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เร่ืองเดนในเลม 
 

 บทความทางวิชาการ 
 การเพ่ิมพูนประสิทธิผลของศาลปกครองฝรั่งเศสผานการประเมินผลงานตุลาการ :  

ศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินการของศาลปกครอง ศาลยุติธรรมของฝรั่งเศส  
และสภาแหงรัฐเบลเยียม 

 การปรับปรุงบทบาทของตลุาการผูแถลงคดีในศาลปกครองไทย โดยเทียบเคียงกบั 
ตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองฝร่ังเศส 

 การปรับใชหลกักฎหมายทั่วไปในการพิจารณาพิพากษาคดี 
 องคประกอบของคําพิพากษาศาลปกครองฝรั่งเศส : เปรียบเทยีบกับคําพิพากษา 

ของศาลปกครองไทย 
 อํานาจของศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศสในการใหความเห็นในปญหาขอกฎหมาย 

ตามที่ศาลปกครองชั้นตนหรือศาลปกครองชั้นอุทธรณไดสงมาให 
 

 คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ 
 ขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญที่หนวยงานของรัฐตองดําเนินการกอนหักเงินเดือนขาราชการ

ตามสัญญายมืเงินทดรองราชการ 
 คําสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพราะหยอนความสามารถเน่ืองจากละท้ิงหนาทีร่าชการ  
 หนวยงานของรัฐซอมแซมถนนโดยไมติดตั้งปายเตือน แตผูไดรับอุบัติเหตุมีสวนประมาท

เลินเลอ 
 การใชอํานาจของการประปาสวนภูมิภาคในการเดินทอนํ้าและติดตั้งอุปกรณรุกล้ําที่ดินเอกชน   

 

 บทวเิคราะหคดีและคําวนิิจฉัยที่สําคญั 
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๖๔/๒๕๕๘ 
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หน่วยงานทางปกครอง 
• จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

(คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๘๑/๒๕๕๙) ........................................................ (๑๘๕) 

 

เจ้าหน้าท่ีของรฐั 
• ผูอ้าํนวยการการเลอืกตัง้ประจาํองคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล 
(คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๑๑๐/๒๕๕๙) ...................................................... (๑๘๙) 

• คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํองคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบล 
(คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๑๑๐/๒๕๕๙) ...................................................... (๑๘๙) 

 

อาํนาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
เขตอาํนาจศาล 

• การฟ้องเรยีกใหห้น่วยงานชดใชค้า่เสยีหาย 
กรณีการเลกิสญัญาวา่จา้งใหป้ฏบิตัหิน้าที ่
เป็นพนกังานธุรการทัว่ไป 

 (คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๘๑/๒๕๕๙) ........................................................ (๑๘๓) 

• ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ฟ้องเรยีกใหเ้จา้หน้าทีผู่ม้หีน้าที่
ดาํเนินการจดัการเลอืกตัง้ชดใชค้า่สนิไหมทดแทน
กรณีจดัการเลอืกตัง้โดยฝา่ฝืนกฎหมาย 

 (คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๑๑๐/๒๕๕๙) ..................................................... (๑๘๖) 

 

คาํสัง่ทางปกครอง 
• คาํสัง่เรยีกใหเ้จา้หน้าทีช่ดใชค้า่สนิไหมทดแทน 

(ความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา 
เรือ่งเสรจ็ที ่๗๘๑/๒๕๖๐) ....................................... (๑๗๙) 

• อาํนาจของศาลในการกาํหนดผลของการเพกิถอน
คาํสัง่ทางปกครอง : ศกึษาเปรยีบเทยีบแนวปฏบิตัิ
ของศาลต่างประเทศ 

 (บทวเิคราะห ์คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๗๖๔/๒๕๕๘) ................................................ (๑๙๖) 
 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
• การปรบัปรงุบทบาทของตุลาการผูแ้ถลงคด ี

ในศาลปกครองไทย โดยเทยีบเคยีงกบัตุลาการ 
ผูแ้ถลงคดใีนศาลปกครองฝรัง่เศส 
โดย เอกสทิธิ ์จนัต๊ะมา 
(บทความ) ............................................................... (๓๘) 

• การรบัหมายแจง้คาํสัง่ศาลโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
กรณีผูร้บัหมายมใิชผู่แ้ทนทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจและ
มใิชภ่รรยาหรอืเป็นบุคคลในครอบครวัของ 
ผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจ 

 (คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่๓๐๐/๒๕๖๐) ................. (๑๕๕) 
• การสง่หมายแจง้คาํสัง่ศาลโดยไมช่อบดว้ย

กฎหมาย กรณีเจา้หน้าทีไ่ปรษณียบ์นัทกึผล 
การนําจา่ยผดิพลาด 

 (คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่๒๐๒/๒๕๖๐) ................ (๒๐๒) 
• องคป์ระกอบของคาํพพิากษาศาลปกครองฝรัง่เศส : 

เปรยีบเทยีบกบัคาํพพิากษาของศาลปกครองไทย 
โดย เอกสทิธิ ์จนัต๊ะมา 
(บทความ) ............................................................... (๗๒) 

• อาํนาจของศาลปกครองสงูสดุฝรัง่เศสในการให้
ความเหน็ในปญัหาขอ้กฎหมายตามทีศ่าลปกครอง
ชัน้ตน้หรอืศาลปกครองชัน้อุทธรณ์ไดส้ง่มาให ้
โดย นวรรถพร สตัยารกัษ์ 
(บทความ) ............................................................... (๘๕) 

 
 

ดชันีเรือ่ง 
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• อาํนาจของสภาแหง่รฐัฝรัง่เศสในการตรวจสอบ 
คาํชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ 
(คาํพพิากษาสภาแหง่รฐั (ประชุมใหญ่)  
ลงวนัที ่๙ พฤศจกิายน ค.ศ. ๒๐๑๖) 
(คาํพพิากษาศาลตา่งประเทศ) ................................ (๑๖๒) 

 

