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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นกฎหมายกลางท่ีกําหนดวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยมีความมุ่งหมายให้การดําเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
เป็นธรรม ประสานประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และให้การคุ้มครองประชาชนจากการ
กระทําของรัฐท่ีเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ รวมถึงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทาง
ปกครองซ่ึงเป็นสิทธิของประชาชนท่ีได้รับการรับรองตามมาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ย่อมนํามาใช้บังคับแก่การ
กระทําของฝ่ายปกครองในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเร่ืองใดไว้โดยเฉพาะ 
และมีหลักเกณฑ์ท่ีประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด
ในพระราชบัญญัตินี้ อย่างไรก็ตาม โดยท่ีทราบกันท่ัวไปแล้วว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ร่างขึ้นโดยนําแนวคิดมาจากรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี๑ บางหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวยังเป็นหลักการใหม่
สําหรับแนวคิดเก่ียวกับกฎหมายปกครองของประเทศไทย และบางหลักเกณฑ์ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
ท่ีมีอยู่เดิมหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานราชการ ดังนั้น การศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีย่อมทําให้เข้าใจหลักการต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ในท่ีนี้จะขอกล่าวถึง “หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต” อันเป็นหลักกฎหมาย
สําคัญประการหนึ่งท่ีจะต้องพิจารณาประกอบในการทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผลบังคับ โดยมีประเด็นท่ี
จะต้องพิจารณาว่า การทําให้คําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงมิได้อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๕๑ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส้ินผลบังคับควรจะต้องคํานึงถึงหลักการ
คุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตหรือไม่  ท้ังนี้ เนื่องจากหลักกฎหมายดังกล่าวได้นํามาบัญญัติเป็นคร้ังแรกใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การพยายามอธิบายหลักการคุ้มครองความ
เช่ือโดยสุจริตโดยเทียบเคียงจากหลักสุจริตตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังอาจไม่
ครบถ้วน แต่ในระบบกฎหมายเยอรมันได้พัฒนาหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตจนกระท่ังปัจจุบัน
ศาลปกครองได้ยอมรับว่า หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตมีสถานะเป็นหลักกฎหมายปกครองท่ัวไป 

                                                 
∗ นบ. (เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาฯ); นม. (สาขากฎหมายมหาชน จุฬาฯ); LL.M. ((magna cum 

laude) Westfälische Wilhelms-Universität Münster) นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (ผู้เขียนขอขอบพระคุณ Professor Dr.Dirk  Ehlers เป็นอย่างสูงสําหรับความเมตตาและความช่วยเหลือในทุก
ด้านขณะท่ีผู้เขียนศึกษาอยู่ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตลอดจนให้ความรู้ คําปรึกษา และแนวทางท่ีเป็น
ประโยชน์แก่การเขียนวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จลุล่วง และขอขอบคุณคุณศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ ท่ีกรุณาช่วยตรวจบทความนี้ 
พร้อมให้ข้อสังเกตอันเป็นประโยชน์แก่การปรับปรุงถ้อยคําและเนื้อหาของบทความให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น) 

๑ มานิตย์  จุมปา, คําอธิบายกฎหมายปกครอง, สํานักพิมพ์วิญญูชน, กรุงเทพฯ ๒๕๔๖, หน้า ๒๐๗. 
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ซ่ึงเป็นหลักกฎหมายท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีจะต้องพิจารณาประกอบในการทําให้คําส่ังทางปกครองท่ีชอบ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายส้ินผลบังคับ ดังนั้น การอธิบายหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตในคําส่ังทาง
ปกครองโดยศึกษารัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีย่อมทํา
ให้เข้าใจถึงแนวคิด หลักกฎหมายพ้ืนฐาน สถานะทางกฎหมายและบทบาทของหลักการคุ้มครองความเช่ือ
โดยสุจริตในการทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผลบังคับได้ดียิ่งขึ้น 

ก. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต 
ในระบบกฎหมายเยอรมัน หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตมีท่ีมาแรกเร่ิมจากหลัก

ความไม่มีผลย้อนหลังของกฎหมายอาญา ซ่ึงกําหนดไว้ตามมาตรา ๑๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักร
เยอรมัน (Die Verfassung des Deutschen Reichs) ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๑๙ (WRV) โดยหลัก
ความไม่มีผลย้อนหลังของกฎหมายอาญามีสถานะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ ในระหว่างการปกครอง
ของพรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติ หรือพรรคนาซี (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
„Nazi Partei”) หลักกฎหมายดังกล่าวถูกยกเลิกโดยรัฐบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ลงวันท่ี ๒๘ 
มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๓๕ ต่อมาเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองส้ินสุดลงและได้มีการก่อตั้งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (Bundesrepublik Deutschland) มาตรา ๑๐๓ ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (Grundgesetz) ก็ได้บัญญัติหลักความไม่มีผลย้อนหลังของกฎหมายอาญาไว้ดังเดิม หลัก
กฎหมายดังกล่าวมีสาระสําคัญว่ากฎหมายจะไม่มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับแก่ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ซ่ึง
เกิดขึ้นก่อนวันท่ีกฎหมายใช้บังคับ ดังนั้น บุคคลต้องรับโทษในทางอาญาต่อเม่ือได้กระทําการอันกฎหมาย
ท่ีใช้บังคับในขณะกระทําการนั้นบัญญัติเป็นความผิด และโทษท่ีจะลงแก่ผู้กระทําความผิดต้องเป็นโทษท่ี
บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยนัยนี้หลักความไม่มีผลย้อนหลังของกฎหมายอาญาจึงเป็นหลักท่ีแฝงด้วยแนวคิด
ในการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตของบุคคลในแง่ท่ีว่า ในขณะท่ีบุคคลกระทําการหรืองดเว้นกระทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีกฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดแล้ว บุคคลนั้นย่อมเช่ือถือได้ว่าจะไม่มีกฎหมายท่ี
บัญญัติขึ้นในภายหลังมาลงโทษการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําดังกล่าว นอกจากบทบัญญัติเก่ียวกับ
หลักความไม่มีผลย้อนหลังของกฎหมายอาญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ว ไม่ปรากฏบทบัญญัติอ่ืนท่ีกําหนดเก่ียวกับหลักการคุ้มครองความเช่ือโดย
สุจริตไว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 

๑. นิยามคําว่า “ความเช่ือ” 
“ความเช่ือ” เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม เพราะการไว้เนื้อเช่ือใจของคนในสังคมเป็น

พ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ ความเช่ือมีพ้ืนฐานมาจากความรู้สํานึกภายในจิตใจมนุษย์ท่ี
บุคคลมีต่อความสัมพันธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงและความคาดหวังต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง “ความคาดหวัง 
(Erwartung)” เป็นความรู้สึกในระดับท่ีสูงกว่า “ความหวัง (Hoffnung)” แต่ก็อยู่ในระดับท่ีต่ํากว่า 
“ความศรัทธา (Glauben)” นอกจากความเช่ือจะเป็นองค์ประกอบของศาสตร์ด้านจิตวิทยาและสังคม
วิทยาแล้ว แต่ยังเป็นองค์ประกอบของศาสตร์แขนงอ่ืนๆ เช่น นิติศาสตร์ ด้วย๒

 

ความเช่ือตามกฎหมายและความเช่ือตามสามัญสํานึกนั้นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ 
ความเช่ือตามสามัญสํานึกเป็นความรู้สํานึกรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล ขณะท่ีความเช่ือตามกฎหมาย
จะต้องมีลักษณะผูกพันเป็นการท่ัวไป ด้วยเหตุนี้ ในทางกฎหมายจึงต้องมีการกําหนดนิยามคําว่า “ความ
เช่ือ” และองค์ประกอบของความเช่ือเพ่ือเป็นเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตตาม
กฎหมาย ตามแนวคําพิพากษาศาลปกครองจึงได้นิยามคําว่า “การคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต” ว่า

                                                 
๒ Ossenbühl  Frist, Vertrauensschutz im sozialen Rechtsstaat, in: DÖV 1972, S. 25. 
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หมายถึง หลักกฎหมายในการคุ้มครองสถานะทางกฎหมายของประชาชนจากการล่วงละเมิดจากอํานาจ
รัฐ๓

 

๒. หลักกฎหมายพ้ืนฐานของหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต 
แนวความเ ห็นส่วนใหญ่ เ ก่ียวกับหลักการคุ้มครองความเ ช่ือโดยสุจริตเห็นว่า  

หลักกฎหมายดังกล่าวมีพ้ืนฐานมาจากหลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติรัฐ๔  
แต่ความเห็นอีกด้านหนึ่งเห็นว่า หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตอาจมีท่ีมาจากหลักสุจริต (Der 
Grundsatz von Treu und Glauben)๕ หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ((Menschenwürde) มาตรา ๑๖ 
ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) หลักรัฐสวัสดิการสังคม (Sozialer Bundesstaat 
(มาตรา ๒๐๗ วรรคแรก ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)) หรือเสรีภาพในการพัฒนา
บุคลิกภาพส่วนบุคคล (Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit)๘ อย่างไร ก็ตาม  
ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะหลักกฎหมายพ้ืนฐานท่ีมีความสัมพันธ์กับหลักการคุ้มครองความเช่ือโดย
สุจริตในคําส่ังทางปกครองเท่านั้น ได้แก่ หลักสุจริต หลักหลักนิติรัฐ โดยเฉพาะในส่วนของหลักความม่ันคง
แห่งนิติฐานะและหลักความชอบด้วยกฎหมาย และสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 

๒.๑ หลักสุจริต (Grundsatz von Treu und Glauben) 
หลักสุจริตมีสถานะเป็นหลักกฎหมายทั่วไป (Generalklausel) ซ่ึงกําหนดไว้ตามมาตรา 

๒๔๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)) ตามคําพิพากษาของ
ศาลแห่งอาณาจักรเยอรมัน (Reichsgericht) ได้ยอมรับว่าหลักสุจริตในประมวลกฎหมายแพ่งเป็นแนวคิด
ในทางกฎหมายท่ัวไป (ein allgemeiner Rechtsgedanke) ท่ีสามารถนํามาบังคับใช้ได้ในขอบเขตของ

                                                 
๓ Ossenbühl, Vertrauensschutz, in: DÖV 1972, S.25; Schmidt  Walter, 

Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, in: JuS 1973, S.529. 
๔

 Maurer, in: DÖV 1966, S.477; BVerwGE 11, 136, 30; 13, 28/32=DÖV 1962, 344; 

Haueisen  Fritz, Zum Problem des Vertrauensschutzes im Verwaltungsrecht, in: DÖV 1961, 128; 

Kimminich  Otto, Rücknahme und Widerruf begünstigender Verwaltungsakte, in: JuS 1965, S.254; 

Becker  Hans Joachim, Rücknahme fehlerhafter begünstigender Verwaltungsakte und Rückforderung 

ohne Rechtsgrund gewährter Leistungen, in: DÖV 1973, S. 381. 
๕

 BVerwGE 19, 187/199, 27, 215/217,218; Becker, in: DÖV 1973, S.380. 
๖ มาตรา ๑ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่อาจถูกกระทบได้ และรัฐมีหน้าท่ีในการปกป้องคุ้มครอง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
  พลเมืองชาวเยอรมันปฏิญาณตนยอมรับสิทธิมนุษยชนซ่ึงไม่อาจถูกกระทบหรือไม่อาจถูก

เปล่ียนแปลงได้ในฐานะหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ เสรีภาพ ความชอบธรรมในโลก 
  สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามท่ีกําหนดไว้ดังต่อไปนี้ผูกพันโดยตรงเช่นเดียวกับกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย

ต่ออํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ 
๗ มาตรา ๒๐ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการสังคม 
  อํานาจของรัฐมาจากปวงชน ปวงชนได้ใช้อํานาจดังกล่าวผ่านการเลือกตั้งและออกเสียงลงคะแนน 

และใช้อํานาจของรัฐผ่านฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ 
  อํานาจนิติบัญญัติผูกพันต่อกฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ ส่วนอํานาจบริหารและอํานาจตุลาการผูกพัน

ต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย 
  ชาวเยอรมันมีสิทธิในการต่อต้านบุคคลซ่ึงต้องการล้มล้างรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีการดําเนินการอ่ืนๆ 

ไม่อาจกระทําได ้
๘

 Maurer, in: DÖV 1966, S.477.  



 
 

๔ 

กฎหมายมหาชนเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับการธํารงไว้ซ่ึงลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์ในทางมหาชน๙  
ซ่ึงปรากฏว่าศาลปกครองช้ันสูงของปรัสเซีย (Preußische Oberverwaltungsgericht) ได้มีคําพิพากษา
ยอมรับความสัมพันธ์ในทางกฎหมายปกครองภายใต้หลักสุจริต๑๐ นอกจากนี้ ศาลปกครองช้ันสูงเมือง 
Münster เคยวินิจฉัยว่า ความเช่ือถือของพลเมืองท่ีมีต่อรัฐจะไม่ถูกกระทบกระเทือน หากนําหลักสุจริต 
มาใช้บังคับกับมาตรการท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชน๑๑ จากคําพิพากษา
ดังกล่าวสะท้อนแนวคิดว่า หลักสุจริตเป็นหลักกฎหมายพ้ืนฐานของการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตของ
ประชาชน แม้ว่าหลักสุจริตจะถูกพัฒนาขึ้นในกรอบของกฎหมายแพ่ง แต่ก็มีเหตุผลท่ีสมควรนําหลัก
กฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับเป็นการท่ัวไปในกรอบของกฎหมายมหาชนด้วย๑๒ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าใน
หลายกรณีศาลปกครองแห่งสหพันธ์จะได้นําหลักสุจริตมาปรับใช้ในฐานะหลักกฎหมายพ้ืนฐานของ
หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต แต่มิได้นํามาใช้ในฐานะหลักกฎหมายท่ัวไป กล่าวคือ กรณีท่ีศาล
ปกครองจะนําหลักสุจริตมาปรับใช้ได้จะต้องปรากฏว่ามีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดให้นําหลักสุจริต
มาใช้บังคับไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ หลักสุจริตและหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตมีสถานะ
แตกต่างกัน โดยกฎหมายปกครองอาจยอมรับหลักสุจริตมาปรับใช้เป็นหลักกฎหมายปกครอง แต่หลักการ
คุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตในทางกฎหมายปกครองมีหลักกฎหมายพ้ืนฐานส่วนหนึ่งมาจากหลักสุจริต  
แต่โดยส่วนใหญ่มีหลักกฎหมายพ้ืนฐานมาจากหลักนิติรัฐซ่ึงจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป ดังนั้น หลักการ
คุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตย่อมมีสถานะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญมิใช่กฎหมายปกครอง๑๓

 

๒.๒ หลักนิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip) 
การเมืองแบบเสรีนิยมในศตวรรษท่ี ๑๙ สนับสนุนให้มีปกครองแบบนิติรัฐ โดยนิยาม

ในทางเนื้อหาของหลักนิติรัฐได้อธิบายว่า นิติรัฐ คือ รัฐท่ีมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความชอบธรรมใน
สังคม (Gerechtigkeit) และนิยามในทางรูปแบบของหลักนิติรัฐได้อธิบายว่า การใช้อํานาจรัฐจะต้องอยู่
ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
เสรีภาพ ความชอบธรรม และความม่ันคงแห่งนิติฐานะ ท้ังนี้ ขอบเขตของหลักนิติรัฐมิได้จํากัดอยู่เฉพาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกัน 
หลักนิติรัฐประกอบด้วยหลักกฎหมายหลายประการ เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐานของพลเมือง หลักการแบ่งแยก
อํานาจ ความเป็นบทกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความม่ันคงแห่งนิติ
ฐานะ และหลักการคุ้มครองสิทธิของพลเมืองจากกระทําของรัฐ 

หลักนิติ รัฐ มีสถานะเป็นท้ังหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักกฎหมายท่ัวไป  
แต่องค์ประกอบท่ีสําคัญของหลักนิติรัฐซ่ึงมีความสัมพันธ์กับหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต ได้แก่ 
หลักความชอบด้วยกฎหมาย และหลักความม่ังคงแห่งนิติฐานะ 

๒.๒.๑ หลักความชอบด้วยกฎหมาย (Gesetzmäßigkeit) 
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้วินิจฉัยเป็นแนวทางว่าหลักความชอบด้วยกฎหมายเป็น

ส่วนหนึ่งของหลักนิติรัฐ และมาตรา ๒๐ วรรคสาม๑๔ ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ

                                                 
๙

 RGZ 113, 81 vom 30.04.1926. 
๑๐

 Stich  Rudolf Franz, Vertrauensschutz in Verwaltungsrecht, 1954, S.20. 
๑๑

 OVG Münster, in DVBl 1925, S. 508. 
๑๒

 Münchener Kommentar, § 242 BGB, Rn. 93. 
๑๓

 Kimminich, in: JuS 1965, S. 255. 
๑๔ อ้างแล้ว, ดูเชิงอรรถท่ี ๗ 



 
 

๕ 

เยอรมนี กําหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติผูกพันต่อกฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ (Verfassungsmäßige Ordnung) 
และฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการผูกพันต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย (Gesetz und Recht)  

คําว่า “กฎหมาย (Gesetz)” ตามมาตรา ๒๐ วรรคสาม ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หมายถึง กฎหมายลายลักษณ์อักษร ท้ังกฎหมายตามรูปแบบและกฎหมาย
ตามเนื้อความ๑๕ เช่น กฎเกณฑ์ท่ีตราขึ้นโดยฝ่ายบริหาร (Rechtsverordnung) หรือกฎเกณฑ์ท่ีตราขึ้น
โดยองค์กรปกครองตนเอง (Satzung) นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการยังผูกพันต่อกฎเกณฑ์แห่ง
กฎหมาย (Recht) ซ่ึ งหมายรวมถึ งกฎเกณฑ์แห่ งกฎหมายของสหภาพยุ โ รป (Europäisches 
Gemeinschaftsrecht)

๑๖ และกฎหมายจารีตประเพณี (Gewohnheitrecht) ด้วย ในปัจจุบันเป็นท่ี
ยอมรับว่าฝ่ายนิติบัญญัติผูกพันต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย (Gesetz und Recht) เช่นเดียวกับ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ดังนั้น คําว่า “กฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย (Recht)” ในท่ีนี้จึงหมายรวมถึงกฎเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ (Verfassungsmäßige Ordnung)  ท้ังนี้  การท่ีอํานาจรัฐ ได้แก่ อํานาจนิติบัญญัติ 
อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ ทําให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎเกณฑ์ท่ี
มีผลบังคับสูงสุด (Verfassungsvorrang) ด้วยเหตุนี้ กฎหมายและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายท่ีขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญย่อมมีผลเป็นโมฆะ สําหรับหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําของฝ่ายปกครอง
ประกอบด้วยหลักกฎหมายสองประการ ได้แก่ ประการท่ีหนึ่ง หลักการกระทําทางปกครองต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมาย (Vorrang des Gesetzes) กล่าวคือ ฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่และไม่
อาจกําหนดกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับท่ีขัดหรือแย้งกับกฎหมายซ่ึงมีสถานะสูงกว่าได้ เช่น การกําหนด
ระเบียบภายในฝ่ายปกครอง (Verwaltungsvorschriften) จะต้องคํานึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้น และประการท่ีสอง หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอํานาจ (Gesetzesvorbehalt)๑๗ ซ่ึงมี
สาระสําคัญว่า ฝ่ายปกครองจะกระทําการอันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ก็ต่อเม่ือมีกฎหมาย
บัญญัติให้อํานาจไว้  

หลักความชอบด้วยกฎหมายจะมีความสัมพันธ์กับหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต
ประการใดนั้น อาจพิจารณาได้จากวัตถุประสงค์ของกฎหมาย กล่าวคือ บทบัญญัติของกฎหมายเป็นการ
รับประกันและสร้างความเช่ือต่อประชาชนว่า รัฐจะดําเนินการท่ีเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
พลเมืองเฉพาะตามท่ีกฎหมายกําหนดเท่านั้น อันเป็นการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตประการหนึ่ง และ
การกระทําของประชาชนท่ีสอดคล้องกับกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นย่อมได้รับความคุ้มครอง อันเป็น

                                                 
๑๕ กฎหมายตามรูปแบบ (Gesetz im formellen Sinn) ได้แก่ กฎเกณฑ์ท่ีออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 

ซ่ึงเป็นการแสดงเจตจํานงของพลเมืองโดยผ่านกระบวนการในทางรัฐสภา ส่วนกฎหมายตามเนื้อหา (Gesetz im 
materiellen Sinn) ได้แก่ กฎเกณฑ์ท่ีมีลักษณะท่ัวไปและเป็นนามธรรม (generell-abstrakt) ซ่ึงกําหนดเนื้อหาท่ีเป็น
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน  ท้ังนี้ กฎหมายบางประเภทอาจจะเป็นกฎหมายตามรูปแบบแต่มิได้เป็น
กฎหมายตามเนื้อหา เช่น กฎหมายว่าด้วยการงบประมาณ หรือในทางกลับกันกฎเกณฑ์ท่ีออกโดยฝ่ายบริหาร 
(Rechtsverordnung) หรือกฎเกณฑ์ท่ีตราขึ้นโดยองค์กรปกครองตนเอง (Satzung) อาจเป็นกฎหมายตามเนื้อหา แต่ไม่
ถือว่าเป็นกฎหมายตามรูปแบบ เนื่องจากมิได้ตราขึ้นโดยผ่านกระบวนการในทางรัฐสภา 

๑๖

 Vgl. Wolfgang Meyer, in: v. München/Kunig, III, Art. 97 Rdnr. 21; zitiert nach: 

Mangoldt-Klein-Starck, Rn. 285; BVerfGE 78, 214/227; auch des unmittelbar anwendbaren EG-Rechts 

(Sachs S.107; vgl. BVerwGE 74, 241/248 f.); Dagegen besteht keine Bindung an Richterrecht (BVerfGE 

84, 212/227; Sommermann MKS 276) und an Verwaltungsvorschriften (BVerfGE 78, 214/227, Sachs  

S. 107); zitiert nach: Jarass/ Pieroth, Kommentar Art. 20 GG, Rn.38. 
๑๗ วรเจตน์  ภาคีรัตน์, ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง: หลักการพ้ืนฐานของกฎหมาย

ปกครองและการกระทําทางปกครอง, สํานักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, กรุงเทพฯ ๒๕๔๙, หน้า ๑๘-๒๔. 



 
 

๖ 

การคุ้มครองความม่ันคงแห่งนิติฐานะอีกประการหนึ่ง กฎหมายจะบรรลุวัตถุประสงค์ก็ต่อเม่ือการกระทํา
ของรัฐและผลแห่งการกระทําดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นบัญญัติ ดังนั้น จึงอาจ
ถือได้ว่าหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําของฝ่ายปกครองเป็นพ้ืนฐานของหลักการคุ้มครอง
ความเช่ือโดยสุจริต เนื่องจากการรับประกันว่าการกระทําของรัฐจะอยู่ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด
ย่อมเป็นการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจของประชาชนต่อกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ หากประชาชนได้รับผลแห่ง
การกระทําของตนในทางท่ีแตกต่างจากผลท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายท่ีใช้บังคับในขณะนั้น กรณีย่อมกระทบ
ต่อความไว้เนื้อเช่ือใจของประชาชนท่ีมีต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 

๒.๒.๒ ความม่ันคงแห่งนิติฐานะ (Rechtssicherheit) 
การสร้างความม่ันคงแห่งนิติฐานะและความชอบธรรม (Gerechtigkeit) ในการอยู่

ร่วมกันของมนุษย์ถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของหลักนิติรัฐ โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักนิติรัฐ หลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะ และหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตไว้
ในคําพิพากษาลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๑ สรุปได้ว่า หลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะเป็นองค์ประกอบ
สําคัญของหลักนิติรัฐ โดยกําหนดหน้าท่ีของรัฐในการรับรองสิทธิของประชาชนท่ีจะรับทราบบทบัญญัติ
ของกฎหมายและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือรับทราบถึงมาตรการของรัฐท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อสิทธิของตน รวมถึงรับรองผลทางกฎหมายท่ีประชาชนจะได้รับอันเนื่องมาจากการกระทํา
ท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะท่ีมีการกระทํานั้น๑๘ ดังนั้น หน้าท่ีของรัฐใน
การรับรองสิทธิของประชาชนและผลทางกฎหมายย่อมทําให้ประชาชนเกิดความเช่ือถือว่า การกระทําท่ี
สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายย่อมมีผลดังเช่นท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่ในขณะท่ีมีการ
กระทําดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ หลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะจึงมีความสําคัญต่อพลเมืองในฐานะหลักกฎหมาย
พ้ืนฐานของหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต เนื่องจากมีความสําคัญต่อผู้ทรงสิทธิในการสร้างความ
ม่ันใจในการวางแผนการดํารงตนเพ่ือใช้สิทธิตามท่ีกําหนดในกฎหมายและตามความต้องการของตนได้๑๙ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีประชาชนมีความเช่ือม่ันในผลบังคับของคําส่ังทางปกครอง แม้ว่าคําส่ังทาง
ปกครองดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ประชาชนอาจอ้างเหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมายเพ่ือเพิกถอน
คําส่ังทางปกครองได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองเป็นโมฆะ  ท้ังนี้ ความมีผลบังคับของคําส่ังทาง
ปกครอง (Rechtwirksamkeit) สืบเนื่องมาจากหลักความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
(Effizienz des Verwaltungshandelns) ตามแนวคิดว่า เม่ือคําส่ังทางปกครองมีผลบังคับต่อเนื่องแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีย่อมปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างต่อเนื่อง และประชาชนย่อมมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครอง
และไม่อาจปฏิเสธผลของคําส่ังทางปกครองได้ เม่ือประชาชนเช่ือถือและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับคําส่ัง
ทางปกครองแล้ว สมควรให้ความคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตของประชาชนต่อความคงอยู่ของคําส่ังทาง
ปกครองด้วย 

๒.๓ สิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน (Grundrecht) 
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนท่ีกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นหลักกฎหมายพ้ืนฐานของ

หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต๒๐ โดยสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ

                                                 
๑๘ BVerfGE 13, 261/271; 43, 242/286; 67, 1/14; 84, 133/159; 94, 241/258; vgl. Auch 

BVerfGE 97, 67/79; zur Ableitung des Vertrauensschutzes aus dem Rechtsstaatsprinzip vgl. zuletzt 

BVerfGE 108, 370/396. 
๑๙ กมลชัย  รัตนสกาววงศ์, การยกเลิกและการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองตามกฎหมายของ

ประเทศเยอรมัน, วารสารบทบัณฑิตย์ ๑๑, ๑๕ (๒๕๓๔), หน้า ๔๗. 
๒๐

 Robbers  Gerhard, Rückwirkende Rechtsprechungsänderung, in: JZ 1988, S. 486. 



 
 

๗ 

และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกําหนดให้ประชาชนเป็นผู้ทรงสิทธิในทางกฎหมายและรัฐต้องจัดให้
มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน ซ่ึงตามคําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
ส่วนใหญ่ยืนยันว่า หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนใน
ส่วนท่ีเรียกว่า “ส่ิงท่ีรัฐธรรมนูญมุ่งคุ้มครอง (Schutzgut)” ๒๑

 

ในทางตํารามีความเห็นว่า หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตอันมีท่ีมาจากสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเป็นแนวคิดท่ีพัฒนาขึ้นจากหลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะ ความเห็นส่วนหนึ่ง
ยอมรับว่าหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตปรากฏอยู่ในบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
รายมาตรา เช่น มาตรา ๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ประโยคท่ีหนึ่ง ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แต่ความเห็นโดยส่วนใหญ่ เห็นว่า เฉพาะแต่บทบัญญัติเก่ียวกับเสรีภาพของ
ประชาชนเป็นหลักกฎหมายพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญของหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต เช่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
๑๙๗๑ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ พิพากษาว่า บทบัญญัติ เ ก่ียว กับการประกันกรรมสิท ธ์ิ 
(Eigentumsgarantie)

๒๒ ตามมาตรา ๑๔ ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ให้การ
คุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตในฐานะกฎหมายเฉพาะ (lex specialis) เนื่องจากการประกันกรรมสิทธ์ิเป็น
การคุ้มครองเฉพาะสิทธิท่ีได้รับมาแล้วเท่านั้น และมิได้รวมถึงการคุ้มครองสิทธิท่ียังไม่ได้รับ ความคาดหวัง 
หรือโอกาสในอนาคต๒๓ ในทางกลับกัน หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตเป็นการกําหนดสิทธิเรียกร้อง
ในการป้องกันสิทธิหรือการเรียกค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการให้ความคุ้มครองท้ังสิทธิท่ีได้รับมาแล้วใน
อดีตและสิทธิท่ีกําลังจะได้รับในอนาคต ดังนั้น โอกาสหรือความคาดหวังในการคุ้มครองสถานะตามคําส่ัง
ทางปกครองในการประกันกรรมสิทธ์ิย่อมได้รับความคุ้มครองตามหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต
ด้วย  ท้ังนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้วินิจฉัยว่า บทบัญญัติว่าด้วยการประกันกรรมสิทธ์ิตามมาตรา 
๑๔ ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีบทบาทในการคุ้มครองความม่ันคงแห่งนิติ
ฐานะ และคุ้มครองความเช่ือต่อกรรมสิทธ์ิท่ีรับรองโดยบทบัญญัติของกฎหมายท่ีสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ๒๔ ส่วนหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตจะนํามาบังคับใช้เฉพาะในกรณีท่ีการประกัน
กรรมสิทธ์ิมิได้อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๑๔ ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเท่านั้น 

หลักการประกันกรรมสิทธ์ิสอดคล้องกับการคุ้มครองสถานะของผู้รับคําส่ังทางปกครอง 
(Vermögensschutz)

๒๕ เนื่องจากในกรณีท่ีฝ่ายปกครองต้องทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผลบังคับย่อมเป็น

                                                 
๒๑ BVerfGE 36, 281/293; vgl. auch BVerfGE 45, 142/168; 53, 257/309; 58, 81/120f.; 64, 

87/104; Robbers, S. 486. 
๒๒ Eigentumsgarantie หมายถึง การประกันกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงคําว่ากรรมสิทธ์ิตามมาตรา ๑๔ ของ

กฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมิได้หมายความถึงเฉพาะกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเป็นส่ิงของตามความ
เข้าใจเดิมๆ เท่านั้น หากแต่หมายความรวมถึงสิทธิท้ังหลายท้ังปวงท่ีสามารถตีค่าออกมาเป็นราคาได้ เช่น สิทธิเรยีกรอ้งให้
ชําระหนี้ สิทธิการมีส่วนร่วมในกิจการ หุ้นของกิจการทางธุรกิจ แต่สิทธิตามกฎหมายมหาชนนั้นศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์พิจารณาว่าเป็นการให้จากรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีการตอบแทนจากทางเอกชนถึงขนาดท่ีสมควรได้รับการ
คุ้มครองในฐานะกรรมสิทธ์ิ (บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ, คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ: รัฐธรรมนูญเยอรมัน 
โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เรือนแก้วการพิมพ์, กรุงเทพฯ 
๒๕๓๕) 

๒๓ Schmidt  Walter, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, in: JuS 1973, S. 532; 

Pieroth  Bodo, Rückwirkung und Übergangsrecht, 1981, S. 68f. 
๒๔

 BVerfGE 36, 281/293. 
๒๕ การคุ้มครองสถานะของผู้รับคําส่ังทางปกครอง (Vermögensschutz) จะได้กล่าวถึงต่อไปใน 

ข้อ ข. หัวข้อ ๒.๒ 



 
 

๘ 

การกระทบต่อกรรมสิทธ์ิของคู่กรณี ดังนั้น หากพิจารณาประกอบกับหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต
ของคู่กรณีแล้ว ฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าท่ีทดแทนความเสียหายอันเนื่องมาจากความเช่ือโดยสุจริตของ
คู่กรณีต่อความคงอยู่ของคําส่ังทางปกครองถูกกระทบ 

๓. สถานะทางกฎหมายของหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต 
การวางรากฐานหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตให้มีสถานะเป็นกฎเกณฑ์ตาม

