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ความนํา

 ในสงัคมรฐัทีป่กครองโดยกฎหมาย นัน้ ยอมเปนทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปวากฎหมายคอื เครือ่งมอื
สําคัญของรัฐในการปกครองบานเมืองเพ่ือใชควบคุมพฤติกรรมของคนใหอยู รวมกันในสังคมได
ดวยความเรยีบรอย ซึง่เปนทีม่าของแนวคดิทีว่าประชาชนทกุคนตองอยูภายใตกฎหมายและตองปฏบัิติ
ตามกฎหมาย และเกิดขอสันนิษฐานทางกฎหมายวาทุกคนน้ันยอมรูกฎหมาย บุคคลใดจะแกตัววา
ไมรูกฎหมายเพื่อใหพนจากความรับผิดทางอาญาหาไดไม ดังที่ปรากฏในมาตรา ๖๔ แหงประมวล
กฎหมายอาญา แตหากกฎเกณฑที่จะนํามาใชบังคับนั้นไมไดมีการประกาศใชเปนกฎหมาย หรือ                           
มีการประกาศใชเปนกฎหมายแตไมเคยมีการเผยแพรใหประชาชนไดมีโอกาสรับรู การจะบังคับใช                   
กฎเกณฑกติกาดังกลาว โดยถือวาประชาชนทุกคนรูกฎหมายยอมเปนการขัดตอหลักเหตุผลโดยสิ้นเชิง
ฉะนั้นการประกาศใชบงัคบักฎหมายในราชกิจจานเุบกษา๑  จงึเปนสวนสาํคญัสาํหรบัการท่ีรฐัจะบังคบัใช
กฎหมายตอประชาชนและถือเปนวธิกีารเผยแพรกฎหมายท่ียอมรับโดยสากลท่ัวไป ดงันัน้ รฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับจึงไดกําหนดใหรางพระราชบัญญัติตาง ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาและพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแลว นั้น จะตองประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมายไดตอไป
 นอกจากน้ีสาํหรับในกรณีของกฎหมายลําดับรองในระดับตาง ๆ  นัน้ กฎหมายแมบทท่ีไดใหอาํนาจ
ในการออกกฎหมายลําดับรองดังกลาวจะกําหนดไววากฎนั้นจะใชบังคับไดตอเมื่อมีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ยกตัวอยางเชน มาตรา ๕๒  แหงพระราชบัญญัติกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตน 

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เปนคําภาษาสันสกฤต แปลวา “เพงดูราชกิจ” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ วา “สิง่พมิพของทางราชการท่ีจดัใหมขีึน้เปนการเฉพาะเพ่ือเปนทีป่ระกาศขอมลูขาวสารของทางราชการท่ีประสงคจะใหประชาชน
ไดทราบ เชน กฎหมาย ประกาศคนลมละลาย การจดัตัง้หางหุนสวนบริษัท”
 ๒มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบ
เพือ่ปฏิบตักิารตามพระราชบัญญตันิี ้กฎกระทรวงน้ัน เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวใหใชบงัคบัได
 ๓มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 
กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม รวมทั้งออกกฎกระทรวง 
และประกาศเพ่ือปฏิบตักิารตามพระราชบัญญตันิีก้ฎกระทรวงและประกาศน้ัน เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวใหใชบงัคบัได

ผลบังคับทางกฎหมาย
สําหรับกฎหมายลําดับรอง
ที่ไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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จุลนิติ