กฎหมายมหาชน 
• การปรบัใชห้ลกักฎหมายทัว่ไปในการพจิารณา

พพิากษาคด ี
โดย เอกสทิธิ ์วนิิจกุล 
(บทความ) ............................................................... (๕๗) 

• การปรบัปรงุบทบาทของตุลาการผูแ้ถลงคด ี
ในศาลปกครองไทย โดยเทยีบเคยีงกบัตุลาการ 
ผูแ้ถลงคดใีนศาลปกครองฝรัง่เศส 
โดย เอกสทิธิ ์จนัต๊ะมา 
(บทความ) ............................................................... (๓๘) 

• การเพิม่พนูประสทิธผิลของศาลปกครองฝรัง่เศส
ผา่นการประเมนิผลงานตุลาการ : ศกึษาเปรยีบเทยีบ
การดาํเนินการของศาลปกครอง ศาลยตุธิรรม 
ของฝรัง่เศส และสภาแหง่รฐัเบลเยยีม 
โดย ปาลรีฐั ศรวีรรณพฤกษ์ 
(บทความ) .................................................................. (๑) 

• พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ขา่วกฎหมายไทย) ................................................ (๒๑๘) 

• พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 
ผูต้รวจการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ขา่วกฎหมายไทย) ............................................... (๒๒๓) 

 

หลกัการใช้ดลุพินิจ 
• การใชดุ้ลพนิิจโดยชอบดว้ยกฎหมายในการ

กาํหนดใหท้ีด่นิซึง่มสีภาพเป็นบอ่พน้ํุารอ้น  
และมบุีคคลเขา้ครอบครองและทาํประโยชน์อยูก่่อน 
ใหอ้ยูใ่นแนวเขตอุทยานแหง่ชาต ิ
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่ฟส. ๕/๒๕๖๐) ................................................... (๑๔๐) 

• การใชดุ้ลพนิิจไมอ่นุญาตใหค้ดัถ่ายสาํเนา 
คาํพพิากษาศาลฎกีาฉบบัเตม็ เพราะผูข้อขอ้มลู 
ไมร่ะบุวตัถุประสงคใ์นแบบคาํขอตามทีร่ะเบยีบ
กาํหนดไว ้ 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๔๑๙/๒๕๖๐) ................................................. (๑๓๐) 
• การใชดุ้ลพนิิจลงโทษใหอ้อกจากราชการ  

เพราะเหตุหยอ่นความสามารถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้าที่
เน่ืองจากกระทาํผดิฐานละทิง้หน้าทีร่าชการและ
ขาดราชการหลายครัง้จนถกูลงโทษทางวนิยั 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อบ. ๖๓/๒๕๖๐) ................................................. (๑๐๘) 

 

หลกัความเป็นกลาง 
• ปญัหาความเป็นกลาง กรณีกรรมการฝา่ยลกูจา้ง

เป็นพนกังานของรฐัวสิาหกจิทีค่ณะกรรมการ
แรงงานรฐัวสิาหกจิจะพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
ใหป้รบับญัชโีครงสรา้งอตัราเงนิเดอืนและปรบั
เพิม่เงนิเดอืนพนกังาน 
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๓๗๗/๒๕๖๐) .................. (๑๙๑) 

 

หลกัการคุ้มครองความเช่ือถือและไว้วางใจ 
• ปญัหาการเรยีกใหเ้จา้หน้าทีค่นืเงนิคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรมและคา่เดนิทางไปราชการ สาํหรบัหลกัสตูร
ทีส่ว่นราชการตน้สงักดัไดม้คีาํสัง่ใหเ้จา้หน้าที ่
เขา้อบรมและเบกิเงนิคา่ใชจ้า่ยจากทางราชการ 
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๕๐๖/๒๕๖๐) ................... (๑๙๓) 

 

สิทธิเสรีภาพ 

• The Enchained Prisoners versus Rights  
and Liberties 
(Supreme Administrative Court Judgment  
No. A. 283/2557) 
(Administrative Court Decisions).......................... (๑๕๗) 
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ละเลยต่อหน้าท่ี 
• กรงุเทพมหานครละเลยต่อหน้าทีไ่มซ่่อมแซม

ทางเดนิเลยีบรมิคลองทีช่าํรดุใหม้คีวามมัน่คงแขง็แรง
เพยีงพอ ทาํใหผู้ส้ญัจรพลดัตกและจมน้ําเสยีชวีติ 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๘๕๖/๒๕๖๐) .................................................. (๑๔๖) 
• เจา้หน้าทีก่รมทางหลวงชนบทละเลยต่อหน้าที ่ 

ไมต่ดิตัง้ป้ายเตอืนการซ่อมแซมถนนทีช่าํรดุ  
เป็นเหตุใหผู้ข้บัขีร่ถจกัรยานยนตเ์กดิอุบตัเิหตุ
จนถงึแก่ความตาย 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๒๙/๒๕๖๐) ................................................... (๑๑๕) 
 

ละเมิด 
• การประปาสว่นภมูภิาคฝงัทอ่น้ําและตดิตัง้อุปกรณ์

ผา่นทีด่นิของเอกชนโดยไมม่หีนงัสอืแจง้ ทาํให ้
ผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิไมไ่ดใ้ชส้ทิธใินการแสดง
เหตุทีไ่มส่มควร 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๑๒๘๙/๒๕๖๐) .............................................. (๑๒๑) 
• การสิน้ผลของคาํสัง่ใหเ้จา้หน้าทีช่ดใชค้า่สนิไหม

ทดแทนจากการทาํละเมดิ กรณีผูม้อีาํนาจพจิารณา
อุทธรณ์มคีาํสัง่ใหเ้พกิถอนคาํสัง่ดงักลา่ว 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๑๒๖๕/๒๕๖๐) .............................................. (๑๑๘) 

• การออกคาํสัง่เรยีกใหช้ดใชค้า่สนิไหมทดแทน 
เมือ่พน้กาํหนดอายคุวามสบิปีตามมาตรา ๔๔๘ 
วรรคหน่ึง แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