รัฐธรรมนูญเป็นส่ิงท่ีมีความจําเป็น เพ่ือให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวผูกพันการใช้อํานาจรัฐ โดยอํานาจนิติบัญญัติ
ย่อมผูกพันต่อกฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ (Verfassungsmäßige Ordnung) (มาตรา ๑ วรรคสาม๒๖ และ
มาตรา ๒๐ วรรคสาม๒๗ ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) และโดยท่ีรัฐธรรมนูญ 
มีความเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ (Verfassungsvorrang) การตรากฎเกณฑ์ลําดับรอง 
รวมถึงการตีความและการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการย่อมไม่อาจขัดหรือแย้งกับ
กฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญในฐานะกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย โดยสาระสําคัญของหลักการคุ้มครองความเช่ือ
โดยสุจริตมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ในปี ค.ศ. ๑๙๖๐ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เคยวินิจฉัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
อํานาจนิติบัญญัติและหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต สรุปความได้ว่า หลักการคุ้มครองความเช่ือโดย
สุจริตเป็นข้อจํากัดในการยกเลิกกฎหมายให้มีผลย้อนหลัง (Das Rückwirkungsverbot eines Gesetzes) 
และการยกเลิกกฎหมายให้มีผลย้อนหลังถือว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ๒๘ ซ่ึงพิเคราะห์ได้ว่า การคุ้มครอง
ความเช่ือโดยสุจริตเป็นหลักกฎหมายซ่ึงแฝงอยู่ในหลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะ ท้ังนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์ได้แบ่งนิยามของการยกเลิกกฎหมายออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่ (๑) การยกเลิกให้มีผลไปในอดีต  
ซ่ึงเป็นการยกเลิกกฎหมายให้มีผลย้อนหลังอย่างแท้จริง (echte Rückwirkung) การยกเลิกกฎหมายให้มี
ผลย้อนหลังไปในอดีตไม่อาจกระทําได้ เว้นแต่ปรากฏเหตุผลพิเศษท่ีทําให้การกระทําดังกล่าวชอบด้วย
กฎหมาย เช่น เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม และได้มีการพิจารณาประกอบกับหลักความม่ันคงแห่ง 
นิติฐานะและหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตของผู้ท่ีจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าวแล้ว 
และ (๒) การยกเลิกให้มีผลไปในอนาคต (unechte Rückwirkung) โดยการยกเลิกกฎหมายให้มีผลไปใน
อนาคตดังกล่าวใช้บังคับแก่ข้อเท็จจริงในปัจจุบันและส่งผลต่อนิติสัมพันธ์ในอนาคตเท่านั้น  

อาจกล่าวได้ว่าหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตมีรากฐานมาจากหลักความม่ันคง
แห่งนิติฐานะอันเป็นหลักกฎหมายพ้ืนฐานทางกฎหมายมหาชน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของหลักนิติรัฐ  
ท้ังนี้ ในระบบกฎหมายเยอรมันมีแนวคิดว่า หลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะมีความสัมพันธ์กับหลักการ
คุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตใน ๓ ลักษณะ๒๙ ดังนี้  

ลักษณะที่หนึ่ง หลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะในบทบัญญัติของกฎหมาย บทบัญญัติ
ของกฎหมายจะต้องเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับทางกฎหมายไว้อย่างชัดเจน ระยะเวลาใช้
บังคับกฎหมายต้องมีความต่อเนื่องและไม่เปล่ียนแปลงได้โดยง่าย หากกฎหมายมีลักษณะดังกล่าว 
ประชาชนย่อมเกิดความเช่ือถือต่อหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด หรือบทบัญญัติของกฎหมายท่ีสอดคล้องกับ
ความคาดหมายหรือสถานะทางกฎหมายของตน รวมท้ังเช่ือว่าเจ้าหน้าท่ีจะให้การคุ้มครองความเช่ือโดย

                                                 
๒๖ อ้างแล้ว, ดูเชิงอรรถท่ี ๖ 
๒๗ อ้างแล้ว, ดูเชิงอรรถท่ี ๗ 
๒๘ BVerfGE 25, 269/290; 25, 371/403; 30, 250/267; 30, 367/378; 32, 111/123. 
๒๙ Maurer  Hartmut, Staatsrecht I, § 8 Sozialer Rechtsstaat, Rd. 46-53. 



 
 

๙ 

สุจริตของตนหากมีการยกเลิกกฎหมายดังกล่าว และความเช่ือว่าเจ้าหน้าท่ีจะใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วย
กฎหมายในการยกเลิกกฎหมาย๓๐  

ลักษณะที่สอง หลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะในคําส่ังทางปกครอง คําส่ังทางปกครอง
ต้องมีความชัดเจน (Bestimmtheit) เป็นกฎเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรมและบังคับการเฉพาะเร่ือง (konkret-
individuell) แม้ว่าคําส่ังทางปกครองจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Rechtswidrigkeit) แต่ย่อมมีผลบังคับ 
(Rechtwirksamkeit) เสมอตามหลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะ  ท้ังนี้ เพ่ือให้การกระทําของฝ่ายปกครองมี
ความต่อเนื่องและม่ันคงแน่นอน และประชาชนต้องสามารถเช่ือถือต่อผลบังคับของคําส่ังทางปกครองได้ 
อย่างไรก็ตาม ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองอาจเป็นเหตุให้คําส่ังทางปกครองส้ินผล
บังคับได้ ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีจึงต้องคํานึงถึงหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตของผู้รับคําส่ังทางปกครองใน
การทําให้คําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวส้ินผลบังคับด้วย  

ลักษณะที่สาม หลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะในคําพิพากษาของศาล ในระบบ
กฎหมายของเยอรมันยังมีประเด็นโต้แย้งเก่ียวกับการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตในคําพิพากษาของศาล
และความเป็นเอกภาพของกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย โดยหลักแล้วคําพิพากษาของศาลโดยเฉพาะ 
คําพิพากษาของศาลสูงถือว่าเป็นท่ีสุด (Rechtskraft) โดยมีผลผูกพันคู่กรณีและไม่อาจทบทวนโดยองค์กร
ใดๆ ได้อีก ซ่ึงในบางกรณีคําพิพากษาของศาลได้วางแนวบรรทัดฐานในการพิจารณาคดีท่ีมีลักษณะเป็น
การท่ัวไปและเป็นนามธรรม (generell-abstrakt) ดังเช่นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย๓๑ อย่างไรก็ตาม เพ่ือ
รักษาความเป็นอิสระในการพิจารณาคดีของศาลและการปรับบทกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้วินิจฉัยว่า ศาลไม่ผูกพันต่อแนวคําพิพากษา
ก่อนๆ ดังนั้น ประชาชนจึงไม่อาจอ้างความเช่ือโดยสุจริตในคําพิพากษาของศาลได้๓๒ แต่นักวิชาการส่วน
หนึ่งมีความเห็นว่า การท่ีศาลเปล่ียนแนวคําพิพากษาของตนรวดเร็วเกินไป อาจทําให้เกิดความไม่แน่นอน
ในการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น ศาลจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องคํานึงถึงหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต 
หลักความเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน และหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญอ่ืนในการเปล่ียน
แนวคําพิพากษาของตนด้วย๓๓

 

๔. องค์ประกอบทั่วไปของหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต 
ความเช่ือในระบบกฎหมายเยอรมันได้ถูกพัฒนาจากลักษณะท่ีเป็นเพียงความรู้สํานึกของ

ปัจเจกบุคคลให้มีลักษณะเป็นหลักเกณฑ์ท่ัวไปได้ โดยการกําหนดองค์ประกอบของความเช่ือเพ่ือเป็น
เงื่อนไขในการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตของผู้รับคําส่ังทางปกครอง ๒ ประการ ได้แก่ 

 

 

 

                                                 
๓๐ รายละเอียดของประเด็นดังกล่าวโปรดดู มานิตย์  วงศ์เสรี, หลักการคุ้มครองความเชื่อถือหรือ

ความไว้วางใจโดยสุจริตของประชาชน (Vertrauensschutzprinzip), วารสารวิชาการศาลปกครอง ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-
เมษายน) ๒๕๕๐, หน้า ๔๐-๔๗. 

๓๑ Wipprecht  Walter, Die Änderung der Rechtsprechung mit Wirkung nur für künftige 

Fälle, 1973, S. 119. 
๓๒

 BVerfGE 19, 38/47; Riggert  Rainer, Die Selbstbindung der Rechtsprechung durch 

den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 I GG), S. 43ff.; Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland Kommentar Art. 3 GG, Rn.27. 
๓๓

 Umbach/Clemens/Dollinger, Kommentar § 31 I BVerfGG, Rn. 66. 



 
 

๑๐ 

ประการที่หนึ่ง ความเช่ือของผู้รับคําส่ังทางปกครองต่อสถานะของคําส่ังทางปกครอง  
บุคคลจะอ้างความเช่ือได้ต้องปรากฏว่ามีพ้ืนฐานของความเช่ือ (Vertrauensgrundlage) 

โดยส่วนใหญ่พ้ืนฐานของความเช่ือจะเป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมาย๓๔ หรือคําส่ัง
ทางปกครองซ่ึงเป็นการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง บทบัญญัติของกฎหมายมีอิทธิพลต่อการสร้าง
ความเช่ือของประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งหรือ
รับรองสิทธิของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร๓๕

 

อย่างไรก็ตาม มีประเด็นท่ีต้องพิจารณาว่า ในกรณีท่ีบทบัญญัติของกฎหมายซ่ึงเป็น
พ้ืนฐานของความเช่ือขัดต่อกฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ หากศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์ยังมิได้ประกาศความเป็นโมฆะของบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ประชาชนสามารถอ้างความ
เช่ือโดยสุจริตต่อบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้หรือไม่ ในประเด็นนี้ แต่เดิมศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์เคยวินิจฉัยว่า บทบัญญัติของกฎหมายท่ีขัดหรือแย้งกับกฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
รัฐธรรมนูญย่อมตกเป็นโมฆะ (ipso-iure nichtige Norm) กล่าวคือ ไม่เคยปรากฏว่าบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้เลย โดยไม่จําต้องพิจารณาว่าบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้ก่อตั้งหรือ
รับรองสิทธิของพลเมือง (Rechtsschein) หรือไม่ ดังนั้น ประชาชนย่อมไม่อาจอ้างความเช่ือโดยสุจริตต่อ
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีตกเป็นโมฆะดังกล่าวได้๓๖ อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้วินิจฉัย
กลับคําพิพากษาเดิมว่า หากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีตกเป็นโมฆะได้ก่อตั้งหรือรับรองสิทธิของประชาชน 
(Rechtsschein) แล้ว ย่อมเป็นการเพียงพอท่ีจะสร้างความเช่ือของประชาชนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกล่าว๓๗

 

ทางด้านฝ่ายตําราส่วนหนึ่งเห็นว่า บทบัญญัติของกฎหมายท่ีขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
เป็นพ้ืนฐานของความเช่ือได้ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เท่านั้นท่ีมีอํานาจในการปฏิเสธผลบังคับ
ของบทบัญญัติของกฎหมายท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญ ความเป็นโมฆะของบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวย่อม
ปรากฏขึ้นพร้อมกับคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ท่ีประกาศความเป็นโมฆะของกฎหมาย
นั้น คําพิพากษาของศาลจึงมีผลมากกว่าการประกาศความเป็นโมฆะของกฎหมาย เนื่องจากคําพิพากษาท่ี
ประกาศความเป็นโมฆะมีผลทําให้หลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะต่อความมีผลบังคับของกฎหมายส้ินสุดลงนับ
แต่เวลาท่ีมีคําพิพากษาท่ีประกาศความเป็นโมฆะ๓๘ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายตําราส่วนหนึ่งมีความเห็นคัดค้าน
ทฤษฎี ipso-iure nichtige Norm เนื่องจากประชาชนยังไม่มีโอกาสท่ีจะเข้าร่วมกระบวนพิจารณา เข้าถึง 
และรับทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับความเป็นโมฆะของบทบัญญัติของกฎหมาย ประชาชนจึงไม่อาจทราบได้
ทันทีว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญและตกเป็นโมฆะ จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์จะ
ประกาศความเป็นโมฆะ ด้วยเหตุนี้ อย่างน้อยท่ีสุดควรจะต้องยอมรับในเบ้ืองต้นว่าบทบัญญัติของกฎหมาย
ท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ก่อตั้งหรือรับรองสิทธิของประชาชนจนกระท่ังศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้มี 

                                                 
๓๔

 Weber-Dürler  Beatrice, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, S. 79ff. 
๓๕

 Burmeister, Vertrauensschutz im Prozessrecht, S. 11ff; Burmeister, Vertrauensschutz im  

Rechtsstaat, S. 158 spricht zutreffend vom Gesetzgeber als Vertrauenszweckveranlasser. 
๓๖ BVerfGE 13, 261/272; 19, 187/197: „Das Vertrauen des Staatsbürgers ist nicht 

schutzwürdig, wenn es sich auf eine ungütige Norm bezieht, die nur einen Rechtsschein erzeugt hat.“. 
๓๗ BVerfGE 53, 115/128: „Die Pflicht des Bürgers, gültige Gesetze zu beachten, 

entspricht die Schutzwürdigkeit seines Vertrauens auf die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze, die mit 

dem Rechtsschein der Verfassungsmäßigkeit (...) versehen sind.“. 
๓๘ Lerche, DVBl 1952, S. 396; Maunz/Dürig, GG Bd V Art. 93 Rn. 34. 



 
 

๑๑ 

คําพิพากษาเก่ียวกับความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและประกาศความเป็นโมฆะของบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกล่าวแล้ว๓๙

 

มีข้อควรพิจารณาว่า คําพิพากษาของศาลเป็นพ้ืนฐานของความเช่ือได้หรือไม่ ฝ่ายตํารา
ส่วนหนึ่งเห็นว่า คําพิพากษาของศาลเป็นการวินิจฉัยปัญหาเฉพาะราย ดังนั้น จึงผูกพันเฉพาะคู่กรณีในคดี
เท่านั้น แต่กรณีท่ีศาลพิจารณาพิพากษาวางหลักกฎหมายเป็นการท่ัวไป ซ่ึงการวางหลักกฎหมายเป็นการ
ท่ัวไปทําให้ผู้พิพากษาทําหน้าท่ีเสมือนฝ่ายนิติบัญญัติในการตรากฎหมาย ศาลจึงต้องผูกพันกับแนว 
คําวินิจฉัยก่อนๆ ของตนเองหรือคําพิพากษาของศาลช้ันสูง๔๐ อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
เคยมีคําวินิจฉัยว่า ศาลไม่ผูกพันกับแนวคําวินิจฉัยก่อนๆ ของตนเองหรือของศาลช้ันสูง ซ่ึงการท่ีศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นนี้มีผลเป็นการยืนยันความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ด้วยเหตุ
นี้ คู่กรณีจึงไม่อาจอ้างความเช่ือต่อคําพิพากษาของศาลได้๔๑

 

นอกจากนี้ ผู้รับคําส่ังทางปกครองจะอ้างความเช่ือในคําส่ังทางปกครองได้ต่อเม่ือปรากฏ
ความคงอยู่ของความเช่ือ (Das Bestehen eines Vertrauens) กล่าวคือ ในเบ้ืองต้นผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองจะต้องมีความรู้เก่ียวกับกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายอันเป็นพ้ืนฐานของ
ความเช่ือจึงจะได้รับการคุ้มครองความเช่ือ ในกรณีท่ีความเช่ือนั้นถูกกระทบ๔๒ หากในขณะนั้นไม่ปรากฏว่าผู้รับ
คําส่ังทางปกครองได้มีความเช่ือดังท่ีกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายกําหนด และมิได้
แสดงความเช่ือดังกล่าวออกสู่ภายนอกให้เป็นท่ีประจักษ์ ผู้นั้นย่อมไม่อาจได้รับการคุ้มครองความเช่ือ 

มีข้อควรพิจารณาว่า ความเช่ือของฝ่ายปกครองหรือองค์กรท่ีใช้อํานาจทางปกครองใน
ฐานะผู้รับคําส่ังทางปกครองตามรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองในการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในประเด็นนี้ แต่เดิมฝ่าย
ตํารามีความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า ความเช่ือของฝ่ายปกครองหรือองค์กรท่ีใช้อํานาจทางปกครองต่อ
สถานะของคําส่ังทางปกครองสมควรได้รับความคุ้มครองมากกว่าการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเฉพาะ
ในบางกรณีเท่านั้น๔๓ อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองแห่งสหพันธ์ได้มีคําพิพากษาว่า ความเช่ือของฝ่าย
ปกครองหรือองค์กรท่ีใช้อํานาจทางปกครองไม่ได้รับการคุ้มครอง๔๔ โดยเม่ือพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาหลักกฎหมายดังกล่าวจะเห็นว่า หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตมุ่งเน้นคุ้มครองเอกชนท่ี
ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง มิใช่คุ้มครองรัฐ ฝ่ายปกครอง หรือองค์กรท่ีใช้อํานาจ
ทางปกครอง ตัวอย่างเช่น กรณีการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจปกครองตนเองในการบริหารกิจการภายใน
องค์กร ได้ใช้ทรัพย์สินของแผ่นดินและอํานาจรัฐในการปฏิบัติภารกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงความ
มีอิสระในการบริหารงบประมาณ อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของหลักความชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ทําให้การ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องมีความชอบด้วยกฎหมายมากกว่าการกระทําของเอกชน ดังนั้น ในการเพิกถอน

                                                 
๓๙ Weber-Dürler, S.88; Muckel, Vertrauensschutz bei Rechtsänderungen, S. 88; 

Heckmann,  

Geltungskraft, S. 115; Stötzel, Vertrauensschutz, S. 204. 
๔๐

 Wipprecht, S. 119. 
๔๑

 BVerfGE 19, 38/47; Riggert, S.43ff.; Jarass/Pieroth, GG Kommentar Art. 3 GG, Rn.27. 
๔๒

 Weber-Dürler, S.91 
๔๓

 Knoke  Ulrich, Rechtsfrage der Rücknahme von Verwaltungsakten, S.163. 
๔๔

 BVerwGE 23, 25/30, 27, 215/217.  