ในกรณีเชนนี้ยอมเปนที่ชัดเจนวาหากยังไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็จะไมมีผลบังคับ
ทางกฎหมายแตประการใด แตในสวนกฎหมายลําดับรองในบางเร่ืองที่กฎหมายแมบทไมไดกําหนดให
ตองมกีารประกาศในราชกจิจานเุบกษา หรอืกฎหมายลาํดบัรองในบางเรือ่งทีไ่ดกาํหนดวธิกีารประกาศ
หรอืเผยแพรกฎโดยวิธกีารอ่ืนเอาไว นัน้ ไดมปีระเด็นปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจวา หนวยงานของรัฐ
ที่เปนผูออกกฎหมายลําดับรองจะตองนํากฎหมายลําดับรองดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดวยหรอืไม และกฎหมายลําดบัรองทีไ่มไดมกีารประกาศในราชกิจจานเุบกษาจะมีผลบงัคบัทางกฎหมาย
ไดมากนอยแคไหนประการใด
 ประเด็นขอกฎหมายในเร่ืองน้ีนั้นที่ผานมาไดเคยมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
และคาํพพิากษาของศาลปกครองไดวางบรรทัดฐานไวโดยอาจแบงไดเปน ๒ กรณดีวยกนั ดงันี้
 กรณแีรก กฎหมายลาํดบัรองทีไ่มมกีฎหมายกาํหนดใหตองนาํลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา
จะตองสงกฎหมายลําดบัรองดังกลาวลงประกาศในราชกิจจานเุบกษาหรอืไม
 โดยประเด็นเรือ่งนีค้ณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๑๓) ไดเคยใหความเห็นในบนัทกึสาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ง การนําประกาศและระเบียบของการทาเรอืแหงประเทศไทยไปประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบญัญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(เรื่องเสร็จท่ี ๕๑๔/๒๕๖๐) เกี่ยวกับกรณีที่การทาเรือแหงประเทศไทยไดมีหนังสือถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา การทาเรือแหงประเทศไทยไดจัดสงประกาศการทาเรือ
แหงประเทศไทย เรือ่ง มาตรการดําเนนิการกบัรถทีก่อใหเกดิมลพษิทางอากาศ และ/หรอื มเีสยีงดงัเกนิ
กําหนดมาตรฐานในเขตทาเรือกรุงเทพ และระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทยวาดวยการรับมอบ
จัดเก็บ และสงมอบสินคา/ตูสนิคาผานแดนของทาเรอืกรงุเทพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่การทาเรอืฯ ไดพจิารณา
เห็นวาเปนประกาศฯ และระเบียบฯ ที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎเพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไป
ตอเอกชนท่ีเก่ียวของ จึงตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ ที่ไดบัญญัติวา “หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
 (๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดาํเนนิงาน
 (๒) สรปุอาํนาจหนาทีท่ีส่าํคญัและการดําเนนิงาน
 (๓) สถานทีต่ดิตอเพือ่ขอรบัขอมลูขาวสารหรอืคําแนะนาํในการตดิตอกบัหนวยงานของรัฐ
 (๔) กฎ มตคิณะรฐัมนตรี ขอบังคบั คาํสัง่ หนงัสอืเวยีน ระเบยีบ แบบแผน นโยบาย หรอื
การตีความ ทั้งน้ี เฉพาะท่ีจัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชน
ทีเ่กีย่วของ
 (๕) ขอมลูขาวสารอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการกําหนด ...”
 ในการนีผู้อาํนวยการสํานกันติธิรรม ปฏบิตัริาชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พจิารณาแลว
เห็นวาประกาศการทาเรือฯ ในเร่ืองดังกลาวนี้มีเนื้อหาสาระเปนการกําหนดมาตรการควบคุมรถ
ทีก่อใหเกิดมลพิษซึง่ผานเขา ออก เฉพาะภายในเขตทาเรอืกรงุเทพเทานัน้ โดยไมไดมสีภาพอยางกฎ
อนัมผีลบังคบัใชเปนการท่ัวไปตอเอกชนตามนัยมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัตขิอมลูขาวสาร
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ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีอ่ยูในบังคบัตองลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและไมไดมกีฎหมายเฉพาะ
กาํหนดใหตองประกาศในราชกจิจานเุบกษาแตอยางใด และระเบยีบทีก่ารทาเรอืฯ นาํไปสงลงพมิพ
ในราชกิจจานุเบกษา นั้น มีสาระสําคัญเปนการกําหนดขั้นตอนและประเภทของสินคาหรือตูสินคา
ทีจ่ะรบัมอบจดัเกบ็ และสงมอบสินคาหรือตูสนิคาผานแดนของทาเรอืกรงุเทพเทานัน้ ซึง่มผีลบงัคบัใช
เฉพาะเจาของสินคาหรือตัวแทนเทานั้น ไมไดมีสภาพเปนกฎอันมีผลบังคับกับเอกชนโดยทั่วไป
ตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีอ่ยูในบงัคบัตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ อันเปน
กฎหมายแมบทก็ไมไดกําหนดใหระเบียบดังกลาวตองลงประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาดวยแตอยางใด
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๓) มคีวามเห็นวา ขอหารอืนีม้ปีระเดน็ทีจ่ะตองพจิารณา
เพียงประเด็นเดียววา ประกาศและระเบียบของการทาเรือแหงประเทศไทยมีสภาพอยางกฎที่จะตอง
นําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม และจะมีสภาพบังคับแกบุคคลภายนอกอยางไร โดยเห็นวา ในเบื้องตนจะตอง
พจิารณาความหมายของ “กฎ” เสยีกอนวา มคีวามหมายเพียงใด ซึง่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ “กฎ” หมายถงึ ขอกาํหนดหรือขอบญัญตัทิีบ่งัคบัใหตองมกีารปฏบิตัติาม โดยการวนิจิฉยัวา
สิง่ใดเปน “กฎ” สามารถพจิารณาจากรูปแบบและเนือ้หา ดงันี้
 ประการแรกในทางรูปแบบนั้น“กฎ” หมายถึง บรรดากฎหมายลําดับรองที่ออกโดยอาศัย
อํานาจของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายตามรูปแบบที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติไว อันไดแก 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เปนตน สาํหรบักรณขีองการทาเรอืแหงประเทศไทย
นั้นกฎเกณฑที่ถือวามีสภาพอยางกฎเมื่อพิจารณาในทางรูปแบบ ไดแก กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
 ประการที่สองในทางเนื้อหา นั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนด
ลักษณะสําคัญของ “กฎ” ไววา เปนกฎเกณฑที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะหรือเจาะจง ซึ่งการมีผลบังคับทั่วไป
ของกฎนั้นไมไดหมายความวาตองมีผลบังคับแกประชาชนทุกคน อาจมีผลบังคับเฉพาะประเภท
ของบุคคลก็ได โดยไมตองคํานึงวาบุคคลท่ีอยู ในบังคับนั้นจะมีจํานวนเทาใด เพียงแตไมใช
มีผลบังคับเจาะจงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทานั้น
 ดวยเหตนุี ้การพิจารณาวาประกาศและระเบียบของการทาเรือแหงประเทศไทยมีสภาพอยาง
กฎตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ หรือไม จึงไมไดพิจารณา
จากการกําหนดบทลงโทษหรือคาปรับหรือการมีผลบังคับใชภายในอาณาบริเวณของการทาเรือฯ  
แตจะตองพิจารณาจากเน้ือหาวาประกาศและระเบียบดังกลาวเปนการกําหนดกฎเกณฑทีม่ผีลบังคบั
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เปนการท่ัวไปตอเอกชนทีเ่กีย่วของ โดยไมมุงหมายใหใชบงัคบัแกกรณใีดหรอืบคุคลใดเปนการเฉพาะ 
ซึ่งจะตองพิจารณาเน้ือหาเปนรายกรณีไป และในกรณีที่การทาเรือแหงประเทศไทยออกประกาศ
และระเบียบที่โดยเนื้อหาแลวมีสภาพอยางกฎ และมีผลบังคับเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 
การทาเรอืแหงประเทศไทยในฐานะทีเ่ปนหนวยงานของรฐัตามนยิามในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบญัญตัิ
ขอมูลขาวสารของราชการฯ ยอมมีหนาที่ตองสงประกาศและระเบียบดังกลาวไปลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ
 ในการนี้จึงตองพิจารณาเนื้อหาของประกาศและระเบียบเปนกรณี ๆ ไป ดังนี้ 
 (ก) กรณขีองประกาศการทาเรอืแหงประเทศไทย เรือ่ง มาตรการดําเนนิการกบัรถท่ีกอใหเกดิ
มลพิษทางอากาศและ/หรือ มีเสียงดังเกินกําหนดมาตรฐานในเขตทาเรือกรุงเทพ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของประกาศฯ แลว เห็นวา ประกาศดังกลาว
เปนการกําหนดกฎเกณฑใหผูขออนุญาตหรือผูรับผิดชอบรถยนตที่จะนํารถยนตเขาออกเขตทาเรือ
กรุงเทพ ตองดําเนินการใหรถยนตของตนมีคาควันดําและระดับเสียงอยูในเกณฑตามท่ีประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมฯ ไดกําหนดไว หากรถยนตคนัใดมคีาการตรวจวัดควนัดาํ
และเสียงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน การทาเรือแหงประเทศไทยจะไมอนุญาตใหรถคันดังกลาว
เขามาในเขตทาเรือกรุงเทพ จนกวาจะดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและ
อาจไมตอบตัรอนญุาตของผูขออนญุาตรายน้ันในปถดัไปดวย แมกฎเกณฑดงักลาวจะกาํหนดขึน้ เพ่ือใช
เฉพาะในเขตทาเรอืกรงุเทพ แตกเ็ปนการกาํหนดกฎเกณฑทีม่ผีลบงัคบัเปนการทัว่ไปใหเปนบคุคลทีจ่ะ
เขามาในเขตทาเรือกรุงเทพตองดําเนินการ โดยไมไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใด
เปนการเฉพาะ ดังนั้น ประกาศดังกลาวจึงเปนกฎที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
ตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ที่การทาเรือแหงประเทศไทย
ในฐานะหนวยงานของรัฐจะตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
 (ข) กรณขีองระเบยีบการทาเรอืแหงประเทศไทยวาดวยการรบัมอบ จดัเกบ็ และสงมอบสนิคา/
ตูสินคาผานเขตแดนของทาเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เมื่อพิจารณาจากเน้ือหาของระเบียบฯ แลว 
แมเนื้อหาบางสวนจะเปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติภายในของการทาเรือแหงประเทศไทยเก่ียวกับ
การรับมอบ และการเก็บรักษาสินคา/ตูสินคาผานแดน แตในหมวด ๒ ของระเบียบดังกลาวไดกําหนด

