการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง๗๓ แต่โดยรวม ต้องถือว่าประมวลกฎหมายมีเนื้อหาท่ี
ครอบคลุมหลักการสําคัญในเร่ืองนี้เกือบท้ังหมดแล้ว ส่วนประเด็นใดท่ียังไม่มีตัวบทกําหนดไว้อย่าง
ชัดเจน ก็อาจอาศัยหลักท่ีสภาแห่งรัฐได้วางไว้หรือจะวางขึ้น และในโอกาสต่อไปผู้ตรากฎหมายก็อาจ
นําหลักการตามแนวคําวินิจฉัยมาบัญญัติเพ่ิมเติมไว้ในประมวลกฎหมายเพ่ือให้หลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้
ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

     ประการที่สอง ในแง่การเข้าใจกฎหมาย ผู้จัดทําประมวลกฎหมายได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้ให้เป็นเหตุเป็นผลและเรียบง่ายยิ่งขึ้น โดยแยกหลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับตามลักษณะ
ของนิติกรรมทางปกครองว่ามีผลเป็นการก่อตั้งสิทธิแก่บุคคลหรือไม่ และในส่วนของการลบล้างคําส่ัง
ทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ ก็ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น จากเดิมท่ีมีหลักเกณฑ์ท่ีซับซ้อน
และแยกย่อยเป็นหลายกรณีตามรูปแบบของคําส่ัง (คําส่ังโดยชัดแจ้ง คําส่ังเห็นชอบโดยปริยาย หรือ
คําส่ังปฏิเสธโดยปริยายท่ีมีผลก่อตั้งสิทธิแก่บุคคล) ปัจจุบัน การลบล้างคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ
ท้ังหลายก็อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันตามท่ีกําหนดในมาตรา L ๒๔๒-๑ ของประมวลกฎหมาย ทําให้
ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าใจหลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับได้ง่ายขึ้น และแม้ว่าหลักเกณฑ์ในประมวล
กฎหมายอาจจะยังไม่ง่ายดั่งใจประชาชนท่ัวไป แต่ในเร่ืองท่ีโดยสภาพมีความสลับซับซ้อนอยู่ในตัวแล้ว 
ต้องยอมรับว่าหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายถือเป็น “ความก้าวหน้า” เม่ือเทียบกับสภาพการณ์ท่ีมี
มาก่อน 

                                           
๗๒สภาแห่งรัฐได้วางหลักท่ัวไปไว้ว่า เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจทํานิติกรรมทางปกครองมีอํานาจยกเลิกเพิกถอนนิติกรรม
ทางปกครองท่ีตนทําขึ้นด้วย ท้ังนี้ ตามหลัก “อํานาจขนาน” (C.E. Sect., 7 octobre 1994, Joly, R. p.428) และ
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีก็มีอํานาจยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาทําขึ้นเช่นเดียวกัน 
(C.E. Sect., 11 juin 1982, Berjon, R. p. 221) 
๗๓สภาแห่งรัฐได้มีคําวินิจฉัยวางหลักในกรณีการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิไว้ว่า กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีมีคําส่ัง
เพิกถอนภายในระยะเวลาส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ แม้คู่กรณีจะได้รับแจ้งคําส่ังเพิกถอน
เม่ือล่วงพ้นระยะเวลาส่ีเดือนไปแล้ว แต่ก็ถือเป็นการเพิกถอนภายในระยะเวลา (C.E. Sect., 21 décembre 2007, 

Sarl BRETIM, req. n°285515) 
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     ประการที่สาม ในแง่ความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ หลักเกณฑ์ใหม่ใน
ประมวลกฎหมายคุ้มครองความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะของบุคคลมากกว่าเดิม โดยการลบล้าง 
นิติกรรมทางปกครองในหลายกรณีจะอยู่ภายใต้บังคับระยะเวลาส่ีเดือนนับแต่วันลงนามในนิติกรรม
ทางปกครองนั้น จากเดิมท่ีระยะเวลาดังกล่าวเคยใช้กับคําส่ังทางปกครองโดยชัดแจ้งท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึง 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น (ตามคําวินิจฉัย Ternon และ Coulibaly) ผู้จัดทําประมวลกฎหมายก็ได้
นําระยะเวลาดังกล่าวไปใช้กับการลบล้างคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมายท้ังหมด 
ซ่ึงรวมถึงคําส่ังทางปกครองโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีฝ่ายปกครองริเร่ิมลบล้างคําส่ังเองหรือตาม
คําขอของบุคคลท่ีสาม (มาตรา L ๒๔๒-๑) หรือมีหน้าท่ีลบล้างคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคําขอ
ของผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ัง (มาตรา L ๒๔๒-๓) รวมท้ังกรณีการเพิกถอนกฎและคําส่ังทางปกครอง
ท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย (มาตรา L ๒๔๓-๓)  