 
 

๑๒ 

คําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเพ่ือแก้ไขข้อพิพาทระหว่างการบริหารงบประมาณและประโยชน์
สาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่อาจเรียกร้องให้มีการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตได้ เนื่องจาก
การบริหารงบประมาณขององค์กรท่ีใช้อํานาจปกครองย่อมได้รับความคุ้มครองจากหลักความชอบด้วย
กฎหมายอยู่แล้วจึงไม่จําเป็นต้องร้องขอให้มีการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตอีก 

ประการที่สอง การคุ้มครองความเช่ือ (Die Schutzwürdigkeit des Vertrauens) 
ความเช่ือย่อมได้รับการคุ้มครอง หากเปรียบเทียบผลดีผลเสียแล้วปรากฏว่า การ

คุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีในความคงอยู่ของคําส่ังทางปกครองมีความสําคัญมากกว่าการคุ้มครอง
ประโยชน์ของรัฐในการทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผล 

 

ข. หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตในการยกเลิกเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง 
๑. บทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การยกเลิกเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตาม 

รัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Verwaltungs- 
verfahrensgesetz) 

หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตในการทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผลบังคับปรากฏ
ขึ้นก่อนท่ีรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์มีผลใช้บังคับ โดยวิธีพิจารณาทาง
ปกครองได้กําหนดไว้ตามกฎหมายเฉพาะฉบับต่างๆ ก่อนปี ค.ศ. ๑๙๕๐ เจ้าหน้าท่ีสามารถทําให้คําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท้ังท่ีเป็นการให้ประโยชน์หรือเป็นการสร้างภาระส้ินผลบังคับได้ตลอดเวลา 
(jederzeit) เพ่ือความสอดคล้องกับหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําของฝ่ายปกครอง (Die 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung)๔๕ อย่างไรก็ตาม ปรากฏข้อโต้แย้งเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้รับคําส่ังทางปกครองในการทําให้คําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีเป็นการให้ประโยชน์ส้ินผล
บังคับ ต่อมา ในปี ค.ศ. ๑๙๕๖ ศาลปกครองช้ันสูง (Oberverwaltungsgericht (OVG)) ได้มีคําพิพากษา
เปล่ียนแปลงหลักกฎหมายดังกล่าว โดยในการทําให้คําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีเป็นการให้
ประโยชน์ส้ินผลบังคับ เจ้าหน้าท่ีจะต้องคํานึงถึงหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตของผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองด้วย เนื่องจากหลักกฎหมายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip) และหลัก
ความม่ันคงแห่งนิติฐานะ (Der Grundsatz der Rechtssicherheit) อันเป็นหลักกฎหมายในระดับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญท่ีผูกพันการใช้อํานาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ๔๖ และศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้เคยวินิจฉัยว่า 
หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตมีสถานะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญเนื่องจากมีความเก่ียวพันกับหลัก
ความม่ันคงแห่งนิติฐานะและหลักนิติรัฐ ดังนั้น การไม่คํานึงถึงหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตย่อม
เป็นการกระทําท่ีขัดต่อหลักนิติรัฐและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ๔๗  

ปัญหาว่าในขณะท่ีรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ยังไม่มีผล
ใช้บังคับและไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายเฉพาะบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์การทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผล
บังคับไว้ นั้น เจ้าหน้าท่ีจะต้องดําเนินการอย่างไร ตามคําพิพากษาศาลปกครองแห่งสหพันธ์ไม่ปรากฏ
คําตอบท่ีชัดเจนว่าเจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติอย่างไร แต่ในทางวิชาการได้อ้างอิงถึงหลักกฎหมายปกครอง
ท่ัวไป (Der allgemeine Grundsatz des Verwaltungsrechts) ในการทําให้คําส่ังทางปกครองท่ีชอบ
                                                 

๔๕ Maurer  Hartmut, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 11, Rn. 21; Ruffert  Matthias, 

Verwaltungshandeln und Verwaltungsrechtsverhältnis § 23, Rn. 16. 
๔๖

 OVG Berlin vom 14.11.1956; in: DÖV 1957, 753. 
๔๗ BVerfGE 59, 152/166: Ausschluss der Berücksichtigung der Gesichtpunkt des 

Vertrauensschutzes wäre als Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip verfassungswidrig. 



 
 

๑๓ 

ด้วยกฎหมายส้ินผลบังคับ กล่าวคือ การคํานึงถึงหลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักความม่ันคงแห่ง 
นิติฐานะอันเป็นหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญประกอบกัน๔๘ ตามแนวคําพิพากษาของศาลปกครองบางส่วน
วินิจฉัยว่า เจ้าหน้าท่ีจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ในการทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผลบังคับตามกฎหมาย
เฉพาะประกอบกับหลักกฎหมายปกครองท่ัวไปในการยกเลิกเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้
ประโยชน์  (Der allgemeine Grundsatz des Verwaltungsrechts über Widerruf und Rücknahme 
begünstigender Verwaltungsakte)๔๙ ซ่ึงหลักกฎหมายปกครองท่ัวไปในการยกเลิกเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ในท่ีนี้ ได้แก่ หลักความชอบด้วยกฎหมายประกอบกับหลักความม่ันคงแห่ง
นิติฐานะ และหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต จากแนวคําพิพากษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาท
ของศาลปกครองในการอุดช่องว่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษร กล่าวคือ กรณีท่ีกฎหมายเฉพาะไม่ได้
บัญญัติหลักเกณฑ์ในการทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผลบังคับไว้ เจ้าหน้าท่ีจะต้องคํานึงถึงหลักการคุ้มครอง
ความเช่ือโดยสุจริตในการทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผลบังคับในฐานะท่ีเป็นหลักกฎหมายปกครองท่ัวไป
ด้วย 

ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ก่อนการประกาศใช้รัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ือง
ทางปกครองแห่งสหพันธ์ หลักเกณฑ์การทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผลบังคับกําหนดไว้อย่างกระจัด
กระจายตามกฎหมายเฉพาะฉบับต่างๆ ซ่ึงทําให้การบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายไม่เป็น
ระบบเดียวกัน นอกจากนี้ บทบัญญัติของกฎหมายใช้ถ้อยคําท่ีส่ือถึงการทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผล
บังคับไว้แตกต่างกัน๕๐ ทําให้วิธีพิจารณาทางปกครองในเร่ืองดังกล่าวไม่มีความชัดเจนและเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ขั้นตอนแรกของการทําให้วิธีปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองเป็นรูปแบบเดียวกัน คือ การกําหนด
นิยามคําว่า “ยกเลิก” และ “เพิกถอน” คําส่ังทางปกครอง โดยในกฎหมายเยอรมันใช้คําว่า Aufhebung 
หมายถึง การทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผลบังคับ ส่วนคําว่า Rücknahme หมายถึง การเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคําว่า Widerruf หมายถึง การยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วย
กฎหมาย ซ่ึงได้แปลความตามแนวทางของ รศ.ดร. วรเจตน์  ภาคีรัตน์๕๑  

ในประเด็นการใช้คําว่า “ยกเลิก” หรือ “เพิกถอน” ในกฎหมายไทยตามมาตรา ๔๙ ถึง
มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ปรากฏเพียงถ้อยคําว่า  
“เพิกถอน” ท้ังในการทําให้คําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายและท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายส้ินผลบังคับ 
แต่ในมาตรา ๓๙ วรรคสอง (๓) ใช้คําว่า “ข้อสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคําส่ังทางปกครอง” ซ่ึงเป็นความลักล่ัน
ในการใช้ถ้อยคํา จึงเห็นว่า การใช้ถ้อยคําทางกฎหมายต้องมีความชัดเจน เม่ือปรากฏหลักเกณฑ์ทาง
กฎหมายท่ีแตกต่างกันควรต้องใช้ถ้อยคําท่ีส่ือให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ด้วย
เหตุนี้ ในบทความนี้ผู้เขียนจึงได้ใช้ถ้อยคําท่ีแตกต่างกันระหว่างการยกเลิกคําส่ังทางปกครองที่ชอบด้วย
                                                 

๔๘

 BVerwGE 23, 161/163ff.; 28, 55/56; 29, 323/326; 38, 290; 40, 65. 
๔๙

 BVerwGE 23, 161/163; 28, 55/56; 71, 261; BVerwG NVwZ 1987, 143 
๕๐

 Kimminich, in: JuS 1965, S.249. 
๕๑ ในทางวิชาการยังมีการใช้ถ้อยคําท่ีส่ือถึงการทําให้คําส่ังทางปกครองท่ีชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายส้ิน

ผลบังคับแตกต่างกัน โดย รศ.ดร. กมลชัย  รัตนสกาววงศ์ เห็นว่า การยกเลิกคําส่ังทางปกครอง (Rücknahme) คือ การบอก
ล้างคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง (Widerruf) คือ การบอกล้างคําส่ังทาง
ปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย (อ้างถึง หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ 
๒๕๔๔, หน้า ๒๑๔-๒๑๕ ) ในทางกลับกัน รศ.ดร. วรเจตน์  ภาคีรัตน์ เห็นว่า การเพิกถอน คือ การลบล้างผลของคําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการยกเลิก คือ การลบล้างผลของคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย (อ้างถึง ความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง: หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง, สํานักพิมพ์วิญญูชน, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๓, กรุงเทพฯ ๒๕๔๙, หน้า ๑๙๖-๑๙๘) 



 
 

๑๔ 

กฎหมายและการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการทําให้คําส่ังทางปกครอง
ท่ีชอบด้วยกฎหมายและท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายส้ินผลบังคับมีหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้แตกต่างกัน  

นอกจากนี้ การทําให้วิธีพิจารณาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมันมีความ
สอดคล้องกัน นักวิชาการส่วนใหญ่เสนอให้มีการจัดทําเป็นประมวลกฎหมาย (Kodifikation) เพ่ือให้การ
พิจารณาข้อพิพาทรายกรณีมีขอบเขตหรือแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการพิจารณาเร่ืองดังกล่าว๕๒ ในการ
ร่างบทบัญญัติเก่ียวกับการทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผลบังคับจะต้องมีการช่ังน้ําหนักระหว่างความมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะต้องมีความยืดหยุ่น เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคมและมีแบบพิธีการน้อย และการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามหลักนิติรัฐในการประกันหลักความ
ม่ันคงแห่งนิติฐานะและการมีแบบพิธีการท่ีชัดเจน นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. ๑๙๗๓ นักนิติศาสตร์ให้ความ
สนใจกับหลักกฎหมายท่ัวไปว่าด้วยการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตจึงจัดให้มีการประชุม Vereinigung 
der Deutschen Staatsrechtslehrer ในหัวข้อดังกล่าวด้วย๕๓  

ต่อมา ในปี ค.ศ. ๑๙๗๖ ได้มีการประกาศใช้รัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทาง
ปกครองแห่งสหพันธ์ (Verwaltungsverfahrensgesetz) อันเป็นกฎหมายกลางท่ีกําหนดเก่ียวกับ 
วิธีพิจารณาเร่ืองของฝ่ายปกครองและหลักกฎหมายปกครองท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แนวทาง
ปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในวันท่ี ๑ มกราคม ค.ศ. 
๑๙๗๗ แม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะมิได้จัดทําในรูปแบบประมวลกฎหมายปกครอง แต่ก็ได้รวบรวมเนื้อหาท้ัง
ในส่วนของวิธีพิจารณาเร่ืองของฝ่ายปกครองและหลักกฎหมายปกครองท่ีเก่ียวเนื่องกับวิธีพิจารณาเร่ือง
ของฝ่ายปกครองดังกล่าว (konnexe Materien) ไว้อย่างครบถ้วน  ท้ังนี้ มลรัฐอ่ืนๆ ได้จัดทํารัฐบัญญัติ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองเป็นของตนเอง โดยส่วนใหญ่กฎหมายของมลรัฐจะมีเนื้อหาสอดคล้อง
กับกฎหมายของสหพันธ์ข้างต้น 

บทบัญญัติเ ก่ียวกับการยกเลิกเพิกถอนคํา ส่ังทางปกครองตามรัฐบัญญัติ ว่าด้วย 
วิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ ได้แก่ มาตรา ๔๘ กําหนดเก่ียวกับการเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรา ๔๙ กําหนดเก่ียวกับการยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วย
กฎหมาย ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่าวมีสถานะเป็นกฎหมายกลางในการทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผลบังคับ 
นอกจากนี้ บทบัญญัติเก่ียวกับการทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผลบังคับยังได้กําหนดไว้ตามกฎหมายเฉพาะ
ต่างๆ เช่น มาตรา ๑๕ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการโรงแรม มาตรา ๑๗ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการพลังงาน
นิวเคลียร์ มาตรา ๔๗ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยอาวุธ และมาตรา ๑๒ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยข้าราชการ อนึ่ง 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการยกเลิกหรือเพิกถอนคําส่ังทางปกครองไม่ใช้บังคับแก่กรณีท่ีคําส่ังทางปกครองเป็น
โมฆะ เนื่องจากคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะย่อมไม่มีผลบังคับมาตั้งแต่ต้น กรณีจึงไม่มีความจําเป็นท่ีต้อง
ยกเลิกเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง แต่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองหรือผู้พิพากษาย่อมมีอํานาจประกาศความ
เป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๔ วรรคห้า แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ือง
ทางปกครองแห่งสหพันธ์  

รัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ยกเลิกเพิกถอนคําส่ังทางปกครองไว้ ดังต่อไปนี ้

 

 

                                                 
๕๒

 Kimminich, in: JuS 1956, S.249. 
๕๓ Kisker und Püttner, Vertrauensschutz im Verwaltungsrecht, in: VVDStRL Bd. 32 

(1974), S. 149ff. 