 (ความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา  
เรือ่งเสรจ็ที ่๗๘๑/๒๕๖๐) ....................................... (๑๗๘) 

• เจา้หน้าทีก่รมทางหลวงชนบทซ่อมแซมถนน 
ทีช่าํรดุโดยไมต่ดิตัง้ป้ายเตอืน เป็นเหตุใหผู้ข้บัขี่
รถจกัรยานยนตเ์กดิอุบตัเิหตุจนถงึแก่ความตาย 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๒๙/๒๕๖๐) ................................................... (๑๑๕) 
 

• หน่วยงานราชการผูใ้หย้มืเงนิทดรองราชการ  
หกัเงนิเดอืนขา้ราชการผูย้มืเพือ่ชาํระหน้ีเงนิยมื 
โดยไมม่หีนงัสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งถงึความไมส่มบรูณ์
ของหลกัฐานการใชจ้า่ยเงนิ 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๘๗๙/๒๕๕๙) ................................................ (๑๑๒) 
• หน่วยงานสง่มอบขอ้มลูเอกสารลา่ชา้ ทาํใหผู้ข้อ

ขอ้มลูไมส่ามารถนําเอกสารไปใชโ้ตแ้ยง้ขอ้กลา่วหา 
ต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัได ้ 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๑๓๕๙/๒๕๖๐) .............................................. (๑๓๓) 
 

ความรบัผิดอย่างอ่ืน 
• เจา้หน้าทีเ่รยีกใหห้น่วยงานรบัผดิชาํระคา่ทดแทน

ความเสยีหาย กรณีเครือ่งเฮลคิอปเตอรต์กในขณะ
ปฏบิตัหิน้าที ่โดยมใิชค่วามผดิของนกับนิ แต่เป็น
เพราะเหตุชิน้สว่นทีเ่ปลีย่นใหมเ่สือ่มคุณภาพ 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๘๙/๒๕๖๐) ................................................... (๑๔๙) 
 

ท่ีดิน 
• การกาํหนดใหท้ีด่นิซึง่มสีภาพเป็นบอ่พน้ํุารอ้น 

และมบุีคคลเขา้ครอบครองและทาํประโยชน์อยูก่่อน 
ใหอ้ยูใ่นแนวเขตอุทยานแหง่ชาตโิดยชอบ 
ดว้ยกฎหมาย 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่ฟส. ๕/๒๕๖๐) ................................................... (๑๔๐) 
 

สญัญาทางปกครอง 
• สญัญาจา้งพมิพว์ารสารและหนงัสอืคูม่อืนกัเรยีน 

คร ูและผูป้กครอง 
 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๑๒๒๑/๒๕๖๐) ............................................. (๑๒๔) 
 
 



 

    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๑ (มกราคม-มนีาคม) ๒๕๖๑ ง 

• สญัญาวา่จา้งใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนกังานธุรการ
ทัว่ไป 

 (คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๘๑/๒๕๕๙) ........................................................ (๑๙๕) 

• หน่วยงานไมช่าํระคา่จา้งตามสญัญาจา้งพมิพ์
วารสารและหนงัสอืคูม่อืนกัเรยีน คร ูและผูป้กครอง 
และผดินดัชาํระหน้ีภายหลงัทีคู่่สญัญาไดต้กลง
ดว้ยวาจาทีจ่ะลดยอดหน้ีโดยไมม่กีาํหนดเวลา 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๑๒๒๑/๒๕๖๐) .............................................. (๑๒๔) 
• หน่วยงานของรฐัใชส้ทิธเิรยีกใหเ้อกชนผูร้บัจา้ง 

ทีท่าํงานไมแ่ลว้เสรจ็ตามสญัญา ชาํระคา่ปรบั 
ทีเ่กนิกวา่รอ้ยละสบิของวงเงนิคา่จา้ง  

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๒๐๖๐/๒๕๕๙) .............................................. (๑๒๖) 
 

ควบคมุอาคาร 

• นายกเทศมนตรมีคีาํสัง่ใหร้ะงบัการก่อสรา้งและรือ้ถอน
สะพานเหลก็และระเบยีงเหลก็รปูพรรณโดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย กรณีผูเ้ป็นบุตรไดค้รอบครองอาคาร
ดงักลา่วต่อจากมารดาโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
จากเจา้หน้าที ่

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๒๐๔๐/๒๕๕๙) .............................................. (๑๓๗) 
 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

• กรงุเทพมหานครไมซ่่อมแซมทางเดนิเลยีบรมิคลอง
ทีช่าํรดุใหม้คีวามมัน่คงแขง็แรงเพยีงพอ ทาํให ้
ผูส้ญัจรพลดัตกและจมน้ําเสยีชวีติ 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๘๕๖/๒๕๖๐) ................................................. (๑๔๖) 
 
 
 
 
 

ข้อมลูข่าวสาร 
• เจา้หน้าทีม่คีาํส ัง่ไมอ่นุญาตใหค้ดัถ่ายสาํเนา 

คาํพพิากษาศาลฎกีาฉบบัเตม็ เพราะบุคคลภายนอก
ผูข้อขอ้มลูไมร่ะบุวตัถุประสงคใ์นแบบคาํขอตามที่
ระเบยีบกาํหนดไว ้ 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๔๑๙/๒๕๖๐) ................................................. (๑๓๐) 
• เจา้หน้ีขอขอ้มลูการกูเ้งนิของลกูหน้ีตามคาํพพิากษา

เพือ่นําไปใชใ้นการสบืทรพัยบ์งัคบัคด ี
 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 

ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๑๓๕/๒๕๖๐) ........................... (๑๗๕) 
• ผูถู้กคาํสัง่ลงโทษไล่ออกจากราชการขอขอ้มูล

เกี่ยวกบัการสอบสวนวนิัย 
 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 

ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๑๗๓/๒๕๖๐) .......................... (๑๗๖) 
• ผูส้มคัรเลอืกเป็นผูใ้หญ่บา้นทีไ่มผ่า่นการตรวจสอบ