 ๔มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
       ฯลฯ   ฯลฯ
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา 
ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอ่ืนตามท่ีกาํหนด
ในกฎกระทรวง
       ฯลฯ   ฯลฯ
 ๕มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
       ฯลฯ   ฯลฯ
 (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีขึ้น
โดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
       ฯลฯ   ฯลฯ

137-143-MAC6.indd   140137-143-MAC6.indd   140 7/12/18   2:49 PM7/12/18   2:49 PM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๔๑

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

กฎเกณฑใหเจาของสนิคา บรษิทัเจาของตูสนิคา หรอืตวัแทนตองดาํเนินการในหลายเรือ่ง เชน ขอ ๗.๑ – ๗.๓ 
กาํหนดกฎเกณฑเกีย่วกบัการนาํสนิคา/ตูสนิคาผานแดนออกจากทาเรอืกรงุเทพหรอืในขอ ๑๐.๒ กาํหนด
กฎเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตเปดตูคอนเทนเนอรเพื่อขนถายสินคาเขาเก็บในคลังสินคาตกคาง
ในกรณีที่มีตูสินคาผานแดนตกคางในประเทศไทยเกิน ๙๐ วัน ซึ่งกฎเกณฑดังกลาวแมวาจะใชบังคับ
เฉพาะเจาของสินคา บริษัทเจาของตูสินคา หรือตัวแทน แตก็มีผลบังคับเปนการท่ัวไปตอเอกชน
ทีเ่กีย่วของดังกลาว โดยไมไดมุงหมายใหใชบังคบัแกกรณีใดหรือบคุคลใดเปนการเฉพาะ ดงันัน้ ระเบียบ
ดงักลาวจงึเปนกฎท่ีมผีลบงัคบัเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเกีย่วของ ตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญตัิ
ขอมูลขาวสารของราชการฯ ที่การทาเรือแหงประเทศไทยในฐานะหนวยงาน
ของรัฐจะตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
 อนึ่ง หากพิจารณามาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการฯ ประกอบการตีความคําวา “กฎ” ใน (๔) แลว 
ยอมเหน็ไดชดัวา “กฎ” ทีจ่ะตองประกาศในราชกจิจานเุบกษา นัน้ หาจาํตอง
ใชกับบุคคลท่ัวไปทุกคนไม แตตองใชเปนการท่ัวไปกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบริการสาธารณะในอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ นั้น 
 กรณีที่สอง กฎหมายลําดับรองที่ไมไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลบังคับทาง
กฎหมายประการใด
 สําหรับประเด็นเรื่องนี้ศาลปกครองกลาง ไดมีคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๔๑๖/๒๕๔๗ 
เรือ่ง คดพีพิาทเกีย่วกบัการทีห่นวยงานทางปกครองออกคาํสัง่โดยไมชอบดวยกฎหมาย สรปุความไดวา
ผูฟองคดเีปนเจาของกรรมสทิธิท์าวนเฮาส ในตาํบลโคกขาม อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
และไดใหผูอื่นเชาพักอาศัย แตเม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ผูถูกฟองคดีไดสั่งใหผูฟองคดี
ยื่นคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการคาท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตดังกลาวจํานวน ๑,๐๐๐ บาท จากผูฟองคดี เนื่องจากเห็นวาการท่ีผูฟองคดีใหผูอื่น
เชาบานเปนการประกอบกจิการคาทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพทีต่องไดรบัอนญุาตและเสยีคาธรรมเนยีม
ตามขอบงัคบัตาํบล เรือ่ง การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูฟองคดเีหน็วา
การสั่งใหผูฟองคดียื่นคําขอใบอนุญาตและเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวไมถูกตอง เนื่องจาก
ขอบงัคบัตาํบลฯ ไมไดนาํลงพมิพในราชกจิจานเุบกษา จงึไมสามารถนาํมาใชบงัคบัในทางทีไ่มเปนคณุ
แกผูฟองคดีได ตามมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกทั้งขอบังคับตําบลฯ ใชบังคับกับกิจการหองเชาหรือหองแบงเชาที่มีจํานวนหลายหอง
ในลักษณะเดียวกับกิจการหอพักหรืออาคารชุดใหเชาที่มีผูอยูอาศัยเปนจํานวนมากและมีลักษณะ
เปนการประกอบการคา ผูฟองคดีมีบานเชาเพียงหลังเดียวและไดใหขาราชการครูเชาพักอาศัย 
จึงไมใชเปนการประกอบกิจการที่อยูภายใตขอบังคับตําบลฯ ดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณตอ
นายอําเภอเมืองสมุทรสาคร แตจนกระท่ังยืน่ฟองคดีน้ี ผูฟองคดีกย็งัไมไดรบัการช้ีแจงแตอยางใด ผูฟองคดี
จึงฟองคดีขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่มีคําสั่งออกใบอนุญาตฯ
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และคําสั่งเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ และใหผู ถูกฟองคดีคืนเงินจํานวน ๑,๐๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
