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ผลบังคับทางกฎหมาย
สําหรับกฎหมายลําดับรอง
ที่ ไม ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ความนํา
ในสังคมรัฐทีป่ กครองโดยกฎหมาย นัน้ ยอมเปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปวากฎหมายคือ เครือ่ งมือ
สําคัญของรัฐในการปกครองบานเมืองเพื่อใชควบคุมพฤติกรรมของคนใหอยูรวมกันในสังคมได
ดวยความเรียบรอย ซึง่ เปนทีม่ าของแนวคิดทีว่ า ประชาชนทุกคนตองอยูภ ายใตกฎหมายและตองปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย และเกิดขอสันนิษฐานทางกฎหมายวาทุกคนนั้นยอมรูกฎหมาย บุคคลใดจะแกตัววา
ไมรูกฎหมายเพื่อใหพนจากความรับผิดทางอาญาหาไดไม ดังที่ปรากฏในมาตรา ๖๔ แหงประมวล
กฎหมายอาญา แตหากกฎเกณฑที่จะนํามาใชบังคับนั้นไมไดมีการประกาศใชเปนกฎหมาย หรือ
มีการประกาศใชเปนกฎหมายแตไมเคยมีการเผยแพรใหประชาชนไดมีโอกาสรับรู การจะบังคับใช
กฎเกณฑกติกาดังกลาว โดยถือวาประชาชนทุกคนรูกฎหมายยอมเปนการขัดตอหลักเหตุผลโดยสิ้นเชิง
ฉะนั้นการประกาศใชบงั คับกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา๑ จึงเปนสวนสําคัญสําหรับการทีร่ ฐั จะบังคับใช
กฎหมายตอประชาชนและถือเปนวิธกี ารเผยแพรกฎหมายทีย่ อมรับโดยสากลทัว่ ไป ดังนัน้ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับจึงไดกําหนดใหรางพระราชบัญญัติตาง ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาและพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแลว นั้น จะตองประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมายไดตอไป
นอกจากนีส้ าํ หรับในกรณีของกฎหมายลําดับรองในระดับตาง ๆ นัน้ กฎหมายแมบททีไ่ ดใหอาํ นาจ
ในการออกกฎหมายลําดับรองดังกลาวจะกําหนดไววากฎนั้นจะใชบังคับไดตอเมื่อมีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ยกตัวอยางเชน มาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตน
๑

ราชกิจจานุเบกษา เปนคําภาษาสันสกฤต แปลวา “เพงดูราชกิจ” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ วา “สิง่ พิมพของทางราชการทีจ่ ดั ใหมขี นึ้ เปนการเฉพาะเพือ่ เปนทีป่ ระกาศขอมูลขาวสารของทางราชการทีป่ ระสงคจะใหประชาชน
ไดทราบ เชน กฎหมาย ประกาศคนลมละลาย การจัดตัง้ หางหุน สวนบริษทั ”
๒
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบ
เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได
๓
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม รวมทั้งออกกฎกระทรวง
และประกาศเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ กี้ ฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได
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ผลบังคับทางกฎหมายสําหรับกฎหมายลําดับรองที่ไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีเชนนี้ยอมเปนที่ชัดเจนวาหากยังไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็จะไมมีผลบังคับ
ทางกฎหมายแตประการใด แตในสวนกฎหมายลําดับรองในบางเรื่องที่กฎหมายแมบทไมไดกําหนดให
ตองมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือกฎหมายลําดับรองในบางเรือ่ งทีไ่ ดกาํ หนดวิธกี ารประกาศ
หรือเผยแพรกฎโดยวิธกี ารอืน่ เอาไว นัน้ ไดมปี ระเด็นปญหาขอกฎหมายทีน่ า สนใจวา หนวยงานของรัฐ
ที่เปนผูออกกฎหมายลําดับรองจะตองนํากฎหมายลําดับรองดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดวยหรือไม และกฎหมายลําดับรองทีไ่ มไดมกี ารประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลบังคับทางกฎหมาย
ไดมากนอยแคไหนประการใด
ประเด็นขอกฎหมายในเรื่องนี้นั้นที่ผานมาไดเคยมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
และคําพิพากษาของศาลปกครองไดวางบรรทัดฐานไวโดยอาจแบงไดเปน ๒ กรณีดว ยกัน ดังนี้
กรณีแรก กฎหมายลําดับรองทีไ่ มมกี ฎหมายกําหนดใหตอ งนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จะตองสงกฎหมายลําดับรองดังกลาวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม
โดยประเด็นเรือ่ งนีค้ ณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๓) ไดเคยใหความเห็นในบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ ง การนําประกาศและระเบียบของการทาเรือแหงประเทศไทยไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(เรื่องเสร็จที่ ๕๑๔/๒๕๖๐) เกี่ยวกับกรณีที่การทาเรือแหงประเทศไทยไดมีหนังสือถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา การทาเรือแหงประเทศไทยไดจัดสงประกาศการทาเรือ
แหงประเทศไทย เรือ่ ง มาตรการดําเนินการกับรถทีก่ อ ใหเกิดมลพิษทางอากาศ และ/หรือ มีเสียงดังเกิน
กําหนดมาตรฐานในเขตทาเรือกรุงเทพ และระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทยวาดวยการรับมอบ
จัดเก็บ และสงมอบสินคา/ตูส นิ คาผานแดนของทาเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่ การทาเรือฯ ไดพจิ ารณา
เห็นวาเปนประกาศฯ และระเบียบฯ ที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎเพื่อใหมีผลเปนการทั่วไป
ตอเอกชนที่เกี่ยวของ จึงตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ ที่ไดบัญญัติวา “หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(๒) สรุปอํานาจหนาทีท่ สี่ าํ คัญและการดําเนินงาน
(๓) สถานทีต่ ดิ ตอเพือ่ ขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสัง่ หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชน
ทีเ่ กีย่ วของ
(๕) ขอมูลขาวสารอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการกําหนด ...”