คุณสมบตัขิอขอ้มลูรายงานผลการตรวจสอบ
คุณสมบตั ิและความเหน็ของนายอาํเภอ 

 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 
ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๑๗๑/๒๕๖๐) .......................... (๑๗๖) 

• หน่วยงานสง่มอบขอ้มลูเอกสารลา่ชา้ ทาํใหผู้ข้อ
ขอ้มลูไมส่ามารถนําเอกสารไปใชโ้ตแ้ยง้ขอ้กลา่วหา 
ต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัได ้

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๑๓๕๙/๒๕๖๐) .............................................. (๑๓๓) 
 

บริหารงานบคุคล 

• ศาลปกครองมอีํานาจตรวจสอบความชอบ 
ดว้ยกฎหมายของคาํสัง่แต่งตัง้บุคคลเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งฝา่ยบรหิารศาลยตุธิรรมหรอืไม ่

 (เกรด็ขา่วต่างประเทศ) .......................................... (๒๒๘) 
• การมคีาํสัง่แต่งตัง้คณบดโีดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

กรณีคณะกรรมการสรรหาปฏเิสธผูไ้ดค้ะแนนเสยีง
สงูสดุและดาํเนินการลงคะแนนใหม ่

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๑๓๖๔/๒๕๖๐) .............................................. (๑๐๒) 



                    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๑ (มกราคม-มนีาคม) ๒๕๖๑ จ  

วินัย 
• การมคีาํสัง่ลงโทษไลอ่อกจากราชการ กรณีละทิง้

หน้าทีร่าชการเพราะเขา้ใจวา่พน้สภาพความเป็น
ขา้ราชการในระหวา่งถกูแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนวนิยัอยา่งรา้ยแรง 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่ฟ. ๔๕/๒๕๖๐) ................................................... (๑๐๔) 
• การมคีาํสัง่ลงโทษใหอ้อกจากราชการ เพราะเหตุ

หยอ่นความสามารถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้าที่
เน่ืองจากกระทาํผดิฐานละทิง้หน้าทีร่าชการและ
ขาดราชการหลายครัง้จนถกูลงโทษทางวนิยั 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อบ. ๖๓/๒๕๖๐) ................................................. (๑๐๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 

• ความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํและการรบัเงนิ
คา่ตอบแทนของผูร้กัษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ
ซึง่มคีุณสมบตัเิรือ่งอายขุดักบักฎหมาย 

 (ความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา  
เรือ่งเสรจ็ที ่๙๓๘/๒๕๖๐) ....................................... (๑๘๐) 

• ปญัหาการเรยีกใหเ้จา้หน้าทีค่นืเงนิคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและคา่เดนิทางไปราชการ สาํหรบัหลกัสตูร
ทีส่ว่นราชการตน้สงักดัไดม้คีาํสัง่ใหเ้จา้หน้าที ่
เขา้อบรมและเบกิเงนิคา่ใชจ้า่ยจากทางราชการ 
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๕๐๖/๒๕๖๐) ................... (๑๙๓) 

 



                    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๑ (มกราคม-มนีาคม) ๒๕๖๑ (๑)  

บทบรรณาธิการ 
 

ครบรอบ ๑๗ ปี เปิดทําการศาลปกครอง ในวนัศุกร์ที  ่๙ มีนาคม ๒๕๖๑  
ภารกจิและบทบาทหน้าทีข่องศาลปกครองในการทําหน้าทีเ่ป็นสถาบนัหลกัทีใ่ชอ้ํานาจตุลาการ
ในการอํานวยความยุติธรรมทางปกครองเป็นที่ประจกัษ์ต่อสงัคม ทัง้ด้านการคุ้มครองสทิธ ิ
และเสรภีาพของประชาชน การวางบรรทดัฐานการปฏบิตัริาชการใหแ้ก่หน่วยงานของรฐัหรอื
เจ้าหน้าที่ของรฐัให้ใช้อํานาจทางปกครองที่เป็นธรรม รวมทัง้การวางหลกักฎหมายปกครอง 
อนัจะนําไปสู่การพฒันากระบวนการยุตธิรรมทางปกครองไทยใหท้ดัเทยีมนานาอารยประเทศ  
การย่างก้าวเข้าสู่ปีที ่๑๘ ศาลปกครองยงัคงมุ่งมัน่ที่จะก้าวไกลในครรลองเพือ่ความเป็นธรรม 
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพภายใตก้ารเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิและสงัคม
ทีม่คีวามหลากหลายทัง้ดา้นรปูแบบหรอืวธิกีารสือ่สารดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจนการตระหนกัรู้
ของกระแสสงัคมทีม่ต่ีอการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนจากการใชอ้าํนาจรฐั 

การปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิเพื่อทีจ่ะรองรบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว วารสารวชิาการ
ศาลปกครองถอืเป็นแหล่งรวมองคค์วามรูเ้ฉพาะดา้นทีม่สี่วนสาํคญัในการสนับสนุนใหก้ระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองไทยได้รบัการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ การย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๘  
ของวารสารวชิาการศาลปกครอง โดยเฉพาะปีที่ ๑๘ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม-มนีาคม) ๒๕๖๑ น้ี 
ประธานศาลปกครองสูงสุด (นายปิยะ ปะตงัทา) ไดส้่งสารแสดงความขอบคุณทีค่ณะกรรมการ
อาํนวยการจดัทําวารสารวชิาการศาลปกครองไดร้่วมแรงร่วมใจทํางาน กองบรรณาธกิารขอน้อมรบั 
คําขอบคุณและพร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความมุ่งมัน่เพื่อให้วารสารวิชาการศาลปกครอง 
เป็นวารสารหลกัของการเผยแพรข่อ้มลูทางวชิาการกฎหมายปกครองตามวตัถุประสงคต่์อไป 

สําหรบัเน้ือหาฉบบัน้ี มบีทความทางวชิาการที่ล้วนแต่จะนําไปสู่การพฒันาและ
การเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการยตุธิรรมทางปกครองอนัเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการกฎหมาย
ปกครอง จาํนวนทัง้สิน้ ๕ เรือ่ง 