 ศาลปกครองกลางวินจิฉยัวาการออกขอบงัคับตําบลฯ ดงักลาวเปนการดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข ซึ่งมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหกจิการใดเปนกจิการท่ีเปนอนัตรายตอสขุภาพ และมาตรา ๓๒ (๑) บญัญตัใิห
ราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดทองถ่ิน กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑
บางกจิการหรอืทกุกจิการใหเปนกจิการทีต่องมกีารควบคมุภายในทองถิน่นัน้เพือ่ประโยชนในการกาํกบั
ดูแลการประกอบกิจการท่ีประกาศตามมาตรา ๓๑ ซึ่งกรณีนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ไดใชอาํนาจตามมาตรา ๓๑ ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที ่๕/๒๕๓๘ เรือ่งกจิการทีเ่ปนอนัตราย
ตอสุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ โดยจัดแบงประเภทกิจการออกเปนกลุมกิจการในลักษณะ
เดียวกัน และสําหรับกิจการที่เกี่ยวกับการบริการไดจัดแบงออกเปน ๑๓ ประเภทยอย โดยประเภท
ยอยที่ ๔ ไดกําหนดให “การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการ
อืน่ในทํานองเดียวกนั” เปนกจิการประเภทหน่ึงทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ และผูถกูฟองคดีไดใชอาํนาจ
ตามมาตรา ๓๒ (๑) ออกขอบงัคบัตาํบล เรือ่ง การควบคมุกจิการทีเ่ปนอันตรายตอสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
กําหนดใหการประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่นในทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเปนกิจการตามมาตรา ๓๑ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นน้ัน กลาวคือ
เปนกิจการที่ตองขออนุญาตกอนจึงจะประกอบกิจการดังกลาวได 
 โดยในเรือ่งมผีลใชบงัคบัของขอบงัคบัตาํบลฯ ในกรณนีี ้มาตรา ๗๑ วรรคสาม แหงพระราชบญัญตัิ
สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กาํหนดวา รางขอบงัคบัตาํบลฯ ทีผ่านความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอแลว ใหประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและ
ประกาศเปนขอบงัคบัตาํบลตอไป และในขอ ๒ ของขอบงัคบัตาํบลฯ ไดกาํหนดใหใชบงัคบัในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลโคกขามนับแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานของผูถูกฟองคดี 
สวนมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐กําหนดใหขอมูล
ขาวสารของราชการท่ีมลีกัษณะเปนกฎจะตองลงพิมพในราชกิจจานเุบกษา หากยังไมไดนาํลงพิมพ
ในราชกจิจานุเบกษา มาตรา ๘ แหงพระราชบญัญตัเิดยีวกนั ไดกาํหนดไววาจะนาํมาใชบงัคบัใน
ทางที่ไมเปนคุณแกผูใดมิได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลว
เปนเวลาพอสมควร ทั้งน้ี โดยมีขอยกเวนตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวท่ีกําหนด
ขอยกเวนไมใชบงัคบัในกรณีขอมูลขาวสารของราชการท่ีมกีฎหมายเฉพาะกําหนดใหมกีารเผยแพร
หรือเปดเผยดวยวิธีการอื่น
 จากบทกฎหมายดังกลาวขางตนเห็นไดวา การออกขอบังคับตําบลเปนกรณีที่กฎหมาย
เฉพาะไมไดกาํหนดการเผยแพรหรอืเปดเผยดวยวิธกีารอ่ืนเอาไว และเม่ือขอบงัคบัตาํบลฯ ในกรณีนี้
มีลักษณะเปนกฎท่ีมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเกี่ยวของ จึงถือเปนขอมูลขาวสารของราชการ 
ตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัตขิอมลูขาวสารฯ ดงันัน้ จงึตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
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และเมือ่ตามขอเทจ็จรงิยงัฟงไมไดวาไดมกีารนาํลงพมิพในราชกจิจานเุบกษาในขณะนัน้แลว ผูถกูฟองคดี
จึงไมสามารถนําขอบังคับตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑
มาใชบังคับกับผูฟองคดีในทางที่ไมเปนคุณเพื่อใหยื่นคําขอใบอนุญาตใหใชสถานที่ประกอบการคา
ซึง่เปนทีร่งัเกยีจหรอือาจเปนอนัตรายแกสขุภาพและเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมใบอนญุาตดงักลาวได อนัมผีล
ใหการออกใบอนุญาตและการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูฟองคดีเปนการกระทําท่ีปราศจาก
ฐานทางกฎหมายใหกระทําได จึงตองเพิกถอนการออกใบอนุญาตดังกลาวและคืนเงินที่เรียกเก็บ
เปนคาธรรมเนียม จํานวน ๑,๐๐๐ บาท แกผูฟองคดี

