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ข อ พิ จ ารณาในการออกกฎของฝ า ยปกครอง
ที่กําหนดเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ
ความนํา
ในสังคมโลกไมวาจะเปนยุคอดีตหรือยุคปจจุบัน คงไมมีใครปฏิเสธไดวา “ภาษาอังกฤษ” นั้น
เปนภาษาสากลทีม่ ผี ใู ชกนั อยางแพรหลายและกวางขวางในการติดตอสือ่ สารระหวางชนชาติตา ง ๆ ใหเขาใจ
ซึง่ กันและกัน และไดเขามามีบทบาทสําคัญในวิถชี วี ติ ของผูค นจํานวนไมนอ ยเมือ่ เปรียบเทียบกับภาษาอืน่ ๆ
ประกอบกับอิทธิพลของความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและการคมนาคมในโลกปจจุบนั ภาษาอังกฤษ
จึงยิง่ ทวีความสําคัญมากยิง่ ขึน้ เพราะถือเปนเครือ่ งมือสําคัญทีใ่ ชในการติดตอสือ่ สาร การศึกษาคนควา
แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพของผูคนในสังคม
สําหรับประเทศไทยในฐานะเปนประเทศสมาชิก ๑ ใน ๑๐ ของประเทศในกลุมประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ที่จะตองใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารในการทํางานรวมกัน
ของเจาหนาที่รัฐบาลและประชาชน ตลอดจนองคกรและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนตามที่กําหนดไวในกฎบัตรอาเซียน ขอ ๓๔ ที่บัญญัติวา ““The working language of ASEAN
shall be English.” ซึ่งไดสงผลใหภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของคนไทย
ในทุกภาคสวนมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในภาครัฐ ดังจะเห็นไดจากการกําหนดโครงการทีส่ าํ คัญ ๆ
ของหนวยงานของรัฐก็ยังไดกําหนดชื่อเปนภาษาอังกฤษ เชน โครงการ “National e-Payment”
หรือโครงการ “Big Cleaning Day” เปนตน หรือแมกระทัง่ การกําหนดชือ่ หนวยงานของรัฐบางหนวยงาน
ก็ยังไดกําหนดเปนภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทย เชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ
สํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร เปนตน นอกจากนี้ ในบางกรณีฝา ยปกครอง
ยังไดมีการออกกฎที่กําหนดเนื้อหาเปนภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ หรือออกกฎที่กําหนดเนื้อหา
เปนภาษาอังกฤษเพียงอยางเดียวโดยไมมีคําอานและคําแปลเปนภาษาไทยกํากับไวอยางชัดเจน
ดังนัน้ จึงมีประเด็นปญหาทางดานกฎหมายทีน่ า สนใจวา ในการออกกฎของฝายบริหารหรือฝายปกครอง
ที่กําหนดเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษดังกลาวนั้นจะมีผลบังคับทางกฎหมายหรือไม เพียงใด รวมทั้ง
มีขอควรพิจารณาในการออกกฎของฝายปกครองที่กําหนดเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษควรเปนรูปแบบใด
ถึงจะมีความชัดเจนและเขาใจได
ประเด็ น ข อ กฎหมายดั ง กล า วนี้ ศ าลปกครองสู ง สุ ด ได มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย วางบรรทั ด ฐานไว ใ น
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๓/๒๕๕๕ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการออกประกาศ
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ขอพิจารณาในการออกกฎของฝายปกครองที่กําหนดเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ

เพื่อควบคุมการจําหนายวัตถุอันตราย ซึ่งเปนสารกําจัดแมลงที่เกษตรกรจําเปนตองใชในการกําจัด
ศัตรูพืช โดยประกาศดังกลาวไดกําหนดบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่ไมสามารถมีไวในครอบครอง
เพื่อขายเปนภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ ทําใหผูประกอบการอานไมเขาใจจนกลายเปนขอพิพาท
ขึน้ สูศ าลสรุปความไดวา เมือ่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ เจาหนาทีข่ องกรมวิชาการเกษตรไดเขาไปตรวจ
รานคาชื่อธีระเวช ซึ่งเปนรานของผูฟองคดี พบวัตถุอันตราย ๔ รายการ คือ ชื่อการคา โมบิล ๖๐๐
ชื่อสามัญ โมโนโครโตฟอส (MONOCROTOPHOS) ชื่อการคา เอ็มคาริน ชื่อสามัญ พาราไทออนเมทิล
(PARATHION - METHYL) ชือ่ การคา ประตูทอง ๓-๕-๙ ชือ่ สามัญ พาราไทออนเมทิล (PARATHION - METHYL)
และชือ่ การคา ซันตานา ชือ่ สามัญ พาราไทออนเมทิล (PARATHION - METHYL) เจาหนาทีจ่ งึ ไดนาํ ตัวอยาง
วัตถุอันตรายบางสวนไปตรวจวิเคราะหและอายัดไว
ตอมาวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ พนักงานสอบสวน (สบ. ๒) กลุมงานสอบสวนกองบังคับการ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี ไ ด อ อกหมายเรี ย กผู  ฟ  อ งคดี โดยแจ ง ว า
ผูฟองคดีเปนผูตองหาวามีไวในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ซึ่งหามมิใหผูใดผลิต นําเขา
หรือมีไวในครอบครอง ผูฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ ป หรือปรับไมเกิน ๑ ลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งวัตถุอันตราย
ทั้ง ๔ รายการ คือ MONOCROTOPHOS และ PARATHION – METHYL เดิมเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
ซึ่งผูฟองคดีไดรับใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองเพื่อการขายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ตอมา ผูถูกฟองคดี ไดออก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง บัญชีรายชือ่ วัตถุอนั ตรายทีช่ อื่ MONOCROTOPHOS เปนวัตถุอนั ตราย
ชนิดที่ ๔ และไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ ยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่ อ งบั ญ ชี ร ายชื่ อ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวั น ที่ ๑๗ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๓๘ และกํ า หนดให
MONOCROTOPHOS เปนวัตถุอนั ตรายชนิดที่ ๔ เชนเดิม สวน PARATHION – METHYL ยังคงเปนวัตถุอนั ตราย
ชนิดที่ ๓ ตอมาไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗ ยกเลิ ก รายชื่ อ วั ต ถุ อั น ตรายในบั ญ ชี ท  า ยประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ เฉพาะวัตถุอันตราย
ที่ ชื่ อ PARATHION – METHYL ซึ่ ง เดิ ม เป น วั ต ถุ อั น ตรายชนิ ด ที่ ๓ ที่ อ ยู  ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรมวิชาการเกษตร และกําหนดใหเปนวัตถุอนั ตรายชนิดที่ ๔ ผูฟ อ งคดีโตแยงวา ขอความในประกาศ
ดังกลาวเปนภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ โดยไมมีคําแปลเปนภาษาไทย หรือมีภาษาไทยกํากับ
ใหชัดเจน จึงไมสามารถอานและเขาใจขอความในประกาศดังกลาว และไมอาจปฏิบัติใหถูกตอง
ตามประกาศดังกลาวได การออกประกาศดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
เปนคดีนี้คดี จึงมีประเด็นตองวินิจฉัยวา การออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ
วัตถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง บัญชีรายชือ่
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และคําสั่งกรมวิชาการเกษตร
ที่ ๑๗๗๙/๒๕๔๗ เรื่อง การจัดการทําลายหรือดําเนินการกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการ
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เกษตรเปนผูรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนประกาศและคําสั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
(๑) การปรับใชกฎหมายทั่วไปในการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด
ในคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไดนํากฎหมายทั่วไปมาเปนหลักในการพิจารณาพิพากษาคดี
โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา “กฎหมาย” เปนกฎที่สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น
หรือทีเ่ กิดขึน้ จากจารีตประเพณีอนั เปนทีย่ อมรับนับถือ เพือ่ ใชในการบริหารประเทศเพือ่ ใชบงั คับใหคน
ตองปฏิบัติตาม หรือเพื่อกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวางบุคคล
หรือระหวางบุคคลกับรัฐ กฎหมายจึงมีสภาพเปนกฎเพือ่ ใชใหบคุ คลในบังคับ
ตองกระทํา ซึง่ รวมถึงการงดเวนใหบคุ คลกระทําการใด ๆ ดวย ดังนัน้ กฎหมาย
จึงตองมีการประกาศใหบุคคลในบังคับทราบ และตองมีความชัดเจน
เพื่อใหบุคคลในบังคับกระทําหรืองดเวนกระทําการใด ๆ เมื่อพิจารณา
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง บัญชีรายชือ่ วัตถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง บัญชีรายชือ่ วัตถุอนั ตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๔๗ และคําสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๑๗๗๙/๒๕๔๗ เรื่อง การจัดการทําลายหรือการดําเนินการ
กับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ แลวเห็นวา เปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ จึงมีลักษณะเปน “กฎ” ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยตองมีความชัดเจนและมีการประกาศเพื่อใหบุคคล
ในบังคับกระทําหรืองดเวนกระทําการดวย โดยประกาศพิพาททั้ง ๒ ฉบับดังกลาวไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) การวินิจฉัยเกี่ยวกับการออกกฎของฝายปกครองที่กําหนดเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ
ในสวนประเด็นทีว่ า กฎพิพาททัง้ ๒ ฉบับ มีความชัดเจนเพียงพอหรือไมนนั้ ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยวาประกาศของผูถูกฟองคดีทั้ง ๒ ฉบับและคําสั่งกรมวิชาการเกษตรที่พิพาทไดจัดทําขึ้น
เปนภาษาไทย ถือวามีเนื้อหาสาระที่ชัดเจนเพียงพอที่บุคคลจะเขาใจเกี่ยวกับการยกเลิกรายชื่อ
วัตถุอนั ตรายได แตการระบุชอื่ วัตถุอนั ตรายเปนภาษาอังกฤษไวในบัญชี ก. แนบทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรือ่ ง บัญชีรายชือ่ วัตถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยไมมคี าํ อานและคําแปลเปนภาษาไทย
กํากับไวถือวายังไมมีความชัดเจนเพียงพอที่บุคคลจะสามารถเขาใจได อีกทั้งเมื่อพิจารณาประกาศ
กรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ ไดมีการระบุบัญชีแนบทายชื่อ
วัตถุทางการเกษตรเปนภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษกํากับไว จึงไมมเี หตุผลทีจ่ ะกําหนดชือ่ วัตถุอนั ตราย
เปนภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว ทั้ง ๆ ที่ผูถูกฟองคดีไดเคยออกประกาศบัญชีแนบทายวัตถุอันตราย
เปนภาษาไทยโดยมีภาษาอังกฤษกํากับไวกอนที่จะออกประกาศพิพาทในคดีนี้ ดังนั้น ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่
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ขอพิจารณาในการออกกฎของฝายปกครองที่กําหนดเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ

๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และคําสัง่ กรมวิชาการเกษตร ที่ ๑๗๗๙/๒๕๔๗ เรือ่ ง การจัดการทําลายหรือดําเนินการ
กับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงเปนกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุด จึงพิพากษาใหเพิกถอนกฎ
ที่ไมชอบดวยกฎหมายดังกลาว
โดยคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องดังกลาวนี้เปนการตีความที่มีความสอดคลอง
กับแนวการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๗๕/๒๕๕๐
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการฟอง
ขอใหเพิกถอนมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมสวิตชไฟฟาตองเปนไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ สรุปความไดวา ผูฟองคดีซึ่งเปนผูทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสวิตชไฟฟา
เพื่อจําหนายภายในประเทศเห็นวา มาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สวิตชไฟฟาตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสวิตชไฟฟา
ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๘๒๔-๒๕๓๑ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๔๕๙
(พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสวิตชไฟฟา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๑ ซึ่งมาตรฐาน
เลขที่ มอก. ๘๒๔-๒๕๓๑ ไดกําหนดใหการทดสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสวิตชไฟฟาใหเปนไปตาม
IEC ๖๖๙-๑ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเผยแพรเปนฉบับภาษาอังกฤษ นั้น ไดกอใหเกิดปญหา
ในการปฏิบัติและการทดสอบตอผูฟองคดีที่ไมมีความแตกฉานในทางภาษาจึงไมชอบดวยกฎหมาย
และไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองขอใหเพิกถอนมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมสวิตชไฟฟาตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาการที่มาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวกําหนดวา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสวิตชไฟฟาตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๘๒๔-๒๕๓๑ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๔๕๙ (พ.ศ. ๒๕๓๑)ฯ ซึ่งประกาศดังกลาวกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมสวิตชไฟฟา มาตรฐานเลขที่ มอก. ๘๒๔-๒๕๓๑ ไววา ใหเปนไปตามรายการละเอียด
ตอทายประกาศกระทรวงดังกลาว แตในสวนที่เปนการกําหนดมาตรฐานการทดสอบ เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงดังกลาวกําหนดไวในขอ ๕.๑๒ สัน้ ๆ แตเพียงวาการทดสอบใหปฏิบตั ติ าม IEC ๖๖๙-๑
โดยมิไดมีการนํามากําหนดไวในเอกสารแนบทายประกาศกระทรวงดังกลาววามาตรฐานการทดสอบ
IEC ๖๖๙-๑ ที่อางถึงนั้นเปนอยางไร และมิไดมีการนํามาตรฐานการทดสอบดังกลาวไปประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษาเพื่ อ ให ป ระชาชนและผู  ป ระกอบการได มี โ อกาสรั บ ทราบ อี ก ทั้ ง เอกสาร
ที่กําหนดมาตรฐานการทดสอบ IEC ๖๖๙-๑ ที่ผูฟองคดีไดมาจากผูถูกฟองคดีก็ยังกําหนดไว
เปนภาษาอังกฤษมิไดกาํ หนดเปนภาษาไทย ซึง่ ทําใหผปู ระกอบการคนไทยทีไ่ มมคี วามรูท างภาษาอังกฤษ
ไมสามารถทราบไดอยางแนชดั วามาตรฐานการทดสอบทีถ่ กู ตองนัน้ เปนอยางไร ทีผ่ ถู กู ฟองคดีอา งวา
หากผูประกอบกิจการรายใดไมเขาใจรายละเอียดในสวนใดก็สามารถสอบถามและขอคําปรึกษา
จากเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดนั้น ยอมมีผลเทากับเปนการกําหนดกฎหมายโดยใหเนื้อหาสาระของ
กฎหมายขึน้ อยูก บั การแปลภาษา การตีความ หรือความเห็นของเจาหนาทีข่ องผูถ กู ฟองคดี ซึง่ เจาหนาที่
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ของผูถูกฟองคดีแตละคนอาจจะแปลภาษา ตีความ หรือใหความเห็นแกผูสอบถามหรือผูขอปรึกษา
ในแตละรายการแตกตางกันไปตามอัตวิสัยของผูถามและผูตอบแตละคน ซึ่งอาจมีพื้นฐานความรูและ
ประสบการณทแี่ ตกตางกันได ทําใหกฎหมายขาดความแนชดั ในทางภาวะวิสยั ทีจ่ ะใหผปู ระกอบกิจการ
แตละรายยึดถือและปฏิบตั ติ ามไดอยางเสมอเหมือนกัน กรณีจงึ เปนการขัดตอหลักกฎหมายทัว่ ไปทีว่ า
การกําหนดกฎหมายใหประชาชนหรือบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใดมีหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติตาม หากผูใด
ฝ า ฝ น จะต อ งมี ก ารประกาศกฎหมายนั้ น ให ป ระชาชนหรื อ กลุ  ม บุ ค คล
ที่ เ กี่ ย วข อ งได รั บ ทราบโดยทั่ ว กั น อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การขั ด ต อ หลั ก การตรา
กฎหมายไทยที่ ต  อ งกระทํ า เป น ภาษาไทยอี ก ด ว ย ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า ว
ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นวามาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสวิตชไฟฟาตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไมชอบดวยกฎหมาย
ศาลปกครองสูงสุดจึงไดพิพากษาใหเพิกถอนมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว

ความสงทาย

จากคําวินิจฉัยของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ทั้ง ๒ คดีดังกลาว จะพิจารณาเห็นไดวา
ศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักในการออกกฎของฝายปกครองไววา “กฎหมาย” เปนกฎที่สถาบันหรือ
ผูม อี าํ นาจสูงสุดในรัฐตราขึน้ เพือ่ กําหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวางบุคคล หรือระหวางบุคคลกับรัฐ
เพื่ อใหบุคคลในบัง คับตองกระทําการ รวมถึงงดเวนกระทําการใด ๆ ดังนั้น ในการออกกฎของ
ฝายปกครองนั้น นอกจากจะตองมีการประกาศใหบุคคลในบังคับทราบแลว เนื้อหาหรือขอความ
ที่ปรากฏในกฎดังกลาวจะตองใชถอยคําที่มีความชัดเจน สามารถสื่อความหมายใหเปนที่เขาใจวา
ตองการใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการในเรื่องใด ทั้งนี้ เพื่อเปนการคุมครองผูอยูภายใตบังคับ
บทบัญญัตแิ หงกฎหมาย ซึง่ เปนไปตามหลักความมัน่ คงแนนอนของกฎหมายอันเปนหลักกฎหมายทัว่ ไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากกฎที่จะกําหนดขึ้นมีสภาพที่อาจสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการดํารงชีวิต
ของประชาชนและผูอยูในบังคับแลวนั้น ในการออกกฎของฝายปกครองจะตองไมกําหนดเนื้อหา
เปนภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว แตจะตองกําหนดเนือ้ หาเปนภาษาไทยโดยมีภาษาอังกฤษกํากับไว
หรือในการกําหนดเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษจะตองมีคําอานและคําแปลเปนภาษาไทยกํากับไวดวย
และหลักการดังกลาวเห็นวาไมเพียงแตจะนํามาใชกับการออกกฎของฝายปกครองเทานั้น สําหรับ
การตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติก็ควรตองคํานึงถึงหลักการดังกลาวดวยเชนเดียวกัน

ม.ค. - ก.พ. ๖๑

147-151-MAC6.indd 151

จุลนิติ

๑๕๑

3/1/18 9:48 AM