     ในส่วนท่ีเก่ียวกับระยะเวลาลบล้างคําส่ังทางปกครองนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบ
กฎหมายฝร่ังเศสมีหลักเกณฑ์ท่ีคุ้มครองความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะของบุคคลได้ดีกว่าระบบ
กฎหมายไทย ดังท่ีผู้เขียนได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้บ้างแล้ว๗๔ กล่าวคือ ในขณะท่ีระบบกฎหมายไทย     
ได้กําหนดระยะเวลาเพิกถอนไว้สําหรับคําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์เท่านั้น๗๕ 
ระบบกฎหมายฝร่ังเศสได้จํากัดระยะเวลาลบล้างคําส่ังทางปกครองโดยฝ่ายปกครองไว้ ไม่ว่าจะเป็น
คําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิ (กรณียกเลิกและเพิกถอน) และคําส่ังท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิ (กรณีเพิกถอน) ข้อสําคัญ 
ระบบกฎหมายฝร่ังเศสได้กําหนดระยะเวลาลบล้างคําส่ังทางปกครองไว้ส่ีเดือนนับแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ี  
มีคําส่ัง (ลงนามในคําส่ัง)  ระยะเวลาลบล้างคําส่ังจึงมีกําหนดเร่ิมนับอย่างแน่นอน แตกต่างจากระบบ
กฎหมายไทยท่ีกําหนดให้ฝ่ายปกครองอาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีให้ประโยชน์ได้ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่ได้รู้ถึงเหตุให้เพิกถอน ซ่ึงไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายปกครองจะรู้ถึงเหตุให้เพิกถอนเม่ือใด      
โดยฝ่ายปกครองอาจจะรู้ถึงเหตุให้เพิกถอนหลังจากออกคําส่ังไปนานแล้วก็ได้ ซ่ึงหากฝ่ายปกครอง
เพิกถอนคําส่ัง ย่อมกระทบกระเทือนต่อนิติฐานะของบุคคลท่ีเก่ียวข้องอย่างมาก และแม้จะมีหลัก
ประกอบการใช้ดุลพินิจเพิกถอนคําส่ังโดยฝ่ายปกครองอยู่ประการหนึ่งว่า ฝ่ายปกครองไม่สมควร  
เพิกถอนคําส่ังในกรณีท่ีระยะเวลานับตั้งแต่มีการออกคําส่ังได้ล่วงพ้นไปนานแล้ว๗๖ แต่ก็ไม่มีเกณฑ์
พิจารณาท่ีแน่นอนว่า ระยะเวลาเท่าใดจึงจะถือว่านานจนไม่สมควรเพิกถอนคําส่ัง ซ่ึงท้ายท่ีสุดแล้ว 
เป็นเร่ืองท่ีฝ่ายปกครองจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจตัดสินใจเองว่าสมควรเพิกถอนคําส่ังหรือไม่ (ภายใต้การ
ตรวจสอบของศาลปกครอง หากมีการฟ้องคดีโต้แย้งคําส่ังเพิกถอนต่อศาล) 

 

                                           
๗๔ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์, “ระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์”, วารสารกฎหมายปกครอง, 
เล่ม ๓๑ ตอน ๑, ๒๕๕๗, หน้า ๓๙. 
๗๕พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กําหนดในมาตรา ๔๙ วรรคสอง ว่า “การเพิกถอน
คําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทําภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุท่ีจะให้เพิกถอนคาํส่ัง
ทางปกครองนั้น เว้นแต่คําส่ังทางปกครองจะได้ทําขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง  
ซ่ึงควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย” 
๗๖โปรดดู ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๓๓๑/๒๕๕๖ 



หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการลบล้างนิติกรรมทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส                               ๓๑                              
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (สิงหาคม ๒๕๕๙) 
___________________________________________________ 

  

     ท้ังนี้ หากจะมีส่ิงท่ีพอ “ปลอบใจ” นักกฎหมายไทยในเร่ืองการคุ้มครองนิติฐานะ
ของผู้รับคําส่ังทางปกครองอยู่บ้าง ก็คงเป็น “ขอบเขต” ของ “คําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการ
ให้ประโยชน์” ตามกฎหมายไทย ซ่ึงกว้างกว่า “คําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ” ในระบบกฎหมาย
ฝร่ังเศสท่ีไม่รวมถึงคําส่ังทางปกครองท่ีให้ประโยชน์แก่บุคคลในบางกรณี๗๗ ทําให้คําส่ังท่ีให้ประโยชน์
แก่บุคคลแต่ไม่มีลักษณะเป็นคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิอาจถูกยกเลิกให้ส้ินผลไปในอนาคตได้เสมอโดยไม่มี
กําหนดเวลา (ตามมาตรา L ๒๔๓-๑ ของประมวลกฎหมาย)๗๘ หลักเกณฑ์อีกส่วนหนึ่งของระบบ
กฎหมายไทยท่ีคุ้มครองความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะของผู้รับคําส่ังทางปกครองได้ดีกว่าระบบ
กฎหมายฝร่ังเศส ก็คือ การลบล้าง “คําส่ังทางปกครองท่ีมีเงื่อนไข” โดยในระบบกฎหมายไทยกรณี  
ท่ีผู้รับประโยชน์จากคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้ประโยชน์ มิได้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดในคําส่ัง หรือมิได้ปฏิบัติในอันท่ีจะดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคําส่ัง ฝ่ายปกครอง  
อาจเพิกถอนคําส่ังได้๗๙ แต่จะต้องกระทําภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุให้เพิกถอน๘๐ ขณะท่ี
ระบบกฎหมายฝร่ังเศสมิได้จํากัดระยะเวลาในการลบล้างคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิโดยมีเงื่อนไข
ไว้แต่อย่างใด เพราะฝ่ายปกครองอาจยกเลิกคําส่ังท่ีมีเงื่อนไขได้ในกรณีท่ีเงื่อนไขในการคงอยู่ของ
คําส่ังไม่ครบถ้วนอีกต่อไป หรือเพิกถอนคําส่ังให้เงินช่วยเหลือเม่ือไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
ออกคําส่ังได้ โดยการยกเลิกหรือเพิกถอนอาจกระทําได้ทุกเม่ือ (มาตรา L ๒๔๒-๒) (ไม่ว่าฝ่ายปกครอง
จะรู้ถึงเหตุให้ยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ังเม่ือใดก็ตาม) 

     หลักเกณฑ์การลบล้างนิติกรรมทางปกครองในระบบกฎหมายฝร่ังเศสอาจจะดู
เป็นเร่ืองไกลตัวสําหรับนักกฎหมายไทย แต่ก็เป็น “กรณีศึกษา” ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับพัฒนาการของ
หลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จากเดิมท่ีศาลปกครองเป็นผู้พัฒนาหลักในเร่ืองดังกล่าว
มาทีละเล็กทีละน้อย ลองผิดลองถูก ปรับปรุงหลักการเร่ือยมาจน “ตกผลึก” และผู้จัดทําประมวล
กฎหมายนํามา “ต่อยอด” และบัญญัติเป็นตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษร โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์
ให้เรียบง่าย เป็นเอกภาพ และให้ความสําคัญกับความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะของบุคคลมากยิ่งขึ้น 
นับแต่นี้ไป ประมวลกฎหมายจะเป็น “แหล่งท่ีมา” สําคัญของหลักเกณฑ์ท่ัวไปเก่ียวกับการลบล้าง  
นิติกรรมทางปกครอง ซ่ึงผู้ตรากฎหมายคงไม่พลาดโอกาสท่ีจะพัฒนาหลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้ให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นเป็นแน่  

 

  _________________ 

 

 

      

 