 
 

๑๕ 

“มาตรา ๔๘  การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๑) (๑.๑) คําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีไม่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้อาจถูก 

เพิกถอนท้ังหมดหรือบางส่วน โดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด
ขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดได้ (๑.๒) แต่ถ้าคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการก่อตั้งหรือรับรองสิทธิหรือประโยชน์นั้น
เป็นคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ การเพิกถอนเป็นไปตามวรรคสองถึงวรรคส่ี 

(๒) (๒.๑) การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้เงิน หรือ
ให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ไม่อาจกระทําได้ เม่ือผู้รับประโยชน์มีความเช่ือต่อสถานะ
ของคําส่ังทางปกครองและเม่ือเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างความเช่ือของผู้รับประโยชน์กับประโยชน์
สาธารณะในการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองแล้วความเช่ือของผู้รับประโยชน์สมควรได้รับความคุ้มครอง 
(๒.๒) โดยหลักแล้วความเช่ือย่อมได้รับความคุ้มครองเม่ือผู้รับประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคําส่ัง
ทางปกครองหรือได้ดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ หรือการ
เปล่ียนแปลงจะทําให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี (๒.๓) กรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับประโยชน์ไม่อาจอ้าง
ความเช่ือได ้

๑. ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่ 
หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

๒. ผู้นั้นได้ให้ข้อความซ่ึงไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสําคัญ 
๓. ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองในขณะได้รับคําส่ังทาง

ปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
(๒.๔) กรณีตามวรรคสอง เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิกถอนคําส่ังทางปกครองให้มีผลย้อนหลังไปในอดีตได ้

(๓) (๓.๑) เม่ือคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีไม่อยู่ในบังคับของวรรคสองถูก
เพิกถอนแล้ว ผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู่
ของคําส่ังทางปกครองและเม่ือเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างความเช่ือและประโยชน์สาธารณะแล้ว ความ
เช่ือสมควรได้รับความคุ้มครอง (๓.๒) ให้นําวรรคสอง ประโยคท่ีสาม มาใช้บังคับด้วย (๓.๓) ค่าทดแทนความ
เสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ท่ีผู้นั้นอาจได้รับหากคําส่ังทางปกครองดังกล่าวไม่ถูก 
เพิกถอน (๓.๔) ให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณากําหนดค่าทดแทนความเสียหาย (๓.๕) ผู้รับประโยชน์ต้องร้องขอ 
ค่าทดแทนภายในหนึ่งปีนับแต่ได้รับแจ้งการเพิกถอนนั้น 

(๔) (๔.๑) เจ้าหน้าท่ีต้องเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายภายในหนึ่งปี
นับแต่ได้รู้ถึงเหตุท่ีจะให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น (๔.๒) ความในประโยคท่ี
หนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่วรรคสอง ประโยคท่ีสาม ข้อ ๑ 

(๕) เจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๓ แห่งรัฐบัญญัตินี้มีอํานาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่อาจ
โต้แย้งได้ รวมถึงอํานาจพิจารณาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีคนก่อน ซ่ึงเคยปฏิบัติหน้าท่ี
ในตําแหน่งเดียวกัน 

มาตรา ๔๙  การยกเลิกคําส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๑) คําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ีไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําส่ังทาง

ปกครองท่ีไม่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้อาจถูกยกเลิกท้ังหมดหรือบางส่วน โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะท่ียกเลิก
หรือมีผลในอนาคต เว้นแต่เป็นกรณีท่ีคงต้องทําคําส่ังทางปกครองท่ีมีเนื้อหาทํานองเดียวกันนั้นอีก หรือ
เป็นกรณีท่ีการยกเลิกไม่อาจกระทําได้เพราะเหตุอ่ืน 



 
 

๑๖ 

(๒) (๒.๑) คําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําส่ัง
ทางปกครองท่ีไม่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้อาจถูกยกเลิกท้ังหมดหรือบางส่วน โดยให้มีผลในอนาคตเฉพาะ
เม่ือมีกรณีดังต่อไปนี ้

๑. มีกฎหมายกําหนดให้ยกเลิกได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้ยกเลิกได้ในคําส่ังทางปกครอง
นั้นเอง 

๒. คําส่ังทางปกครองนั้นมีข้อกําหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติ
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

๓. ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้
ในขณะทําคําส่ังทางปกครองแล้วเจ้าหน้าท่ีคงจะไม่ทําคําส่ังทางปกครองนั้น และหากไม่ยกเลิกจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได ้

๔. บทกฎหมายเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ ในขณะทําคําส่ังทางปกครอง
แล้วเจ้าหน้าท่ีคงจะไม่ทําคําส่ังทางปกครองนั้น แต่การยกเลิกในกรณีนี้ให้กระทําได้เท่าท่ีผู้รับประโยชน์ยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตามคําส่ังทางปกครองดังกล่าว และหากไม่ยกเลิกจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได ้

๕. อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ หรือต่อประชาชนอัน
จําเป็นต้องป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าว 
(๒.๒) ให้นํามาตรา ๔๘ วรรคส่ี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๓) (๓.๑) คําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ีไม่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ซ่ึงเป็น
การให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี
แน่นอนหรือเป็นเงื่อนไขการใช้เงิน อาจถูกยกเลิกท้ังหมดหรือบางส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลังไปในอดีตได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

๑. มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันท่ีจะดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคําส่ัง
ทางปกครอง 

๒. ผู้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันท่ีจะดําเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในคําส่ังทางปกครอง 
(๓.๒) ให้นํามาตรา ๔๘ วรรคส่ี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๔) คําส่ังทางปกครองท่ีถูกยกเลิกไม่มีผลบังคับใช้ เม่ือคําส่ังยกเลิกคําส่ังทางปกครอง
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ปรากฏว่ามีการกําหนดเวลาใช้บังคับไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(๕) เจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๓ แห่งรัฐบัญญัตินี้มีอํานาจยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีไม่อาจ
โต้แย้งได้ รวมถึงอํานาจพิจารณายกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีคนก่อน ซ่ึงเคยปฏิบัติหน้าท่ี
ในตําแหน่งเดียวกัน 

(๖) (๖.๑) ในกรณีท่ีมีการยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์เพราะเหตุตาม
วรรคสอง ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๓ ถึงข้อ ๕ ผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนค่าเสียหายอันเกิดจากความ
เช่ือโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําส่ังทางปกครองและความเช่ือดังกล่าวสมควรได้รับความคุ้มครอง (๖.๒)
ให้นํามาตรา ๔๘ วรรคสาม ประโยคท่ีสามถึงประโยคท่ีห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม (๖.๓) ข้อพิพาทเก่ียวกับ
ค่าทดแทนความเสียหายอยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม” 

 

 

 



 
 

๑๗ 

๒. รูปแบบของหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตในการยกเลิกเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครอง 

รูปแบบของหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตในการยกเลิกเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครอง ได้แก่ การคุ้มครองสถานะของคําส่ังทางปกครอง (Bestandsschutz) และการคุ้มครองสถานะ
ของผู้รับคําส่ังทางปกครอง (Vermögensschutz) ซ่ึงตามรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครอง
แห่งสหพันธ์กําหนดรูปแบบของหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในบทบัญญัติมาตรา ๔๘ การเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรา ๔๙ การยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย โดย
พิจารณาแบ่งแยกจากลักษณะการให้ความคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต ซ่ึงหากเป็นการคุ้มครองสถานะ
ของคําส่ังทางปกครอง (Bestandsschutz) เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาถึงความคงอยู่ของคําส่ังทางปกครอง
ประกอบกับความเช่ือโดยสุจริตของคู่กรณี สําหรับการคุ้มครองสถานะของผู้รับคําส่ังทางปกครอง 
(Vermögensschutz) เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาถึงการทดแทนความเสียหายอันเนื่องมาจากความเช่ือของ
คู่กรณีต่อคําส่ังทางปกครองถูกกระทบ 

๒.๑ การคุ้มครองสถานะของคําส่ังทางปกครอง (Bestandsschutz) 
การคุ้มครองสถานะของคําส่ังทางปกครองตามรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทาง

ปกครองแห่งสหพันธ์ปรากฏเพียงกรณีเดียว คือ มาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณา
เร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้เงิน หรือ
ให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได ้

เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๔๘ แห่ง
รัฐบัญญัติดังกล่าวได้ ก็ต่อเม่ือเป็นกรณีท่ีความไม่ชอบด้วยกฎหมายปรากฏตั้งแต่ขณะออกคําส่ังทาง
ปกครอง ในกรณีท่ีขณะออกคําส่ังทางปกครองชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
เปล่ียนแปลงไปในภายหลังทําให้คําส่ังทางปกครองดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้น คําส่ังทางปกครองดังกล่าวยังคงชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับ เพียงแต่ปรากฏเหตุ
ท่ีอาจยกเลิกคําส่ังทางปกครองได้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ข้อ ๓ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ือง
ทางปกครองแห่งสหพันธ์๕๔  

ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองอาจแบ่งเป็นความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในเชิงเนื้อหาและความไม่ชอบด้วยกฎหมายในเชิงรูปแบบ๕๕ ซ่ึงไม่จําต้องพิจารณาว่ากระทบต่อสิทธิของ
คู่กรณีหรือไม่ หากปรากฏเพียงว่าคําส่ังทางปกครองขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์แห่ง
กฎหมายอ่ืนๆ หรือการตีความโดยเจ้าหน้าท่ีหรือการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่ถูกต้องย่อมถือว่าคําส่ังทาง
ปกครองดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายในเชิงเนื้อหาแล้ว แต่ไม่รวมถึงคําส่ังทางปกครองท่ีขัดต่อระเบียบ
ภายในฝ่ายปกครอง (Verwaltungsvorschriften)๕๖ เว้นแต่ ในกรณีคําส่ังทางปกครองท่ีขัดต่อระเบียบ
ภายในฝ่ายปกครองเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีมีดุลพินิจ กรณีดังกล่าวอาจขัดต่อหลักความเสมอภาคตาม
มาตรา ๓ ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเนื่องจากระเบียบภายในฝ่ายปกครองเป็น
กรอบในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง๕๗
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 Kopp, § 48 VwVfG, Rn. 50. 
๕๖ BVerwG NVwZ 2003, 1388; Ehlers  Dirk, Das Verwaltungsverfahrensgesetz im 

Spiegel der Rechtprechung der Jahre 1998-2003, in: Vw 2004, 255/278. 
๕๗ BVerwGE 52, 193=DÖV 1978, 110; BVerwG NVwZ 2003, 1384; Dorn, in: DÖV 1988, S. 11. 



 
 

๑๘ 

มีข้อควรพิจารณาว่า เจ้าหน้าท่ีมีอิสระในการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายท่ีเป็นภาระทุกกรณีหรือไม่ นั้น เห็นว่า การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ี
เป็นภาระย่อมอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี ดังนั้น ดุลพินิจตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีจึงเป็นเพียงเงื่อนไข
เดียวในการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีเป็นภาระ ส่วนหลักการคุ้มครองความเช่ือ
โดยสุจริต เจ้าหน้าท่ีมักจะไม่นํามาเป็นข้อพิจารณาในการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง เนื่องจากคําส่ังทาง
ปกครองดังกล่าวเป็นภาระแก่คู่กรณี และการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นภาระย่อมเป็นประโยชน์แก่
คู่กรณี การใช้ดุลพินิจตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีจึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบความสําคัญระหว่างหลัก
ความชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๒๐ วรรคสาม๕๘ ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) 
และหลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะ ซ่ึงท้ังสองหลักกฎหมายต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติรัฐอันมีสถานะ
เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงถือว่าหลักกฎหมายท้ังสองดังกล่าวอยู่ในสถานะเดียวกันและมีความสําคัญเท่า
เทียมกัน ดังนั้น จึงต้องพิจารณาถึงความสําคัญระหว่างผลประโยชน์และส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครองประกอบ
กับการพิจารณาถึงสถานการณ์พิเศษในแต่ละกรณี๕๙ สถานการณ์พิเศษตามแนวคําพิพากษาและในทาง
ตํารา เช่น การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีเป็นภาระจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
คู่กรณี บุคคลท่ีสาม หรือส่วนรวมในภายหลัง หรือการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองจะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อหลักสุจริต๖๐ เจ้าหน้าท่ีจึงไม่จําเป็นต้องเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ี
ไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีเป็นภาระดังกล่าวเสมอไป แต่สําหรับในสถานการณ์พิเศษบางกรณีดุลพินิจตัดสินใจ
ของเจ้าหน้าท่ีอาจลดลงจนกระท่ังเจ้าหน้าท่ีนั้นไม่มีดุลพินิจตัดสินใจในเร่ืองดังกล่าวเลยและถูกผูกพันให้
ต้องเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีเป็นภาระในทุกกรณี 

ตามหลักสุจริตบุคคลย่อมไม่อาจถือประโยชน์จากการกระทําท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
ตนเองได้ ในทํานองเดียวกัน คู่กรณีย่อมไม่อาจกล่าวอ้างความเช่ือโดยสุจริตต่อคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๔๘ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่ง
สหพันธ์จึงต้องกําหนดขั้นตอนในการการตรวจสอบความเช่ือของคู่กรณีต่อคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายไว้อย่างเข้มงวด ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

ข้ันตอนที่หนึ่ง ปรากฏเหตุที่ทําให้ความเช่ือไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๔๘ 
วรรคสอง ประโยคที่สาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองแห่งสหพันธ์หรือไม่ 

มาตรา ๔๘ วรรคสอง ประโยคท่ีสาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครอง
แห่งสหพันธ์เป็นบทบัญญัติซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของความเช่ือ (Vertrauensgrundlage) และเหตุท่ีกําหนดไว้
ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นบทบัญญัติท่ีเป็นรูปธรรมในการพิจารณาถึงความคงอยู่ของความเช่ือ (Das 
Bestehen eines Vertrauens) โดยหากปรากฏเหตุตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ประโยคท่ีสาม ข้อ ๑ ถึง
ข้อ ๓ แห่งรัฐบัญญัติดังกล่าว ความเช่ือของผู้รับคําส่ังทางปกครองย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่
จําเป็นต้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการคุ้มครองความเช่ือของผู้รับคําส่ังทางปกครองต่อสถานะของ
คําส่ังทางปกครองและประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม บันทึกเหตุผลของร่างกฎหมายฝ่ายรัฐบาลมี

                                                 
๕๘

 อ้างแล้ว, ดูเชิงอรรถท่ี ๗ 
๕๙ Mertens, in: Jura 1979, S. 86; Erichsen/Brügge, Die Rücknahme von Verwaltungs- 

akten, in: Jura 1999, S. 164; Ruffert, § 23, Rn. 13ff. 
๖๐ BVerwGE 44, 333/336; VGH BW NVwZ 1989, 882/884; Erichsen/Brügge, in: Jura 

1999, S. 164. 



 
 

๑๙ 

ข้อสังเกตว่า กรณีตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นเพียงกรณีตัวอย่างท่ีสําคัญเท่านั้น อาจมีกรณีอ่ืนท่ีทําให้ความ
เช่ือของผู้รับคําส่ังทางปกครองไม่ได้รับการคุ้มครองได้อีก๖๑

 

ข้อ ๑  ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง
หรือข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

ความเช่ือของผู้รับคําส่ังทางปกครองต่อสถานะของคําส่ังทางปกครองจะไม่ได้รับความ
คุ้มครอง หากปรากฏว่าผู้รับคําส่ังทางปกครองมีส่วนในการทําให้เกิดความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ัง
ทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีอาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีเป็นการให้ประโยชน์โดยไม่
ต้องคํานึงถึงหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต โดยจะต้องปรากฏเงื่อนไข ๒ ประการ ดังนี ้

ประการที่หนึ่ง ต้องเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอก
ให้แจ้ง หรือข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย หากเป็น
เพียงการกระทําท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมไม่เพียงพอท่ีจะถือว่าเป็นความผิดของผู้รับคําส่ังทางปกครอง  
ท้ังนี้ องค์ประกอบของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่ 
หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมายอาจพิจารณาเทียบเคียงได้
จากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายอาญา๖๒  

ประการที่สอง ผู้รับคําส่ังทางปกครองจะต้องมีส่วนในการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือ
ปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิ
ชอบด้วยกฎหมาย และต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้รับคําส่ังทางปกครองและการออกคําส่ัง
ทางปกครอง๖๓ แต่ในกรณีท่ีบุคคลท่ีสามซ่ึงมิใช่ผู้แทนหรือผู้รับมอบอํานาจเต็มจากผู้รับคําส่ังทางปกครอง
ได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้
ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมายไม่ถือว่าเป็นกรณีท่ีผู้รับคําส่ังทางปกครองมีส่วนใน
การกระทําดังกล่าว 

ข้อ ๒  ผู้นั้นได้ให้ข้อความซ่ึงไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสําคัญ 
ผู้ รับคําส่ังทางปกครองไม่อาจเรียกร้องให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาความเช่ือโดยสุจริต 

ในการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ เม่ือผู้รับคําส่ังทางปกครองได้ให้ข้อความซ่ึงไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสําคัญ เนื่องจากผู้รับคําส่ังทางปกครองมีส่วนในการทําให้คําส่ังทาง
ปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย๖๔ รวมถึงจะต้องคํานึงถึงหลักความสัมพันธ์ระหว่างผลกับการกระทํา
ประกอบด้วย 

ข้อ ๓  ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง ในขณะได้รับ
คําส่ังทางปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

บทบัญญัติของกฎหมายกําหนดว่า ผู้รับคําส่ังทางปกครองได้รู้หรือควรจะต้องรู้ถึงเหตุ
แห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง ดังนั้น เพียงการรู้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับเหตุแห่งความ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองจึงยังไม่เข้ากรณีตามข้อ ๓ สําหรับความรู้หรือควรจะต้องรู้ถึง

                                                 
๖๑

 BT-Druck. 7/910 S.70 (Begründung zu § 44 II des Entwurfs=§ 48 II VwVfG) zitiert 

nach BVerwGE 92, 81/85. 
๖๒

 Kimminich, in: JuS 1965, 249/255; Knoke, S. 153; Ruffert, § 23, Rn. 24. 
๖๓

 Stelkens/Bonk/Sachs, § 48 VwVfG, Rn. 32; Meyer/Borgs, § 48 VwVfG, Rn. 59. 
๖๔

 BVerwGE 78, 139/143; Knoke, S. 154. 