ในการนีผ้ อู าํ นวยการสํานักนิตธิ รรม ปฏิบตั ริ าชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณาแลว
เห็นวาประกาศการทาเรือฯ ในเรื่องดังกลาวนี้มีเนื้อหาสาระเปนการกําหนดมาตรการควบคุมรถ
ทีก่ อ ใหเกิดมลพิษซึง่ ผานเขา ออก เฉพาะภายในเขตทาเรือกรุงเทพเทานัน้ โดยไมไดมสี ภาพอยางกฎ
อันมีผลบังคับใชเปนการทัว่ ไปตอเอกชนตามนัยมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสาร
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ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีอ่ ยูใ นบังคับตองลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและไมไดมกี ฎหมายเฉพาะ
กําหนดใหตอ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแตอยางใด และระเบียบทีก่ ารทาเรือฯ นําไปสงลงพิมพ
ในราชกิจจานุเบกษา นั้น มีสาระสําคัญเปนการกําหนดขั้นตอนและประเภทของสินคาหรือตูสินคา
ทีจ่ ะรับมอบจัดเก็บ และสงมอบสินคาหรือตูส นิ คาผานแดนของทาเรือกรุงเทพเทานัน้ ซึง่ มีผลบังคับใช
เฉพาะเจาของสินคาหรือตัวแทนเทานั้น ไมไดมีสภาพเปนกฎอันมีผลบังคับกับเอกชนโดยทั่วไป
ตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีอ่ ยูใ นบังคับตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ อันเปน
กฎหมายแมบทก็ไมไดกําหนดใหระเบียบดังกลาวตองลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาดวยแตอยางใด
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๓) มีความเห็นวา ขอหารือนีม้ ปี ระเด็นทีจ่ ะตองพิจารณา
เพียงประเด็นเดียววา ประกาศและระเบียบของการทาเรือแหงประเทศไทยมีสภาพอยางกฎที่จะตอง
นําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม และจะมีสภาพบังคับแกบุคคลภายนอกอยางไร โดยเห็นวา ในเบื้องตนจะตอง
พิจารณาความหมายของ “กฎ” เสียกอนวา มีความหมายเพียงใด ซึง่ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ “กฎ” หมายถึง ขอกําหนดหรือขอบัญญัตทิ บี่ งั คับใหตอ งมีการปฏิบตั ติ าม โดยการวินจิ ฉัยวา
สิง่ ใดเปน “กฎ” สามารถพิจารณาจากรูปแบบและเนือ้ หา ดังนี้
ประการแรกในทางรูปแบบนั้น“กฎ” หมายถึง บรรดากฎหมายลําดับรองที่ออกโดยอาศัย
อํานาจของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายตามรูปแบบที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติไว อันไดแก
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เปนตน สําหรับกรณีของการทาเรือแหงประเทศไทย
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 โดยไมตองคํานึงวาบุคคลที่อยูในบังคับนั้นจะมีจํานวนเทาใด เพียงแตไมใช
มีผลบังคับเจาะจงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทานั้น
ดวยเหตุนี้ การพิจารณาวาประกาศและระเบียบของการทาเรือแหงประเทศไทยมีสภาพอยาง
กฎตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ หรือไม จึงไมไดพิจารณา
จากการกําหนดบทลงโทษหรือคาปรับหรือการมีผลบังคับใชภายในอาณาบริเวณของการทาเรือฯ
แตจะตองพิจารณาจากเนือ้ หาวาประกาศและระเบียบดังกลาวเปนการกําหนดกฎเกณฑทมี่ ผี ลบังคับ
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ผลบังคับทางกฎหมายสําหรับกฎหมายลําดับรองที่ไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนการทัว่ ไปตอเอกชนทีเ่ กีย่ วของ โดยไมมงุ หมายใหใชบงั คับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ
ซึ่งจะตองพิจารณาเนื้อหาเปนรายกรณีไป และในกรณีที่การทาเรือแหงประเทศไทยออกประกาศ
และระเบียบที่โดยเนื้อหาแลวมีสภาพอยางกฎ และมีผลบังคับเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
การทาเรือแหงประเทศไทยในฐานะทีเ่ ปนหนวยงานของรัฐตามนิยามในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการฯ ยอมมีหนาที่ตองสงประกาศและระเบียบดังกลาวไปลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ
ในการนี้จึงตองพิจารณาเนื้อหาของประกาศและระเบียบเปนกรณี ๆ ไป ดังนี้
(ก) กรณีของประกาศการทาเรือแหงประเทศไทย เรือ่ ง มาตรการดําเนินการกับรถทีก่ อ ใหเกิด