เริม่จาก เรือ่งแรก ดร. ปาลีรฐั ศรีวรรณพฤกษ์ ได้นําเสนอบทความทางวิชาการ 
เร่ือง การเพ่ิมพนูประสิทธิผลของศาลปกครองฝรัง่เศสผา่นการประเมินผลงานตุลาการ : 
ศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินการของศาลปกครอง ศาลยุติธรรมของฝรัง่เศส และ 
สภาแห่งรฐัเบลเยียม โดยยกประเดน็การประเมนิผลงานตุลาการว่าขดักบัความเป็นอสิระของ
ตุลาการหรอืไม่ มาศกึษาเพื่อหาคําตอบเป็นเบือ้งตน้ จากนัน้ไดศ้กึษาระบบการประเมนิผลงาน
ตุลาการไวอ้ย่างครอบคลุม ทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง วตัถุประสงคข์องการประเมนิ รูปแบบ ขัน้ตอน 



    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๑ (มกราคม-มนีาคม) ๒๕๖๑ (๒) 

วธิกีารประเมนิและหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ความถีใ่นการประเมนิ ผูม้อีํานาจประเมนิ ตลอดจน
สทิธใินการฟ้องโต้แยง้การประเมนิ โดยนําขอ้มูลจากการสมัมนาระหว่างประเทศของสมาคม
สภาแห่งรฐักบัศาลปกครองสูงสุดของสหภาพยุโรปทีจ่ดัขึน้ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ มาเป็นขอ้มลูหลกั
ในการศึกษา ซึ่งนอกจากผู้อ่านจะได้รู้ถึงความแตกต่างของระบบการประเมนิตามที่ผู้เขยีน 
ไดต้ัง้หวัขอ้ไวแ้ลว้ ผูเ้ขยีนยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึระบบศาลและระบบการประเมนิของประเทศอื่น ๆ 
อกีหลายประเทศ รวมทัง้องคค์วามรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยการอธบิายในเชงิอรรถทาํใหส้ามารถสบืคน้
ขอ้มูลเพิม่เติมไดต่้อเน่ือง จงึกล่าวไดว้่าบทความทางวชิาการเรื่องน้ีมอีงค์ความรูท้างวชิาการ 
ทีแ่น่นไปดว้ยเน้ือหาสาระหลากหลายทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั  

เรือ่งทีส่อง คุณเอกสิทธ์ิ จนัต๊ะมา ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบกระบวนการยุตธิรรม
ทางปกครองประเทศฝรัง่เศสกบัประเทศไทย ดว้ยการนําเสนอเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องตุลาการ
ผูแ้ถลงคดใีนศาลปกครอง ในบทความทางวิชาการ เรื่อง การปรบัปรงุบทบาทของตุลาการ
ผูแ้ถลงคดีในศาลปกครองไทย โดยเทียบเคียงกบัตลุาการผูแ้ถลงคดีในศาลปกครองฝรัง่เศส 
โดยเปรียบเทียบระหว่างตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองฝรัง่เศสกับตุลาการผู้แถลงคด ี
ในศาลปกครองไทยซึง่ไดนํ้าแนวคดิและบทบาทหน้าทีข่องระบบตุลาการผูแ้ถลงคดขีองประเทศ
ฝรัง่เศสมาปรบัใชอ้นัทําใหว้ธิพีจิารณาคดปีกครองมคีวามคลา้ยคลงึกนัมาก แต่ปจัจุบนัประเทศ
ฝรัง่เศสไดม้กีารเปลี่ยนแปลงบทบาทของตุลาการผูแ้ถลงคดหีลายส่วน ในขณะที่ประเทศไทย 
ยงัไม่ไดม้กีารเปลี่ยนแปลง ผูเ้ขยีนจงึไดศ้กึษาถงึสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงบทบาทตุลาการ 
ผู้แถลงคดีในศาลปกครองฝรัง่เศสและเสนอแนวทางที่อาจนําไปสู่การปรบัปรุงบทบาทของ 
ตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองไทยในอนาคต บทบาทหน้าทีข่องตุลาการผู้แถลงคด ี
ในศาลปกครองฝรัง่เศสและในศาลปกครองไทย มคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนัอย่างไรในอดตี  
มสีาเหตุและสาระสาํคญัใดทีท่ําใหม้กีารเปลีย่นแปลงในระบบกฎหมายประเทศฝรัง่เศส อนัอาจ
นํามาพฒันาปรบัปรุงบทบาทหน้าทีข่องตุลาการผูแ้ถลงคดใีนศาลปกครองไทยใหส้อดคลอ้งกนั
ได้หรือไม่ อย่างไร ผู้เขียนได้นําเสนอข้อมูลทางวิชาการและข้อเสนอแนะไว้หลายประเด็น 
ทีน่่าสนใจและมผีลต่อการพฒันาวธิพีจิารณาคดปีกครองไทยทัง้สิน้ ในขณะทีค่ณุเอกสิทธ์ิ วินิจกลุ 
ไดนํ้าเสนอกฎเกณฑท์างกฎหมายทีถ่อืว่าเป็นองคค์วามรูส้าํคญัทีน่กัวชิาการกฎหมายไมค่วรพลาด
เป็นอย่างยิ่งในบทความทางวิชาการ เรือ่งทีส่าม เร่ือง การปรบัใช้หลกักฎหมายทัว่ไป 
ในการพิจารณาพิพากษาคดี ทัง้สถานะ ความหมาย ทีม่า และลาํดบัศกัดิข์องหลกักฎหมาย
ทัว่ไป ตลอดจนหลกัการสาํคญัหรือวิธีการในการนําหลกักฎหมายทัว่ไปมาใชใ้นการพจิารณา
พพิากษาคด ีเมื่อไม่มกีฎหมายลายลกัษณ์อกัษรที่จะนํามาปรบัใช้หรอืบงัคบัใช้กบัขอ้พพิาท 
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ทีเ่กดิขึน้ อนัเน่ืองมาจากผลติผลทางประวตัศิาสตรก์ฎหมายทีว่่า “ศาลจะปฏิเสธไม่พิจารณา
พิพากษาคดีโดยอ้างว่าไม่มีบทบญัญัติของกฎหมายท่ีจะนํามาปรบัใช้กบัคดีไม่ได้” 
ประกอบกับเมื่อองค์กรตุลาการมิใช่ผู้สร้างหลักกฎหมายทัว่ไป แต่เป็นผู้ค้นหาและค้นพบ 
หลกักฎหมายทัว่ไปทีจ่ะนํามาใชบ้งัคบัแก่คด ีจงึน่าสนใจเป็นอย่างยิง่ว่า องคก์รตุลาการคน้หา
และคน้พบหลกักฎหมายทัว่ไปดว้ยวธิกีารอย่างไร และการปรบัใชม้ขีอ้ควรระวงัอยา่งไร บทความน้ี
ไดอ้ธบิายประเดน็ต่าง ๆ ดงักล่าว พรอ้มทัง้นําหลกักฎหมายทัว่ไปในคดปีกครองในคาํพพิากษา
ศาลปกครองสงูสดุมาเป็นตวัอยา่งเพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจยิง่ขึน้  