 
 

๒๐ 

เหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองต้องเป็นกรณีท่ีผู้รับคําส่ังทางปกครองต้องรู้ด้วย
ว่าเหตุดังกล่าวทําให้คําส่ังทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย๖๕  

กรณีความไม่รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองต้องเป็นไปโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซ่ึงคําว่า “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” หมายถึง กรณีท่ีจะต้องใช้ความ
ระมัดระวังเป็นอย่างสูง แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังดังกล่าว๖๖ ซ่ึงการใช้ความระมัดระวังขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลซ่ึงจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจะต้องพิจารณาท้ังองค์ประกอบทางด้านกฎหมายและความสามารถเฉพาะบุคคล๖๗ ดังนั้น ในกรณีท่ี
ผู้รับคําส่ังทางปกครองได้รับแจ้งคําส่ังทางปกครองตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว (Bekanntgabe) ผู้รับคําส่ัง
ทางปกครองย่อมไม่อาจกล่าวอ้างว่าไม่ทราบถึงคําส่ังทางปกครองนั้น และในกรณีนี้ย่อมถือได้ว่าเป็นความ
ไม่รู้โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง๖๘ นอกจากนี้ โดยท่ีมีแนวคิดว่าประชาชนสามารถเช่ือถือการปฏิบัติ
ของฝ่ายปกครองท่ีสอดคล้องกับระเบียบภายในฝ่ายปกครองหรือแนวปฏิบัติของฝ่ายปกครองได้ ดังนั้น 
หากปรากฏว่าฝ่ายปกครองปฏิบัติแตกต่างจากแนวปฏิบัติเดิม แต่คู่กรณียังคงเช่ือถือแนวปฏิบัติของฝ่าย
ปกครองท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเดิม กรณีนี้ย่อมไม่ถือว่าเป็นการกระทําท่ีประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง๖๙

 

ข้ันตอนที่สอง การคุ้มครองความเช่ือของผู้รับคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๔๘ 
วรรคสอง ประโยคที่สอง แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองแห่งสหพันธ์ 

ความเช่ือของผู้รับคําส่ังทางปกครองย่อมได้รับความคุ้มครอง เม่ือผู้รับคําส่ังทางปกครอง
ได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคําส่ังทางปกครองหรือได้ดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจ
เปล่ียนแปลงแก้ไขได้ หรือการเปล่ียนแปลงจะทําให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี เนื่องจากการท่ีผู้รับ
คําส่ังทางปกครองได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคําส่ังทางปกครอง หรือได้ดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินไปแล้ว 
กรณีดังกล่าวเป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งท่ีอาจทําให้เช่ือได้ว่าผู้รับคําส่ังทางปกครองได้แสดงความเช่ือต่อความ
คงอยู่ของสถานะของคําส่ังทางปกครองแล้ว ซ่ึงเป็นบทบัญญัติท่ีเป็นรูปธรรมในการพิจารณาถึงความคงอยู่
ของความเช่ือ (Das Bestehen eines Vertrauens) ด้วยเช่นกัน 

ข้ันตอนที่สาม การพิจารณาเปรียบเทียบความสําคัญระหว่างประโยชน์ของผู้รับคําส่ัง
ทางปกครองในการคุ้มครองความเช่ือต่อความคงอยู่ของสถานะของคําส่ังทางปกครองและประโยชน์
สาธารณะ 

เม่ือไม่ปรากฏเหตุท่ีทําให้ความเช่ือไม่ได้รับความคุ้มครองตามขั้นตอนท่ีหนึ่ง และปรากฏ
ว่าผู้รับคําส่ังทางปกครองได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคําส่ังทางปกครองหรือได้ดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน
ไปแล้วโดยไม่อาจเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ หรือการเปล่ียนแปลงจะทําให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี
ตามขั้นตอนท่ีสอง ในขั้นตอนสุดท้ายจะพิจารณาการคุ้มครองความเช่ือ (Die Schutzwürdigkeit des 
Vertrauens) โดยเปรียบเทียบความสําคัญระหว่างประโยชน์ของผู้รับคําส่ังทางปกครองในการคุ้มครอง
ความเช่ือต่อความคงอยู่ของสถานะของคําส่ังทางปกครองและประโยชน์สาธารณะ โดยในการพิจารณา

                                                 
๖๕

 Kopp, § 48 VwVfG, Rn. 122. 
๖๖

 Stelkens/Bonk/Sachs, § 48 VwVfG, Rn. 34; BVerwGE 40, 212/217; Knoke, S. 156. 
๖๗

 Erichsen  Hans Uwe, in: Jura 1981, 534/541; Kopp, , § 48 VwVfG, Rn. 73; Knoke, S. 156. 
๖๘

 VGH Kassel NVwZ 1990, 885. 
๖๙

 Kopp, § 48 VwVfG, Rn. 125. 



 
 

๒๑ 

ความสําคัญดังกล่าวจะต้องคํานึงถึงหลักความพอสมควรแก่เหตุ (Verhältnismäßigkeit) ภายใต้หลักการ
ห้ามใช้อํานาจเกินขอบเขต (Übermaßverbot)

๗๐

 

ผลของการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เจ้าหน้าท่ีอาจมีดุลพินิจให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีผล

ย้อนหลังไปในอดีตหรือมีผลไปในอนาคตก็ได้ โดยหลักแล้วกรณีท่ีผู้รับคําส่ังทางปกครองไม่ได้รับการ
คุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ประโยคท่ีสาม แห่งรัฐบัญญัติ ว่าด้วย 
วิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิกถอนคําส่ังทางปกครองให้มีผลย้อนหลังไป
ในอดีตได้ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ประโยคท่ีส่ี แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่ง
สหพันธ์ 

ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการพิจารณาผลของคําส่ังทางปกครองจะต้องอยู่ในกรอบของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักกฎหมายท่ัวไป เช่น หลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความม่ันคงแห่งนิติ
ฐานะ และหลักความยุติธรรมรายกรณี รวมถึงหลักความพอสมควรแก่เหตุด้วย 

๒.๒ การคุ้มครองสถานะของผู้รับคําส่ังทางปกครอง (Vermögensschutz) 
การคุ้มครองสถานะของผู้รับคําส่ังทางปกครอง (Vermögensschutz) กําหนดไว้ตาม

มาตรา ๔๘ วรรคสาม และมาตรา ๔๙ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ ซ่ึง
บทบัญญัติดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานของความเช่ือ (Vertrauensgrundlage) โดยท่ีความเช่ือของคู่กรณีต่อคําส่ัง
ทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายย่อมได้รับความคุ้มครองตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การ
ยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายจึงต้องปรากฏเหตุท่ีกฎหมายกําหนดเท่านั้น (มาตรา ๔๙ 
แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์) และต้องมีการทดแทนความเสียหายอัน
เนื่องมาจากความเช่ือของคู่กรณีถูกกระทบซ่ึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวย่อมสอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยการ
ประกันกรรมสิทธ์ิตามมาตรา ๑๔ ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการคุ้มครอง
ความม่ันคงแห่งนิติฐานะและการคุ้มครองความเช่ือต่อกรรมสิทธ์ิท่ีรับรองโดยกฎหมายท่ีสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

อย่างไรก็ตาม กรณีการคุ้มครองความเช่ือของคู่กรณีต่อคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง และมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทาง
ปกครองแห่งสหพันธ์ กําหนดหลักเกณฑ์ไว้แตกต่างกัน เนื่องจากตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ เป็นการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายซ่ึงเป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ซ่ึงวัตถุประสงค์ในการ
เพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าวเพ่ือเป็นการยุติการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจ
แบ่งแยกได้ หากมีการกําหนดให้ต้องจ่ายค่าทดแทนซ่ึงอาจเป็นเงินหรือการให้ประโยชน์อย่างอ่ืนย่อมทําให้
การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ี
ไม่จําเป็นต้องเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าว เนื่องจากยังมีมาตรการอ่ืนท่ีให้ผลเช่นเดียวกันแต่ปฏิบัติ
ได้ง่ายกว่า เช่น การละเว้นการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าว หรือการจํากัดการเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองเพียงบางส่วน 

 

 

 

                                                 
๗๐

 Knoke, S. 159. 



 
 

๒๒ 

๒.๒.๑ การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงมิได้เป็นการให้เงิน หรือ
ให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ 

ตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่ง
สหพันธ์กําหนดเก่ียวกับการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีเป็นการให้ประโยชน์ซ่ึงมิได้
เป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ โดยกําหนดให้มีการทดแทนความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตของผู้รับคําส่ังทางปกครองต่อสถานะของคําส่ังทาง
ปกครอง แนวคิดเก่ียวกับการทดแทนความเสียหายเป็นแนวคิดใหม่ในกฎหมายท่ีทําให้คําส่ังทางปกครองท่ีไม่
ชอบด้วยกฎหมายกลับสู่สถานะท่ีชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้ความคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตท่ีถูกกระทบ 
อาจมีการทดแทนด้วยการให้ประโยชน์อ่ืนๆ เม่ือการทดแทนด้วยเงินไม่อาจกระทําได้๗๑

 

มีข้อควรพิจารณาว่า การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงมิได้เป็น
การให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติว่า
ด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ เจ้าหน้าท่ีต้องพิจารณาหลักเกณฑ์การคุ้มครองความเช่ือ
โดยสุจริตตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ประโยคท่ีสาม ข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ือง
ทางปกครองแห่งสหพันธ์ประกอบด้วยหรือไม่ นั้น  

แม้ว่าในปัจจุบันได้มีการบัญญัติอย่างชัดเจนไว้ในมาตรา ๔๘ วรรคสาม ประโยคท่ีสอง 
แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ ให้นําหลักเกณฑ์การคุ้มครองความเช่ือโดย
สุจริตตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ประโยคท่ีสาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่ง
สหพันธ์มาใช้บังคับแก่การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงมิได้เป็นการให้เงิน หรือให้
ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณา
เร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ โดยอนุโลมแล้วก็ตาม แต่การศึกษาแนวคิดอันเป็นท่ีมาของบทบัญญัติ
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสําคัญของหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตในการเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

แต่เดิมศาลปกครองและฝ่ายตําราส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า ไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์
ในการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ประโยคท่ีสาม ข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ แห่งรัฐบัญญัติว่า
ด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ในการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย๗๒ 
เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายมิได้กําหนดให้อนุโลมนําบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับด้วย และการเพิก
ถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงมิได้เป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ี
อาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ 
กําหนดให้ผู้รับคําส่ังทางปกครองมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องมาจากการคุ้มครองความ
เช่ือโดยสุจริตของผู้รับคําส่ังทางปกครองต่อความคงอยู่ของคําส่ังทางปกครองอย่างได้สัดส่วนแล้ว 

ฝ่ายตําราอีกด้านหนึ่งเห็นว่า ในการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซ่ึงมิได้เป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่ง
รัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ นั้น ฝ่ายนิติบัญญัติประสงค์ให้เจ้าหน้าท่ีต้อง
คํานึงถึงหลักความชอบด้วยกฎหมายในลําดับแรกก่อนหลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะจึงกําหนดให้อํานาจ
เจ้าหน้าท่ีเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าว และผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหาย  

                                                 
๗๑

 Knoke, S. 159. 
๗๒

 VGH Kassel NVwZ-RR 1993, 350; Erichsen/Brügge, in: Jura 1999, S. 155, 162. 



 
 

๒๓ 

ซ่ึงการกําหนดให้จ่ายค่าทดแทนความเสียหายย่อมเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการคุ้มครองความ
เช่ือโดยสุจริตของผู้รับคําส่ังทางปกครอง๗๓

 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายมิได้กําหนดเงื่อนไขในการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายซ่ึงมิได้เป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๔๘ 
วรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ประการอ่ืนไว้ ทําให้เจ้าหน้าท่ีมี
ดุลพินิจเป็นอย่างมากในการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าว ขอบเขตของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี
จึงต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับหลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะ และหลักการ
คุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตซ่ึงต่างก็เป็นองค์ประกอบของหลักนิติรัฐอันมีสถานะเป็นกฎเกณฑ์ตาม
รัฐธรรมนูญซ่ึงผูกพันต่อการใช้อํานาจของรัฐ รวมถึงแนวคิดเก่ียวกับหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันมี
อิทธิพลต่อกระบวนพิจารณาตัดสินใจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองและการกําหนดค่าทดแทนความเสียหาย
ให้สอดคล้องกับหลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักความได้สัดส่วน๗๔ นอกจากนี้ ควรนําหลักเกณฑ์ท่ี
เป็นรูปธรรมในการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ประโยคท่ีสาม ข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ 
แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์มาบังคับใช้แก่การเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงมิได้เป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้
ตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์มาใช้บังคับโดย
อนุโลมเพ่ือเป็นกรอบในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีอย่างเหมาะสมในการตัดสินใจเป็นรายกรณี 

๒.๒.๒ การยกเลิกคําส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย 
การยกเลิกคําส่ังทางปกครอง หมายถึง การทําให้คําส่ังทางปกครองท่ีมีผลบังคับท่ีชอบ

ด้วยกฎหมายส้ินผลไป ซ่ึงการทําให้คําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายส้ินผลบังคับกระทบต่อหลัก 
นิติรัฐโดยตรง ดังนั้น จึงต้องมีการพิจารณาระหว่างหลักความชอบด้วยกฎหมายท่ีทําให้การดําเนินงานของ
ฝ่ายปกครองมีความม่ันคง (Stabilisierungsfunktion des Verwaltungsrechtsverhältnisses) และหลัก
ความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองอย่างยืดหยุ่น (Effizienz des Verwaltungs- 
handelns flexibel) รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณี ด้วยเหตุนี้ การยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบ
ด้วยกฎหมายจะต้องกระทําภายใต้เงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะโดยเคร่งครัด กล่าวคือ 
กฎหมายกําหนดเหตุแห่งการยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะซ่ึงสอดคล้อง
กับหลักนิติรัฐ สิทธิขั้นพ้ืนฐานของพลเมือง และหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตในรูปของการ
กําหนดค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรา ๔๙ วรรคหก แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทาง
ปกครองแห่งสหพันธ์ รวมถึงขอบเขตการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีต้องคํานึงถึงหลักการคุ้มครองความเช่ือ
โดยสุจริตดังกล่าวด้วย 

มีข้อควรพิจารณาว่า หลักเกณฑ์การยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายจะ
นํามาบังคับใช้แก่การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได้หรือไม่ ความเห็นด้านหนึ่งมิได้
คัดค้านการนําหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย

                                                 
๗๓

 Schenke  Wolf-Rüdiger, Probleme der Bestandskraft von Verwaltungsakten, in: DÖV 

1983, S.322; Zarachias NVwZ 2002, 1306/1307; Knoke, S. 236. 
๗๔

 Ehlers, Die Vereinbarkeit der „Alcan“–Rechtsprechung des EuGH mit dem 

deutschen Verfassungsrecht, in: DZWir 1998, S. 493; Suerbaum  Joachim, Die Europäisierung des 

nationalen Verwaltungsverfahrensrechts am Beispiel der Rückabwicklung gemeinschaftsrechtswidriger 

staatlicher Beihilfen, in: VerwArch 2000, S. 194. 