มลพิษทางอากาศและ/หรือ มีเสียงดังเกินกําหนดมาตรฐานในเขตทาเรือกรุงเทพ ลงวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของประกาศฯ แลว เห็นวา ประกาศดังกลาว
เปนการกําหนดกฎเกณฑใหผูขออนุญาตหรือผูรับผิดชอบรถยนตที่จะนํารถยนตเขาออกเขตทาเรือ
กรุงเทพ ตองดําเนินการใหรถยนตของตนมีคาควันดําและระดับเสียงอยูในเกณฑตามที่ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมฯ ไดกาํ หนดไว หากรถยนตคนั ใดมีคา การตรวจวัดควันดํา
และเสียงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน การทาเรือแหงประเทศไทยจะไมอนุญาตใหรถคันดังกลาว
เขามาในเขตทาเรือกรุงเทพ จนกวาจะดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและ
อาจไมตอ บัตรอนุญาตของผูข ออนุญาตรายนัน้ ในปถดั ไปดวย แมกฎเกณฑดงั กลาวจะกําหนดขึน้ เพือ่ ใช
เฉพาะในเขตทาเรือกรุงเทพ แตกเ็ ปนการกําหนดกฎเกณฑทมี่ ผี ลบังคับเปนการทัว่ ไปใหเปนบุคคลทีจ่ ะ
เขามาในเขตทาเรือกรุงเทพตองดําเนินการ โดยไมไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใด
เปนการเฉพาะ ดังนั้น ประกาศดังกลาวจึงเปนกฎที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
ตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ที่การทาเรือแหงประเทศไทย
ในฐานะหนวยงานของรัฐจะตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(ข) กรณีของระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทยวาดวยการรับมอบ จัดเก็บ และสงมอบสินคา/
ตูสินคาผานเขตแดนของทาเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของระเบียบฯ แลว
แมเนื้อหาบางสวนจะเปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติภายในของการทาเรือแหงประเทศไทยเกี่ยวกับ
การรับมอบ และการเก็บรักษาสินคา/ตูสินคาผานแดน แตในหมวด ๒ ของระเบียบดังกลาวไดกําหนด
๔

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา
ศาลเฉพาะในสวนทีไ่ มเกีย่ วกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอืน่ ตามทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวง
ฯลฯ
ฯลฯ
๕
มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้น
โดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
ฯลฯ
ฯลฯ
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Ref lection

กฎเกณฑใหเจาของสินคา บริษทั เจาของตูส นิ คา หรือตัวแทนตองดําเนินการในหลายเรือ่ ง เชน ขอ ๗.๑ – ๗.๓
กําหนดกฎเกณฑเกีย่ วกับการนําสินคา/ตูส นิ คาผานแดนออกจากทาเรือกรุงเทพหรือในขอ ๑๐.๒ กําหนด
กฎเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตเปดตูคอนเทนเนอรเพื่อขนถายสินคาเขาเก็บในคลังสินคาตกคาง
ในกรณีที่มีตูสินคาผานแดนตกคางในประเทศไทยเกิน ๙๐ วัน ซึ่งกฎเกณฑดังกลาวแมวาจะใชบังคับ
เฉพาะเจาของสินคา บริษัทเจาของตูสินคา หรือตัวแทน แตก็มีผลบังคับเปนการทั่วไปตอเอกชน
ทีเ่ กีย่ วของดังกลาว โดยไมไดมงุ หมายใหใชบงั คับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ ดังนัน้ ระเบียบ
ดังกลาวจึงเปนกฎทีม่ ผี ลบังคับเปนการทัว่ ไปตอเอกชนทีเ่ กีย่ วของ ตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการฯ ที่การทาเรือแหงประเทศไทยในฐานะหนวยงาน
ของรัฐจะตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
อนึ่ง หากพิจารณามาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการฯ ประกอบการตีความคําวา “กฎ” ใน (๔) แลว
ยอมเห็นไดชดั วา “กฎ” ทีจ่ ะตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา นัน้ หาจําตอง
ใชกับบุคคลทั่วไปทุกคนไม แตตองใชเปนการทั่วไปกับบุคคลที่เกี่ยวของกับบริการสาธารณะในอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ นั้น
กรณีที่สอง กฎหมายลําดับรองที่ไมไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลบังคับทาง
กฎหมายประการใด
สําหรับประเด็นเรื่องนี้ศาลปกครองกลาง ไดมีคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๔๑๖/๒๕๔๗