สาํหรบัเรือ่งทีส่ ี ่คณุเอกสิทธ์ิ จนัตะ๊มา ไดนํ้าเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง 
องค์ประกอบของคาํพิพากษาศาลปกครองฝรัง่เศส : เปรียบเทียบกบัคาํพิพากษาของ 
ศาลปกครองไทย โดยเห็นว่าการเขียนและการจัดทําคําพิพากษาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลย่อมสะท้อนถึงคุณภาพของคําพพิากษา จึงได้ศึกษาเปรยีบเทยีบความแตกต่าง 
ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยขององคป์ระกอบและวธิกีารเขยีนคําพพิากษาของศาลปกครอง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ประเทศฝรัง่เศสไดม้กีารปฏริูปวธิกีารจดัทําคําพพิากษาและปรบัปรุงวธิกีารเขยีนใหม่
เพื่อใหคู้่กรณีและบุคคลทัว่ไปเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ซึง่ศาลปกครองไทยอาจตอ้ง
พฒันาและปรบัปรงุวธิกีารเขยีนและการจดัทาํคาํพพิากษา เปลีย่นแปลงรปูแบบของคาํพพิากษา
เช่นกนั หากพจิารณาจากจํานวนคดทีีอ่าจเพิม่ขึน้ ระยะเวลาในการจดัทําคําพพิากษา ความจาํเป็น
และความตอ้งการของสงัคมทีต่อ้งการความเขา้ใจงา่ยและความรวดเรว็ ประกอบกบัความเชื่อมัน่
ในกระบวนการยุตธิรรมทางปกครองไทย รปูแบบคาํพพิากษาศาลปกครองฝรัง่เศสมอีงคป์ระกอบ
และมคีวามเป็นเอกภาพอยา่งไร และภายใตบ้รบิทและความเชือ่มัน่ของสงัคมไทย ศาลปกครองไทย
ตอ้งพฒันาวธิกีารและรปูแบบคาํพพิากษาหรอืไม ่อยา่งไร บทความดงักล่าวจะช่วยใหเ้กดิแนวทาง
เพื่อนําไปสู่การพฒันากระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทยได้เป็นอย่างด ีทํานองเดยีวกบั
บทความทางวิชาการ เรือ่งทีห่า้ ซึง่คณุนวรรถพร สตัยารกัษ์ ไดนํ้าเสนอมุมมองการแกไ้ขปญัหา
เพือ่รบัมอืกบัปญัหาการพจิารณาคดทีีล่่าชา้และการวางแนวคาํพพิากษาทีไ่มเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 
โดยนํากลไกในกฎหมายวธิพีจิารณาคดปีกครองของสาธารณรฐัฝรัง่เศสตามมาตรา L. 113-1 
แหง่ประมวลกฎหมายว่าดว้ยกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง มาศกึษาทัง้กลไกการกําหนดเงือ่นไข
ในการส่งปญัหาขอ้กฎหมายใหศ้าลปกครองสงูสุดใหค้วามเหน็และความเป็นไปไดใ้นการอุทธรณ์
โต้แยง้คําพพิากษาของศาล ในบทความทางวิชาการ เรื่อง อาํนาจของศาลปกครองสูงสุด
ฝรัง่เศสในการให้ความเหน็ในปัญหาข้อกฎหมายตามท่ีศาลปกครองชัน้ต้นหรือศาลปกครอง
ชัน้อทุธรณ์ได้ส่งมาให้ โดยผูเ้ขยีนมขีอ้สรุปเกี่ยวกบัเงื่อนไขทีเ่หมาะสม ไม่เขม้งวดมากเกนิไป
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เพือ่นํามาปรบัใชใ้นระบบคดขีองศาลปกครองไทย กลไกการสง่ปญัหาขอ้กฎหมายจะเป็นเครื่องมอื
ทีส่าํคญัในการสรา้งแนวคําพพิากษาทีเ่ป็นปึกแผ่นไปในแนวทางเดยีวกนั และทําใหก้ารพจิารณา
พพิากษาคดโีดยรวมเป็นไปโดยสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ อยา่งไร จงึน่าศกึษาเป็นอยา่งยิง่ 