 
 

๒๔ 

กฎหมาย๗๕ แต่ความเห็นโดยส่วนใหญ่ เห็นว่า ไม่อาจนําหลักเกณฑ์การยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบ
ด้วยกฎหมายมาบังคับใช้แก่การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได้๗๖ เนื่องจาก
บทบัญญัติของกฎหมายกําหนดชัดเจนว่ามาตรา ๔๙ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครอง
แห่งสหพันธ์ใช้บังคับแก่การยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น อีกประการหนึ่ง หลัก
ความชอบด้วยกฎหมายและหลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะได้ให้ความคุ้มครองสถานะทางกฎหมายของผู้รับ
คําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายมากกว่าผู้รับคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย๗๗ และการ
คุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตของผู้รับคําส่ังทางปกครองกรณีเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายไม่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับการยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
มิฉะนั้นอาจกระทบต่อหลักความเสมอภาคหากปฏิบัติต่อส่ิงท่ีไม่เท่าเทียมกันอย่างเท่าเทียมกันได้ (มาตรา 
๓๗๘ ประกอบมาตรา ๒๐ วรรคสาม ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)๗๙ นอกจากนี้  
ผลทางกฎหมายระหว่างการยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายและการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง
ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายยังมีความแตกต่างกัน ทําให้ไม่อาจนําหลักกฎหมายเก่ียวกับการยกเลิกคําส่ังทาง
ปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายมาใช้บังคับแก่การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได ้

การยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์อยู่ภายใต้เงื่อนไขของมาตรา ๔๙ วรรค
สองและวรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ โดยเจ้าหน้าท่ีสามารถ
ยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายให้มีผลไปในอนาคตหรือมีผลไปในอดีตหรือให้มีผลไปใน
ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งในอนาคตหรือในอดีตก็ได้ แต่ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีจึงต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
ผลทางกฎหมายของการยกเลิกคําส่ังทางปกครองภายใต้บังคับของรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทาง
ปกครองแห่งสหพันธ์ด้วย๘๐

 

๒.๒.๒.๑ การยกเลิกคําส่ังทางปกครองให้มีผลไปในอนาคต 
ผู้รับคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ีเป็นการให้ประโยชน์สมควรได้รับความ

คุ้มครองสถานะทางกฎหมายตามหลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะเป็นอย่าง
สูง ดังนั้น การยกเลิกคําส่ังทางปกครองดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี้ หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตของผู้รับคําส่ังทางปกครองเป็นข้อพิจารณาสําคัญในการ
ยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ีเป็นการให้ประโยชน์ด้วย ดังนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติจึงกําหนดให้
การยกเลิกคําส่ังทางปกครองจะต้องเป็นไปตามเหตุท่ีกําหนดไว้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งรัฐบัญญัต ิ

                                                 
๗๕ BVerwG NVwZ 1987, 498/499; NVwZ 1993, 76/79; Schenke, in: DÖV 1983, 320/325; 

Lange  Klaus, Vertrauensschutz nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, in: Jura 1980, 456/457; 

Maurer, § 11, Rn. 19; Bronnenmeyer  Helmut, Der Widerruf rechtmäßiger begünstigender 

Verwaltungsakte nach § 49 VwVfG, S.32-33; Ehlers, in: Vw 2004, S.279. 
๗๖ Ruffert, § 24, Rn.1; Kopp, § 49 VwVfG, Rn.5; Erichsen, § 18, Rn.7; Erichsen/Brügge, 

in: Jura 1999, S.496/497. 
๗๗

 Kopp, § 49 VwVfG, Rn.5. 
๗๘ มาตรา ๓  มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย 
   ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน รัฐมีหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติต่อชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกัน

ในทางข้อเท็จจริงและขจัดการเลือกปฏิบัต ิ
   บุคคลต้องไม่ได้รับการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศ ครอบครัว เชื้อชาติ ภาษา ถิ่นกําเนิด ความเชื่อ 

ศาสนา ความเห็นทางการเมือง บุคคลต้องไม่ได้รับการเลือกปฏิบัติเพราะความพิการ 
๗๙

 Erichsen, § 18, Rn.7; Erichsen/Brügge, in: Jura 1999, S.496/497, Ruffert, § 24, Rn.1. 
๘๐

 Kopp, § 49 VwVfG, Rn.8. 



 
 

๒๕ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ และการยกเลิกคําส่ังทางปกครองดังกล่าวจะต้องมีผลไป
ในอนาคตเท่านั้น ได้แก่ 

ข้อ ๑  ข้อสงวนสิทธิในการยกเลิกคําส่ังทางปกครอง (Widerrufsvorbehalt) 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๑ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ือง

ทางปกครองแห่งสหพันธ์ กําหนดให้ เจ้าหน้าท่ีสามารถยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ีมี
การตั้งข้อสงวนสิทธิในการยกเลิกคําส่ังดังกล่าวตามบทบัญญัติของกฎหมายได้ ซ่ึงกฎหมายท่ีอาจ
กําหนดให้มีการตั้งข้อสงวนสิทธิได้ เช่น รัฐบัญญัติ (Gesetz) กฎเกณฑ์ท่ีตราขึ้นโดยฝ่ายบริหาร 
(Rechtsverordnung) และกฎเกณฑ์ท่ีตราขึ้นโดยองค์กรปกครองตนเอง (Satzung)๘๑ แต่ไม่รวมถึง
ระเบียบภายในฝ่ายปกครอง (Verwaltungsvorschriften)๘๒  

บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวให้อํานาจเจ้าหน้าท่ีในการกําหนดข้อสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกคําส่ังปกครองไว้ในเนื้อหาของคําส่ังทางปกครองได้ นอกจากข้อสงวนสิทธิแล้วยังหมายรวมถึง การ
กําหนดเงื่อนไขประกอบคําส่ังทางปกครอง (Nebenbestimmung) ตามมาตรา ๓๖๘๓ วรรคสอง ข้อ ๓ 
แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าการยกเลิก
คําส่ังทางปกครองท่ีมีข้อสงวนสิทธิหรือเงื่อนไขประกอบคําส่ังทางปกครองทําได้อย่างอิสระ เนื่องจากใน
การกําหนดข้อสงวนสิทธิหรือเงื่อนไขประกอบคําส่ังทางปกครองดังกล่าวจะต้องกระทําภายในขอบเขตท่ี
กฎหมายกําหนด ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์ของฝ่ายนิติบัญญัติท่ีจะกําหนดกรอบในการยกเลิกคําส่ังทางปกครอง
ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

ข้อ ๒  การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในคําส่ังทางปกครอง (Nichterfüllung einer 
Auflage) 

กรณีท่ีผู้รับคําส่ังทางปกครองไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด (Auflage) ในคําส่ังทางปกครอง
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เจ้าหน้าท่ีอาจยกเลิกคําส่ังทางปกครองดังกล่าวได้  ท้ังนี้ การท่ีผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองไม่อาจปฏิบัติตามข้อกําหนดได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไม่จําเป็นต้องเป็นความผิดของผู้รับ
คําส่ังทางปกครองเสมอไป หากปรากฏเพียงว่าไม่มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
กรณีย่อมถือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีสามารถยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายได้แล้ว 

                                                 
๘๑

 VGH München NVwZ-RR 2000, 815; Erichsen § 18, Rn.13. 
๘๒

 Erichsen/Brügge, in: Jura 1999, 496/498; Bronnenmeyer, S.85ff. 
๘๓

 มาตรา ๓๖  เจ้าหน้าท่ีอาจกําหนดเง่ือนไขประกอบคําส่ังทางปกครองได้ ต่อเม่ือมีบทบัญญัติของ
กฎหมายกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีสามารถกําหนดเง่ือนไขประกอบคําส่ังทางปกครองได้ หรือเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของเง่ือนไขทางกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง 

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าท่ีมีดุลพินิจผูกพันในการออกคําส่ังทางปกครองพร้อมกับการกําหนด
เง่ือนไขในกรณีดังต่อไปนี ้

     (๑) เง่ือนเวลากําหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าท่ีเริ่มมีผลหรือส้ินผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
     (๒) เง่ือนไขให้การเริ่มมีผลหรือส้ินผลของสิทธิหรือภาระหน้าท่ีต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคต

ท่ีไม่แน่นอน 
     (๓) ข้อสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคําส่ังทางปกครอง 
     หรือสัมพันธ์กับเง่ือนไขดังต่อไปนี้  
     (๔) ข้อกําหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระทําหรืองดเว้นกระทํา หรือต้องมีภาระหน้าท่ีหรือ

ยอมรับภาระหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบบางประการ  
     (๕) ข้อสงวนสิทธิในการจัดให้มี เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมข้อกําหนดดังกล่าวในภายหลัง 
เง่ือนไขประกอบคําส่ังทางปกครองจะต้องไม่ทําให้วัตถุประสงค์ของคําส่ังทางปกครองนั้นเสียไป 



 
 

๒๖ 

จะเห็นได้ว่า ข้อสงวนสิทธิในการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง (Widerrufsvorbehalt) 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๑ และข้อกําหนด (Auflage) ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง 
ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๒ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ ต่างเป็นเงื่อนไข
ประกอบคําส่ังทางปกครอง (Nebenbestimmung) ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ข้อ ๓ และข้อ ๔ แห่ง 
รัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ มีข้อควรพิจารณาว่า ในกรณีท่ีเงื่อนไขประกอบ
คําส่ังทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีจะสามารถบังคับการตามเงื่อนไขประกอบคําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวได้หรือไม่ ตามบันทึกประกอบร่างกฎหมายของฝ่ายรัฐบาลเห็นว่า 
เจ้าหน้าท่ีสามารถบังคับการตามเงื่อนไขประกอบคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เนื่องจาก
ตามหลักนิติรัฐเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่สามารถใช้มาตรการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายบังคับกับสิทธิของประชาชน
ได้๘๔

 

อย่างไรก็ตาม ความเห็นโดยท่ัวไปเห็นว่า แม้ว่าเงื่อนไขประกอบคําส่ังทางปกครองจะไม่
ชอบด้วยกฎหมายแต่ก็มีผลบังคับผูกพัน เนื่องจากความชอบด้วยกฎหมายของเงื่อนไขประกอบคําส่ังทาง
ปกครองมิได้เป็นเงื่อนไขตามกฎหมายในการยกเลิกคําส่ังทางปกครอง๘๕ แม้กระนั้นเจ้าหน้าท่ีก็มีดุลพินิจ
ตัดสินใจว่าจะดําเนินการบังคับตามเงื่อนไขประกอบคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หาก
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของเงื่อนไขประกอบคําส่ังทางปกครองปรากฏชัดเจน แต่เจ้าหน้าท่ียังฝืนบังคับ
การตามเงื่อนไขประกอบคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวอีก อาจทําให้การดําเนินการ
ดังกล่าวของเจ้าหน้าท่ีเป็นการใช้ดุลพินิจท่ีผิดพลาดได้๘๖ อย่างไรก็ตาม จะต้องมิใช่กรณีท่ีเงื่อนไขประกอบ
คําส่ังทางปกครองเป็นโมฆะ  

ข้อ ๓  ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป (Änderung der Tatsachenlage) 
คําส่ังทางปกครองอาจถูกยกเลิกได้หากปรากฏว่าข้อเท็จจริงอันเป็นพ้ืนฐานในการออก

คําส่ังทางปกครองเปล่ียนแปลงไปในภายหลัง ซ่ึงหากปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะไม่ออก
คําส่ังทางปกครอง๘๗ กรณีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป เช่น กรณีท่ีศาลเปล่ียนแปลงแนวคํา
พิพากษาท่ีเป็นบรรทัดฐาน๘๘ หรือกรณีท่ีความรู้ทางวิชาการเปล่ียนแปลงไป๘๙ แต่กรณีท่ีรัฐมนตรี
เปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติภายในของฝ่ายปกครองไม่ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงท่ีเปล่ียนแปลงไป๙๐

 

อย่างไรก็ตาม การยกเลิกคําส่ังทางปกครองดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะจากอันตรายต่างๆ ตามแนวคําพิพากษาวินิจฉัยว่ากรณีดังต่อไปนี้เป็นอันตรายต่อ
ประโยชน์สาธารณะ เช่น สุขอนามัยของประชาชน๙๑ การคุ้มครองสวัสดิภาพเยาวชน๙๒ หรือการคุ้มครอง
                                                 

๘๔

 BT-Drucks. 7/910, S.72 zu § 45 RegE; zitiert nach: Schenke, in: DÖV 1983, S.326. 
๘๕

 BVerwG NVwZ 1987, 498; VGH Mannheim NVwZ 1990, 482; Maurer § 11, Rn. 41; 

Bronnenmeyer S.101; Schenke, in: DÖV 1983, 326; Kopp, § 49 VwVfG, Rn. 37, 38a; Suerbaum, in: 

VerwArch 1999, S. 374. 
๘๖

 Ehlers, in: Vw 2004, S. 282; Suerbaum, in: VerwArch 1999, S. 373. 
๘๗

 BVerwGE 59, 124/128; Ruffert, § 24, Rn.10; Kopp, § 49 VwVfG, Rn.43. 
๘๘

 Kopp, § 49 VwVfG, Rn.40. 
๘๙

 BVerwG DVBl. 1982, 1004f.; Kopp, § 49 VwVfG, Rn.45. 
๙๐ BVerwG NVwZ 1991, 577, 578; VGH München BayBVl. 1991, 408; Sächs OVG NJW 

2000, 1057/1059, zur Verschlechterung der Haushaltslage; Ruffert, § 23, Rn. 10. 
๙๑ BVerwG BayVBl. 1992, 730f.; BVerwG NVwZ 1992, 565: Die Sauberkeit des Grundwassers;  

BVerwG NVwZ 1999, 417/419: Gegenbeispiel: Baurechtlicher Nachbarstreit (nur Individualinteresse). 
๙๒

 VGH Mannheim DÖV 1993, 624 



 
 

๒๗ 

การบริหารเงินงบประมาณ๙๓ และเจ้าหน้าท่ีท่ีจะดําเนินการยกเลิกคําส่ังทางปกครองจะต้องมีอํานาจ
หน้าท่ีในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๔  บทกฎหมายที่เปล่ียนแปลงไป (Änderung der Rechtslage) 
บทกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงไปในท่ีนี้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงของบทบัญญัติของ

กฎหมาย เช่น รัฐบัญญัติ (Gesetz) กฎเกณฑ์ท่ีตราขึ้นโดยฝ่ายบริหาร (Rechtsverordnung) หรือ
กฎเกณฑ์ท่ีตราขึ้นโดยองค์กรปกครองตนเอง (Satzung) สําหรับการเปล่ียนแปลงระเบียบภายใน 
ฝ่ายปกครองท่ีไม่มีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย๙๔ หรือการเปล่ียนแปลงคําพิพากษาไม่ถือว่าเป็น
กรณีท่ีบทกฎหมายเปล่ียนแปลงไป๙๕

 

อย่างไรก็ตาม หากผู้รับคําส่ังทางปกครองได้ใช้ประโยชน์จากคําส่ังทางปกครองดังกล่าว
ไปแล้ว เจ้าหน้าท่ีย่อมไม่อาจยกเลิกคําส่ังทางปกครองดังกล่าวได้ หากผู้รับคําส่ังทางปกครองดังกล่าวได้รับ
ประโยชน์แต่เพียงบางส่วน เจ้าหน้าท่ีสามารถยกเลิกคําส่ังทางปกครองดังกล่าวแต่เพียงบางส่วนได้ โดยไม่
จําเป็นต้องคํานึงว่าการยกเลิกดังกล่าวอาจทําให้เกิดความเสียหายเกินควรแก่กรณี ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ัง
ทางปกครองดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะจากอันตรายต่างๆ เช่นเดียวกับท่ี
กําหนดไว้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๓ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทาง
ปกครองแห่งสหพันธ์  

ข้อ ๕  การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (Abwehr schwerer Nachteile für das 
Gemeinwohl) 

มาตรา ๔๙ วรรคสอง ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๕ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทาง
ปกครองแห่งสหพันธ์ กําหนดในลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ท่ัวไป แม้จะไม่ปรากฏว่ามีเหตุแห่งการยกเลิกคําส่ัง
ทางปกครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณา
เร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ แต่ก็อาจเป็นเหตุตามข้อ ๕ การยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วย
กฎหมายเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะได้ มาตรการในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นกฎหมาย
ตามเนื้อหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเหตุตามข้อ ๕ นี้เป็นกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในกรณีมี
เหตุจําเป็นเร่งด่วน (ius eminens) จึงต้องตีความบทบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัดในฐานะข้อยกเว้น เช่น 
บังคับใช้แก่กรณีสาธารณภัย หรือเหตุการณ์ความไม่สงบ ด้วยเหตุนี้ การยกเลิกคําส่ังทางปกครองตามเหตุ
ท่ีกําหนดไว้ตามข้อ ๕ นี้จึงมีกรณีท่ีอาจนํามาใช้บังคับได้ไม่มาก 

เหตุยกเลิกคําส่ังทางปกครองแต่ละเหตุตามท่ีกําหนดในข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ ดังกล่าวข้างต้นมี
ความสัมพันธ์กัน เช่น กรณีท่ีกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย (Recht) เปล่ียนแปลงไป ย่อมไม่เป็นกรณีท่ี
บทบัญญัติของกฎหมาย (Rechtsvorschriften) เปล่ียนแปลงไปตามข้อ ๔ แต่อาจเป็นกรณีการคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะตามข้อ ๕ ได้ นอกจากนี้ เม่ือปรากฏเหตุแห่งการยกเลิกคําส่ังทางปกครองอย่างใด
อย่างหนึ่งตามท่ีกําหนดไว้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วย
วิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์แล้ว เจ้าหน้าท่ีต้องใช้ดุลพินิจตัดสินใจโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์
ของกฎหมายในการออกคําส่ังทางปกครองและการยกเลิกคําส่ังทางปกครอง รวมท้ังต้องพิจารณาถึง
หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตของผู้รับคําส่ังทางปกครองด้วย 

มาตรา ๔๙ วรรคส่ี แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์
กําหนดการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตในฐานะการคุ้มครองสถานะของผู้รับคําส่ังทางปกครอง 
                                                 

๙๓

 BVerwG DÖV 1968, 202; OVG NRW DöD 1982, 110/113.  
๙๔

 BVerwG NVwZ 1991, 579. 
๙๕ BVerwGE DVBl. 1993, 258=JZ 1993, 573; Kopp, § 49 VwVfG, Rn.50a. 