เรือ่ ง คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ นวยงานทางปกครองออกคําสัง่ โดยไมชอบดวยกฎหมาย สรุปความไดวา
ผูฟ อ งคดีเปนเจาของกรรมสิทธิท์ าวนเฮาส ในตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
และไดใหผูอื่นเชาพักอาศัย แตเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ผูถูกฟองคดีไดสั่งใหผูฟองคดี
ยื่นคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตดังกลาวจํานวน ๑,๐๐๐ บาท จากผูฟองคดี เนื่องจากเห็นวาการที่ผูฟองคดีใหผูอื่น
เชาบานเปนการประกอบกิจการคาทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพทีต่ อ งไดรบั อนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
ตามขอบังคับตําบล เรือ่ ง การควบคุมกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูฟ อ งคดีเห็นวา
การสั่งใหผูฟองคดียื่นคําขอใบอนุญาตและเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวไมถูกตอง เนื่องจาก
ขอบังคับตําบลฯ ไมไดนาํ ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา จึงไมสามารถนํามาใชบงั คับในทางทีไ่ มเปนคุณ
แกผูฟองคดีได ตามมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกทั้งขอบังคับตําบลฯ ใชบังคับกับกิจการหองเชาหรือหองแบงเชาที่มีจํานวนหลายหอง
ในลักษณะเดียวกับกิจการหอพักหรืออาคารชุดใหเชาที่มีผูอยูอาศัยเปนจํานวนมากและมีลักษณะ
เปนการประกอบการคา ผูฟองคดีมีบานเชาเพียงหลังเดียวและไดใหขาราชการครูเชาพักอาศัย
จึงไมใชเปนการประกอบกิจการที่อยูภายใตขอบังคับตําบลฯ ดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณตอ
นายอําเภอเมืองสมุทรสาคร แตจนกระทัง่ ยืน่ ฟองคดีนี้ ผูฟ อ งคดีกย็ งั ไมไดรบั การชีแ้ จงแตอยางใด ผูฟ อ งคดี
จึงฟองคดีขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่มีคําสั่งออกใบอนุญาตฯ
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ผลบังคับทางกฎหมายสําหรับกฎหมายลําดับรองที่ไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

และคํ า สั่ง เรียกเก็ บคาธรรมเนียมใบอนุญ าตฯ และใหผูถูกฟองคดีคืนเงินจํ านวน ๑,๐๐๐ บาท
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี
ศาลปกครองกลางวินจิ ฉัยวาการออกขอบังคับตําบลฯ ดังกลาวเปนการดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข ซึ่งมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหกจิ การใดเปนกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ และมาตรา ๓๒ (๑) บัญญัตใิ ห
ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดทองถิ่น กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑
บางกิจการหรือทุกกิจการใหเปนกิจการทีต่ อ งมีการควบคุมภายในทองถิน่ นัน้ เพือ่ ประโยชนในการกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ซึ่งกรณีนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ไดใชอาํ นาจตามมาตรา ๓๑ ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรือ่ งกิจการทีเ่ ปนอันตราย
ตอสุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ โดยจัดแบงประเภทกิจการออกเปนกลุมกิจการในลักษณะ
เดียวกัน และสําหรับกิจการที่เกี่ยวกับการบริการไดจัดแบงออกเปน ๑๓ ประเภทยอย โดยประเภท
ยอยที่ ๔ ไดกําหนดให “การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการ
อืน่ ในทํานองเดียวกัน” เปนกิจการประเภทหนึง่ ทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ และผูถ กู ฟองคดีไดใชอาํ นาจ
ตามมาตรา ๓๒ (๑) ออกขอบังคับตําบล เรือ่ ง การควบคุมกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑
กําหนดใหการประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่นในทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเปนกิจการตามมาตรา ๓๑ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นนั้น กลาวคือ
เปนกิจการที่ตองขออนุญาตกอนจึงจะประกอบกิจการดังกลาวได