ส่วนคอลมัน์ “บทวิเคราะห์คดีและคาํวินิจฉัยท่ีสาํคญั” ฉบบัน้ี ดร. ปาลีรฐั 
ศรีวรรณพฤกษ์ ไดว้เิคราะหค์าํพพิากษาศาลปกครองสงูสุดที ่อ. ๗๖๔/๒๕๕๘ กรณีหน่วยงานของรฐั
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัไมถู่กตอ้ง ทาํใหไ้มค่รบองคป์ระกอบตามทีก่ฎหมายกําหนด 
ซึ่งศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยให้การเพิกถอนคําสัง่ลงโทษไล่ออกจากราชการมีผลเมื่อครบ 
หน่ึงรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีม่คีาํพพิากษา โดยศกึษาเปรยีบเทยีบกบัคาํพพิากษาสภาแหง่รฐั
ฝรัง่เศสในประเดน็เกีย่วกบัอาํนาจศาลปกครองในการกําหนดผลของการเพกิถอนคาํสัง่ทางปกครอง 
โดยผูเ้ขยีนมขีอ้สงัเกตที่น่าสนใจหลายประการที่สะท้อนใหเ้หน็พฒันาการ แนวคดิ และแนวทาง
ปฏบิตัใินการมคีําพพิากษาของสภาแห่งรฐัฝรัง่เศส เริม่ต้นจากความเคร่งครดัในการเพกิถอน
คําสัง่ทางปกครองว่าย่อมมผีลยอ้นหลงั (la rétroactivité) ไปยงัวนัทีอ่อกคําสัง่ และถอืเสมอืนว่าไม่เคย 
มกีารออกคําสัง่ทางปกครองนัน้เลย  ต่อมา ไดผ้่อนคลายความเคร่งครดัว่าอาจไม่จําเป็นต้อง
ยอ้นหลงัไปยงัวนัทีอ่อกคําสัง่ จนกระทัง่ในเวลาต่อมาแนวปฏบิตัไิด้กําหนดใหเ้ป็นอํานาจตุลาการ 
ศาลปกครองในการกําหนดคําบงัคบัและเงือ่นไขใด ๆ ควบคู่กบัการออกคําบงัคบัได้ จงึน่าสนใจ 
เป็นอย่างยิง่ว่า คําพพิากษาศาลปกครองสงูสุดที ่อ. ๗๖๔/๒๕๕๘ มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัิ
ของสภาแหง่รฐัฝรัง่เศสหรอืไม ่อยา่งไร และสภาแห่งรฐัฝรัง่เศสมแีนวทางปฏบิตัใินการมคีาํพพิากษา
ภายใตบ้รบิทของการเปลีย่นแปลงและเหตุผลในทางกฎหมาย ขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้ขดัขอ้งในทางปฏบิตัิ
อยา่งไร อนัเป็นผลใหเ้กดิแนวทางปฏบิตัทิีใ่หอ้าํนาจตุลาการในการกําหนดคาํบงัคบัและเงือ่นไขใด ๆ 
ควบคูก่บัการออกคาํบงัคบัได ้บทวเิคราะหน้ี์จะทาํใหเ้ขา้ใจเหตุผลและคาํตอบของปญัหาดงักลา่ว 