 
 

๒๘ 

(Vermögensschutz)
๙๖ โดยกฎหมายบัญญัติให้มีการทดแทนความเสียหายหากเจ้าหน้าท่ียกเลิกคําส่ัง

ทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายเพราะข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป ข้อกฎหมาย
เปล่ียนแปลงไป หรือเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (มาตรา ๔๙ วรรคสอง ข้อ ๓ ถึงข้อ ๕ แห่งรัฐ
บัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์) นอกจากนี้ ตามแนวคําพิพากษาศาลปกครอง
แห่งสหพันธ์ เห็นว่า ในการยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายเพราะข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
เปล่ียนแปลงไป ข้อกฎหมายเปล่ียนแปลงไป หรือเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (มาตรา ๔๙ วรรค
สอง ข้อ ๓ ถึงข้อ ๕ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์) เจ้าหน้าท่ีต้อง
คํานึงถึงหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตด้วยเช่นกัน โดยจะพิจารณาควบคู่ไปกับการพิจารณาว่ากรณี
ท่ีกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุแห่งการยกเลิกคําส่ังทางปกครองเป็นเหตุท่ีกําหนดไว้ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๙ 
วรรคสอง ข้อ ๓ ถึงข้อ ๕ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ด้วยหรือไม่๙๗

 

ข้อพิจารณาว่า ในการยกเลิกคําส่ังทางปกครองเนื่องจากเป็นไปตามข้อสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกคําส่ังทางปกครองหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดประกอบคําส่ังทางปกครองภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด (มาตรา ๔๙ วรรคสอง ข้อ ๑ และข้อ ๒ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่ง
สหพันธ์) เจ้าหน้าท่ีสามารถยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีมีข้อสงวนสิทธิในการยกเลิกคําส่ังทางปกครองหรือ
ข้อกําหนดประกอบคําส่ังทางปกครอง โดยไม่จําต้องพิจารณาถึงหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตทุก
กรณีหรือไม่ ในกรณีนี้มีความเห็น ๒ แนวทาง คือ  

แนวทางที่หนึ่ง เห็นว่า เนื่องจากหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตมีสถานะเป็น
กฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายมิได้ห้ามการพิจารณาหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตไว้อย่าง
ชัดเจน๙๘ ประกอบกับฝ่ายนิติบัญญัติได้กําหนดกลไกในการคุ้มครองความเช่ือต่อสถานะของคําส่ังทาง
ปกครองไว้ในรูปแบบของการยกเลิกคําส่ังทางปกครองให้มีผลไปในอนาคตเช่นเดียวกับการยกเลิกคําส่ัง
ทางปกครองตามเหตุท่ีกําหนดไว้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ข้อ ๓ ถึงข้อ ๕ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธี
พิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์๙๙ ดังนั้น ในการยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีมีข้อสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกคําส่ังทางปกครองหรือข้อกําหนดประกอบคําส่ังทางปกครองจะต้องพิจารณาถึงหลักการคุ้มครอง
ความเช่ือโดยสุจริตด้วย อีกประการหนึ่ง การยกเลิกคําส่ังทางปกครองโดยเหตุท่ีผู้รับคําส่ังทางปกครองไม่
ปฏิบัติตามข้อกําหนดในคําส่ังทางปกครองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องปรากฏว่าไม่มีมาตรการอ่ืนซ่ึง
มีความรุนแรงน้อยกว่าการยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีจะสามารถบังคับผู้รับคําส่ังทางปกครองให้ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดประกอบคําส่ังทางปกครองได้๑๐๐ ซ่ึงการพิจารณามาตรการอ่ืนท่ีกระทบต่อผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองน้อยท่ี สุด (Das mildeste Mittel) ต้องคํานึ งถึ งหลักการคุ้มครองความเ ช่ือโดยสุจริต
ประกอบด้วย๑๐๑  

แนวทางที่สอง เห็นว่า ข้อสงวนสิทธิในการยกเลิกคําส่ังทางปกครองหรือข้อกําหนด
ประกอบคําส่ังทางปกครองเป็นข้อจํากัดของหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต เนื่องจากผู้รับคําส่ังทาง

                                                 
๙๖

 Bronnenmeyer, S.268. 
๙๗

 BVerwG NVwZ 1992, 565/566=JuS 1992, 970; Kopp, § 49 VwVfG, Rn.30. 
๙๘

 BVerfG DVBl. 1982, 581. 
๙๙

 Lange, in: Jura 1980, S. 468. 
๑๐๐

 BVerwGE 49, 168: kein Widerruf, wenn der Behörde auch ein milderes Mittel zur 

Verfügung stünde.;Lange, in: Jura 1980, S. 468. 
๑๐๑

 Lange, in: Jura 1980, S. 468. 



 
 

๒๙ 

ปกครองย่อมคาดหมายได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคําส่ังทางปกครองดังกล่าวอาจถูกยกเลิกได้๑๐๒ ด้วยเหตุนี้ ผู้รับ
คําส่ังทางปกครองจึงไม่อาจอ้างความเช่ือโดยสุจริตในคําส่ังทางปกครองดังกล่าวได้ และตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายกําหนดชัดเจนว่า ผู้รับคําส่ังทางปกครองมีสิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนความเสียหาย
เฉพาะกรณีท่ีกําหนดไว้ตามมาตรา ๔๙ วรรคหก ประโยคท่ีหนึ่ง แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทาง
ปกครองแห่งสหพันธ์ ได้แก่ การยกเลิกคําส่ังทางปกครองเพราะข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป 
ข้อกฎหมายเปล่ียนแปลงไป หรือเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (มาตรา ๔๙ วรรคสอง ข้อ ๓ ถึงข้อ 
๕ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์) 

มีข้อควรพิจารณาว่า การพิจารณาค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรา ๔๙ วรรคหก 
ประโยคท่ีหนึ่ง แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ ซ่ึงกําหนดให้ผู้รับประโยชน์
มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําส่ังทางปกครอง
และความเช่ือดังกล่าวสมควรได้รับความคุ้มครอง จะต้องมีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการ
คุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตของผู้รับคําส่ังทางปกครองและประโยชน์สาธารณะดังเช่นท่ีกําหนดไว้สําหรับ
กรณีการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงมิได้เป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้
ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครอง
แห่งสหพันธ์ด้วยหรือไม่ นั้น  

ฝ่ายตําราโดยส่วนใหญ่เห็นว่า มาตรา ๔๙ วรรคหก แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณา
เร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ มิได้กําหนดให้มีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการคุ้มครองความเช่ือ
โดยสุจริตของผู้รับคําส่ังทางปกครองและประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงกําหนดไว้แตกต่างจากมาตรา ๔๘ วรรค
สามอย่างชัดเจน จึงเห็นได้ว่า ฝ่ายนิติบัญญัติมุ่งหมายท่ีจะให้ความสําคัญกับการคุ้มครองความเช่ือโดย
สุจริตต่อคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายมากกว่าการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตต่อคําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ในการพิจารณาสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายของผู้รับ
ประโยชน์ตามมาตรา ๔๙ วรรคหก แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ 
เจ้าหน้าท่ีจึงไม่จําต้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตของผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองและประโยชน์สาธารณะอีก๑๐๓  

ส่วนหนึ่งมีความเห็นในทางตรงกันข้ามว่า มาตรา ๔๙ วรรคหก แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธี
พิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ต้องมีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการคุ้มครองความเช่ือ
โดยสุจริตของผู้รับคําส่ังทางปกครองและประโยชน์สาธารณะดังเช่นท่ีกําหนดไว้ตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม 
แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์๑๐๔ เพราะแม้ว่าบทบัญญัติท้ังสองจะ
กําหนดไ ว้แตกต่ าง กัน แต่ ก็ มิ ได้ ขัดแย้ ง กัน ท้ั งยั ง ไ ม่ มีความชัดเจน ว่า ประโยชน์สาธารณะ 
มีความสําคัญมากกว่าการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ บันทึกร่างกฎหมายของ
ฝ่ายรัฐบาลเห็นว่า หลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ แห่ง 
รัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์สามารถนํามาปรับใช้ร่วมกันได้๑๐๕

 

๒.๒.๒.๒ การยกเลิกคําส่ังทางปกครองให้มีผลไปในอดีต 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่ง

สหพันธ์ กําหนดว่า เจ้าหน้าท่ีอาจยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้เงิน หรือให้
                                                 

๑๐๒

 Maurer, § 11 Rn. 45. 
๑๐๓

 Kopp, § 48 VwVfG, Rn. 81; Johlen, in: NJW 1976, 2156; Bronnenmeyer, S. 273. 
๑๐๔

 Stelkens/Bonk/Sachs, § 49 VwVfG, Rn.123ff. 
๑๐๕

 Stelkens/Bonk/Sachs, § 49 VwVfG, Rn.124. 



 
 

๓๐ 

ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ เช่น การให้เงินสนับสนุนจากรัฐในการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม (Subventionen) การให้เงินสวัสดิการ (Sozialleistungen) หรือการให้เงินช่วยเหลือแก่
ข้าราชการ (Fürsorgeleistungen an Beamte) ให้มีผลย้อนหลังได้ภายใต้เงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนด โดย
วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้จะต้องกําหนดไว้ในคําส่ังทางปกครอง
อย่างแน่นอนและชัดเจนด้วย๑๐๖

 

การยกเลิกคําส่ังทางปกครองซ่ึงเป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจ
แบ่งแยกได้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ 
กําหนดเหตุแห่งการยกเลิกคําส่ังทางปกครองไว้ ๒ เหตุ ดังนี ้

๑. มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันท่ีจะดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคําส่ัง
ทางปกครอง 

๒. ผู้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันท่ีจะดําเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดประกอบคําส่ังทางปกครอง 

มีข้อควรพิจารณาว่า การยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้เงิน 
หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วย 
วิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ จะต้องปรากฏเหตุแห่งการยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดไว้
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทาง
ปกครองแห่งสหพันธ์ด้วยหรือไม่ นั้น 

ในกรณีนี้ ฝ่ายตํารามีความเห็นว่า มาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติ ว่าด้วย 
วิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์เป็นบทบัญญัติท่ีกําหนดเก่ียวกับการยกเลิกคําส่ังทางปกครอง 
ซ่ึงเป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ไว้เป็นการเฉพาะนอกเหนือจากท่ี
กําหนดไว้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์๑๐๗ 
และมิได้ปรากฏว่ามีการห้ามนําบทบัญญัติในมาตรา ๔๙ วรรคสองมาใช้บังคับ ด้วยเหตุนี้ จึงอาจนํา
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔๙ วรรคสองมาใช้บังคับแก่การยกเลิกคําส่ังทางปกครองซ่ึงเป็นการให้เงิน หรือให้
ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณา
เร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ด้วย อย่างไรก็ตาม ในการยกเลิกคําส่ังทางปกครองกรณีไม่มีการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดประกอบคําส่ังทางปกครองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม 
ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๒ บัญญัติไว้เช่นเดียวกับมาตรา ๔๙ วรรคสอง ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๒ แห่งรัฐบัญญัต ิ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์จึงไม่จําเป็นต้องอนุโลมบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้อีก 

มีข้อสังเกตว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๒ กําหนดไว้
เช่นเดียวกับมาตรา ๔๙ วรรคสอง ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๒ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทาง
ปกครองแห่งสหพันธ์ แต่ให้ผลทางกฎหมายท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ การยกเลิกคําส่ังทางปกครองเฉพาะที่
เป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้อันเนื่องมาจากเหตุตามมาตรา ๔๙ 
วรรคสาม ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๒ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ เจ้าหน้าท่ี
สามารถยกเลิกคําส่ังทางปกครองให้มีผลย้อนหลังไปในอดีตได้ แต่การยกเลิกคําส่ังทางปกครองที่เป็นการ
ให้ประโยชน์อันเนื่องมาจากเหตุตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๒ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธี
พิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ เจ้าหน้าท่ีอาจยกเลิกคําส่ังทางปกครองให้มีผลไปในอนาคตได้
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๓๑ 

เท่านั้น จึงทําให้เข้าใจได้ว่าหลักเกณฑ์การยกเลิกคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ประโยคท่ี
หนึ่ง ข้อ ๒ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองแห่งสหพันธ์ใช้บังคับแก่คําส่ังทางปกครอง
ซ่ึงมิได้เป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ เช่น การอนุญาตประกอบ
กิจการ หรือการอนุญาตก่อสร้างอาคาร เป็นต้น 

 

ค. บทสรุป 
ในระบบกฎหมายไทยยังมิได้มีการศึกษาเก่ียวกับหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต

อย่างลึกซ้ึง ส่วนหนึ่งอาจมาจากสภาพของความเช่ือมีเป็นลักษณะนามธรรมและความรู้สึกสํานึกภายใน
จิตใจของปัจเจกบุคคล การศึกษาเก่ียวกับความเช่ือในฐานะหลักกฎหมายซ่ึงจะต้องเป็นการกําหนดให้ส่ิงท่ี
มีลักษณะเฉพาะตัวบุคคลเป็นส่ิงท่ีมีลักษณะเป็นการท่ัวไป จึงเป็นการกระทําท่ีเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ 
อย่างไรก็ตาม แนวคิดเก่ียวกับการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตถูกนํามาบัญญัติไว้เป็นคร้ังแรกใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เฉพาะในส่วนของบทบัญญัติเก่ียวกับการ
ยกเลิกเพิกถอนคําส่ังทางปกครองเท่านั้น แม้ว่ามีคําอธิบายในทางตําราเก่ียวกับความหมายของหลักนิติรัฐ 
หลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะ และหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต แต่ก็มิได้อธิบายว่าหลักกฎหมาย
ท้ังสามมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร การอธิบายเพียงว่าหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสุจริตตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ่ึงเป็นการพิจารณาในมุมมอง
ของหลักกฎหมายแพ่งแต่เพียงด้านเดียวอาจทําให้เกิดปัญหาในการนําหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต 
มาใช้บังคับกับความสัมพันธ์ในทางปกครองซ่ึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากความสัมพันธ์ในทางแพ่ง 

อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตในการบังคับใช้และ
ตีความกฎหมายของศาลปกครองของไทยปรากฏเป็นรูปธรรมมากขึ้น เม่ือศาลปกครองสูงสุดได้เคยวินิจฉัย
ว่า กรณีท่ีอาจคาดหมายได้ว่าประโยชน์ท่ีได้รับจากคําส่ังทางปกครองอาจถูกเรียกคืน อันเนื่องมาจากความ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง ผู้รับคําส่ังทางปกครองไม่จําต้องรู้แน่ชัดว่าคําส่ังทางปกครอง
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพียงแต่คาดหมายได้ว่าคําส่ังทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาล
ปกครองสูงสุดก็ถือว่าผู้รับคําส่ังทางปกครองมิได้มีความเช่ือโดยสุจริต เช่น คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๑๗๓/๒๕๔๗ สรุปความได้ว่า กรณีท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกได้แก้ไขประกาศของมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรไปศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศโดยปราศจาก
อํานาจทําให้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพ่ือรับทุนการศึกษาไม่ชอบด้วยกฎหมายตามไปด้วย อย่างไร 
ก็ตาม กรณีผู้รับทุนการศึกษาท่ีเช่ือโดยสุจริตถึงการดํารงอยู่ของคําส่ังทางปกครอง กล่าวคือ การอนุมัติให้
ทุนการศึกษา ผู้รับทุนย่อมได้ รับความคุ้มครองตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลนั้นไม่ทราบ
ว่าตนได้รับประโยชน์จากคําส่ังทางปกครองหรือรู้ว่าได้รับประโยชน์แต่อาจคาดหมายได้ว่าจะถูกเรียกคืน 
กรณีนี้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองย่อมสามารถเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง พร้อมท้ังเรียกประโยชน์ท่ีผู้รับคําส่ัง
ทางปกครองได้รับไปแล้วคืนได้ อย่างไรก็ตาม การตีความคําว่า “ความเช่ือโดยสุจริต” ในระบบกฎหมาย
ไทยยังเป็นการพิจารณาท่ีจํากัดอยู่ในฐานะบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น  
ซ่ึงแตกต่างจากระบบกฎหมายเยอรมัน ซ่ึงในบางกรณีแม้จะไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดเป็น 
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเก่ียวกับหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต แต่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองหรือ
ผู้พิพากษาก็ต้องคํานึงถึงหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตในฐานะกฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญด้วย  

    