ความสงทาย

 จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา และแนวคําพิพากษาศาลปกครองกลาง
ดังกลาว นั้นยอมเห็นไดวากฎหมายลําดับรองท่ีแมจะไมมีกฎหมายกําหนดใหตองนําลงประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาน้ัน หากเปนกรณีที่กฎหมายแมบทไมไดกําหนดวิธี
การประกาศหรือเผยแพรกฎโดยวิธีการอื่นเอาไว และเขาลักษณะสําคัญ
ของการเปน “กฎ” ทัง้ในทางรปูแบบคอื บรรดากฎเกณฑลาํดบัรองทีอ่อกโดย
อาศัยอํานาจของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ตามรูปแบบที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติไว อันไดแก พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ

กระทรวง เปนตน และในทางเนื้อหาคือ เปนการกําหนดกฎเกณฑที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปตอเอกชน
ที่เกี่ยวของ โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ
หรอืเจาะจงแลวจงึถอืเปนขอมลูขาวสารของราชการ ตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบญัญัตขิอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่หนวยงานของรฐัตามนยิามในมาตรา ๔ แหงพระราชบญัญตัขิอมลูขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยอมมหีนาทีต่องสงกฎหมายลาํดบัรองดงักลาวไปประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
หากไมไดสงกฎหมายลําดับรองดังกลาวไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายลําดับรองน้ัน
จะนํามาใชบงัคบัในทางท่ีไมเปนคณุแกผูใดมิได เวนแตผูนัน้จะไดรูถงึขอมลูขาวสารน้ันตามความเปนจริง
มากอนแลวเปนเวลาพอสมควร  
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