โดยในเรือ่ งมีผลใชบงั คับของขอบังคับตําบลฯ ในกรณีนี้ มาตรา ๗๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดวา รางขอบังคับตําบลฯ ทีผ่ า นความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอแลว ใหประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและ
ประกาศเปนขอบังคับตําบลตอไป และในขอ ๒ ของขอบังคับตําบลฯ ไดกาํ หนดใหใชบงั คับในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลโคกขามนับแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานของผูถูกฟองคดี
สวนมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐กําหนดใหขอมูล
ขาวสารของราชการทีม่ ลี กั ษณะเปนกฎจะตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา หากยังไมไดนาํ ลงพิมพ
ในราชกิจจานุเบกษา มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน ไดกาํ หนดไววา จะนํามาใชบงั คับใน
ทางที่ไมเปนคุณแกผูใดมิได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลว
เปนเวลาพอสมควร ทั้งนี้ โดยมีขอยกเวนตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวที่กําหนด
ขอยกเวนไมใชบงั คับในกรณีขอ มูลขาวสารของราชการทีม่ กี ฎหมายเฉพาะกําหนดใหมกี ารเผยแพร
หรือเปดเผยดวยวิธีการอื่น
จากบทกฎหมายดังกลาวขางตนเห็นไดวา การออกขอบังคับตําบลเปนกรณีที่กฎหมาย
เฉพาะไมไดกาํ หนดการเผยแพรหรือเปดเผยดวยวิธกี ารอืน่ เอาไว และเมือ่ ขอบังคับตําบลฯ ในกรณีนี้
มีลักษณะเปนกฎที่มีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ จึงถือเปนขอมูลขาวสารของราชการ
ตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารฯ ดังนัน้ จึงตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
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และเมือ่ ตามขอเท็จจริงยังฟงไมไดวา ไดมกี ารนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาในขณะนัน้ แลว ผูถ กู ฟองคดี
จึงไมสามารถนําขอบังคับตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑
มาใชบังคับกับผูฟองคดีในทางที่ไมเปนคุณเพื่อใหยื่นคําขอใบอนุญาตใหใชสถานที่ประกอบการคา
ซึง่ เปนทีร่ งั เกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสขุ ภาพและเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตดังกลาวได อันมีผล
ใหการออกใบอนุญาตและการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูฟองคดีเปนการกระทําที่ปราศจาก
ฐานทางกฎหมายใหกระทําได จึงตองเพิกถอนการออกใบอนุญาตดังกลาวและคืนเงินที่เรียกเก็บ
เปนคาธรรมเนียม จํานวน ๑,๐๐๐ บาท แกผูฟองคดี

ความสงทาย
จากความเห็ น ของคณะกรรมการกฤษฎี ก า และแนวคํ า พิ พ ากษาศาลปกครองกลาง
ดังกลาว นั้นยอมเห็นไดวากฎหมายลําดับรองที่แมจะไมมีกฎหมายกําหนดใหตองนําลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษานั้น หากเปนกรณีที่กฎหมายแมบทไมไดกําหนดวิธี
การประกาศหรือเผยแพรกฎโดยวิธีการอื่นเอาไว และเขาลักษณะสําคัญ
ของการเปน “กฎ” ทัง้ ในทางรูปแบบคือ บรรดากฎเกณฑลาํ ดับรองทีอ่ อกโดย
อาศัยอํานาจของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ตามรูปแบบที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติไว อันไดแก พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง เปนตน และในทางเนื้อหาคือ เปนการกําหนดกฎเกณฑที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปตอเอกชน
ที่เกี่ยวของ โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ
หรือเจาะจงแลวจึงถือเปนขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่ หนวยงานของรัฐตามนิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยอมมีหนาทีต่ อ งสงกฎหมายลําดับรองดังกลาวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หากไมไดสงกฎหมายลําดับรองดังกลาวไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายลําดับรองนั้น
จะนํามาใชบงั คับในทางทีไ่ มเปนคุณแกผใู ดมิได เวนแตผนู นั้ จะไดรถู งึ ขอมูลขาวสารนัน้ ตามความเปนจริง
มากอนแลวเปนเวลาพอสมควร
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