                                           
๗๗โปรดดูรายละเอียดในหน้า ๓-๔. 
๗๘แต่การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิให้ส้ินผลย้อนหลังไปในอดีตอยู่ภายใต้บังคับระยะเวลาส่ีเดือนนับแต่
วันท่ีมีการลงนามในคําส่ังเช่นเดียวกับการลบล้างคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ (มาตรา L ๒๔๓-๓) 
๗๙โปรดดู พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาตรา ๕๓ วรรคสอง (๒) และวรรคส่ี (๒) และสําหรับ
ตัวอย่างคําวินิจฉัย โปรดดู ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕) เรื่องเสร็จท่ี ๓๘๑/๒๕๔๕  
๘๐ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 



หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการลบล้างนิติกรรมทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส                               ๓๒                              
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (สิงหาคม ๒๕๕๙) 
___________________________________________________ 

  

                      หลักเกณฑ์การลบล้างนิติกรรมทางปกครอง 
ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานทางปกครอง 

 
 

 

ประเภทของนิติกรรม
ทางปกครอง 

 

 

ลักษณะของ
การลบล้าง 

                             
                             หลักเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 
คําส่ังทางปกครอง  
ที่ก่อต้ังสิทธ ิ

 

 

ฝ่ายปกครอง
ริเริ่มเองหรือ
ตามคําขอของ
บุคคลที่สาม 

 

ฝ่ายปกครองอาจยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายไดภ้ายในส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ัง (L ๒๔๒-๑)  
ยกเว้นกรณดีังต่อไปนีฝ่้ายปกครองอาจลบล้างคําส่ังได้ทุกเม่ือ : 
- ยกเลิกคําส่ังท่ีเง่ือนไขในการออกคําส่ังไม่ครบถ้วนอีกต่อไป 

- เพิกถอนคําส่ังให้เงินช่วยเหลือหากไม่มีการปฏิบัติตามเง่ือนไข
ในการออกคําส่ัง (L ๒๔๒-๒) 
 

 

ตามคําขอของ 
บุคคลผู้ได้รับ
ประโยชน์จาก
คําส่ังทาง
ปกครอง 

 

คําส่ังไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

 

ฝ่ายปกครองต้องยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ัง
หากกระทําได้ภายในส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ัง 
(L ๒๔๒-๓) 

 

คําส่ังชอบ 

หรือไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมาย 

 

ฝ่ายปกครองอาจยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ัง 
ได้ทุกเม่ือ หากไม่กระทบสิทธิของบุคคลท่ีสาม
และเพ่ือมีคาํส่ังท่ีเป็นคณุยิ่งกว่า (L ๒๔๒-๔) 
 

 

กรณีที่มีการย่ืน
อุทธรณ์บังคับ 

 

ฝ่ายปกครองอาจยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ัง (ท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย) ได้จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ 
(L ๒๔๒-๕) 
 

 

 

 

 

กฎและ 
คําส่ังทางปกครอง 
ที่ไม่ก่อต้ังสิทธิ 

 

 

 

การยกเลิก 

 

ฝ่ายปกครอง 
ริเริม่เอง 

 

ฝ่ายปกครองอาจแก้ไขหรือยกเลิกกฎหรือคําส่ัง
ได้ทุกเม่ือและด้วยเหตุผลใดก็ได้ หากกําหนด
มาตรการเฉพาะกาลไว้ด้วย (L ๒๔๓-๑) 
 

 

ฝ่ายปกครอง 
ริเริม่เองหรือ 
ตามคําขอ
ของบุคคล 

 

ฝ่ายปกครองต้องยกเลิกกฎหรือคําส่ังท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่มีกรณีท่ีจะใช้บังคับ เว้นแต่
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายได้หมดส้ินไปแล้ว 
(L ๒๔๓-๒) 
 

 
การเพิกถอน 

 

ฝ่ายปกครองอาจเพิกถอนกฎหรือคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได้
ภายในส่ีเดือนนับแต่วันออกกฎหรือคําส่ังนั้น (L ๒๔๓-๓) ยกเว้น 
คําส่ังท่ีมีลักษณะเป็นการลงโทษบุคคล อาจเพิกถอนได้ทุกเม่ือ 
โดยไม่มีกําหนดเวลา (L ๒๔๓-๔) 
 

 