สําหรบัคอลมัน์ “คาํพิพากษาและคาํสัง่ของศาลปกครองสูงสุดท่ีน่าสนใจ” 
ฉบบัน้ี มคีวามหลากหลายเกีย่วกบัประเภทคดทีีจ่ะทําใหห้น่วยงานของรฐัและเจา้หน้าทีข่องรฐั 
มบีรรทดัฐานในการใชอ้าํนาจทางปกครองทีถู่กตอ้งตามกฎหมายเพือ่ประสทิธภิาพในการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ โดยมปีระเดน็ต่าง ๆ ทีน่่าสนใจ อาท ิการมคีาํสัง่ลงโทษทางวนิยัไล่ออกจากราชการ 
ขา้ราชการทีล่ะทิง้หน้าทีร่าชการโดยเขา้ใจวา่ตนเองพน้สภาพความเป็นขา้ราชการระหวา่งถูกแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนวนิยัอยา่งรา้ยแรง โดยผูบ้งัคบับญัชาไมไ่ดม้คีาํสัง่ใหพ้กัราชการหรอืใหพ้น้
จากราชการเพราะเหตุอื่น หรอืการมคีําสัง่ใหข้า้ราชการออกจากราชการเพราะหย่อนความสามารถ 
เน่ืองจากกระทําผดิฐานละทิ้งหน้าที่ราชการหรอืขาดราชการหลายครัง้จนถูกลงโทษทางวนิัย 
การออกคําสัง่ทัง้สองกรณีดงักล่าวเป็นการใช้อํานาจโดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่ คดีพิพาท
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เก่ียวกบัวินัยมคีาํตอบในประเดน็ดงักล่าว หรอืบรรทดัฐานในการปฏบิตัริาชการทีด่ใีนคดีพิพาท
เก่ียวกบัการกระทาํละเมิด กรณีผูส้ญัจรบนถนนประสบอุบตัเิหตุจากการซ่อมแซมถนนโดยไม่มี
การตดิตัง้ป้ายเตอืน หน่วยงานของรฐัจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างไรเพื่อมใิหเ้ป็นการละเลยต่อหน้าที่
และหากผูป้ระสบอุบตัเิหตุกม็สีว่นประมาทเลนิเล่อรวมอยูด่ว้ยจะตอ้งรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทน
เพยีงใด หรอืกรณทีีม่กีารเงนิยมืทดรองราชการ หน่วยงานของรฐัตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนอยา่งไร 
หากขา้ราชการผูย้มืเงนิทดรองราชการส่งหลกัฐานเพื่อหกัลา้งเงนิยมืไม่สมบูรณ์หรอืไม่ถูกต้อง 
จะใชส้ทิธหิกัเงนิเดอืนขา้ราชการในทนัทตีามทีส่ญัญากาํหนดไดห้รอืไม ่หรอืการประปาสว่นภูมภิาค
มอีํานาจเพยีงใดในการเดนิท่อน้ําและตดิตัง้อุปกรณ์รุกลํ้าทีด่นิทีเ่อกชนมกีรรมสทิธิ ์หรอืคดีพิพาท
เก่ียวกบัท้องถ่ิน กรณีกรุงเทพมหานครจะมอีาํนาจหน้าทีอ่ยา่งไรในการบํารุงรกัษาทางเดนิเทา้
รมิคลองแสนแสบ หรอืคดีพิพาทเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง กรณีส่วนราชการมอีํานาจ
กาํหนดขอ้สญัญาโดยเรยีกคา่ปรบัเกนิกวา่รอ้ยละ ๑๐ ของวงเงนิค่าจา้งไดห้รอืไม ่หากผดิสญัญา 
และจะถือเป็นการขดัหรอืแย้งกบัข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรอืไม ่หรอืคดีพิพาทเก่ียวกบัการควบคมุอาคาร กรณทีีม่ารดาไมไ่ดร้บัอนุญาต
ให้ก่อสร้างอาคาร และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสัง่ให้ระงับการก่อสร้างและรื้อถอนอาคาร  
บุตรผูค้รอบครองอาคารดงักล่าวต่อจากมารดาจะผกูพนัต่อคําสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืไม ่
เชน่เดยีวกบัแนวทางการปฏบิตัริาชการทีด่เีกีย่วกบัการใชอ้าํนาจตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในคดีพิพาทเก่ียวกบัข้อมลูข่าวสารของราชการ ซึง่กฎหมายดงักล่าว
ใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองประชาชนจากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืควบคุม 
ดูแลของหน่วยงานของรฐั หากผูข้อขอ้มลูขา่วสารไม่ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารตามทีข่อ อนัเน่ืองจาก
ไม่ไดร้ะบุวตัถุประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบคําขอตามระเบยีบทีห่น่วยงานของรฐักําหนด 
แต่ไดแ้จง้ดว้ยวาจาใหเ้จา้หน้าทีท่ราบ หรอืการทีห่น่วยงานของรฐัใชร้ะยะเวลาในการจดัหาขอ้มลู
ข่าวสารตามคําขอล่าช้า ทําให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารไม่สามารถนําไปใช้โต้แย้งแก้ข้อกล่าวหา 
ต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัย หน่วยงานของรฐัมอีาํนาจดุลพนิิจเพยีงใดทีจ่ะอนุญาตใหเ้ปิดเผย
ขอ้มลูขา่วสารตามคาํขอ และถอืเป็นการใชอ้าํนาจทีก่ระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพตามทีพ่ระราชบญัญตัิ
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รบัรองไว ้อนัเป็นการกระทําละเมดิหรอืไม่ และคดีพิพาท
เก่ียวกบัการกระทาํอย่างอ่ืนท่ีเป็นความรบัผิดของรฐั ซึง่ศาลปกครองวางหลกัการทางกฎหมาย
ปกครองทีส่ําคญั คอื ความรบัผิดโดยปราศจากความผิดหรือความรบัผิดอย่างอ่ืนของรฐั 
แมห้น่วยงานของรฐัไม่ไดก้ระทําโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออนัเป็นการกระทําละเมดิต่อผูไ้ดร้บั
ความเสยีหาย หน่วยงานของรฐัยงัคงมหีน้าทีร่บัผดิชดใชค้า่ทดแทนความเสยีหายนัน้ 
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นอกจากน้ี ยงัมคีดพีพิาทเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล คดพีพิาทเกีย่วกบัทีด่นิ 
และคดพีพิาทเกีย่วกบัวธิพีจิารณาคดปีกครอง ซึง่ลว้นแลว้แต่มคีวามน่าสนใจโดยผูอ้่านสามารถ
ตรวจสอบเน้ือหาเบื้องต้นได้จาก “ดชันีเรื่อง” ตามที่กองบรรณาธกิารไดจ้ดัทําไวเ้พื่ออํานวย
ความสะดวกในการศกึษาคน้ควา้เป็นเบือ้งตน้แลว้ 

ส่วนคอลมัน์ “เกรด็ข่าวต่างประเทศ” ดร. นพรตั อุดมโชคมงคล ได้เสนอ 
คําพพิากษาสภาแห่งรฐัอติาลี กรณีที่ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมต ิ
ที่ออกโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในกระบวนการพจิารณาคดัเลือกบุคคลเข้าดํารง
ตําแหน่งดา้นบรหิาร ไมถ่อืเป็นการกระทาํทีเ่กนิขอบเขตอาํนาจของศาลปกครองหรอืในลกัษณะ
ใชอ้าํนาจแทนฝา่ยปกครอง แต่เป็นการตรวจสอบหลกัเกณฑก์ารประเมนิทีฝ่า่ยปกครองนํามาใช้
ในการพจิารณาคดัเลือกว่าสมเหตุสมผลหรอืไม่ เพยีงใด รายละเอียดข่าวข้างต้นติดตามได ้
ในวารสารฉบบัน้ี 

องค์ความรูท้างวชิาการต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารวชิาการศาลปกครองฉบบัน้ี 
ทัง้บทความทางวิชาการ บทวิเคราะห์คดีและคําวินิจฉัยที่สําคญั หรอืคําพพิากษาและคําสัง่ 
ของศาลปกครองสงูสุดทีน่่าสนใจ รวมทัง้เน้ือหาในคอลมัน์อื่น ลว้นเป็นองคค์วามรูส้ําคญัทีท่นัสมยั
และมปีระโยชน์ต่อการพฒันากระบวนการยุตธิรรมทางปกครองไทยภายใต้บรบิทของการเปลี่ยนแปลง  
ทีน่ักวชิาการกฎหมายปกครอง หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที่ของรฐั รวมถงึประชาชนทัว่ไป 
ไมค่วรพลาดทีจ่ะศกึษาในรายละเอยีดของแต่ละเรือ่ง 

 
กองบรรณาธกิาร 



 
 
  
 
 

 

 
  
 
 

วารสารวิชาการศาลปกครองวารสารวิชาการศาลปกครอง   

(วารสารรายสามเดือน ออกปละ ๔ เลม) 
 
 

  สามารถจัดซื้อไดผานสามารถจัดซื้อไดผานชองทางชองทาง  ::  
  

 จัดซื้อโดยตรงที่     
  รานคาสวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง   
 

 จัดซื้อโดยการสมัครเปนสมาชิกไดที่   
กลุมสวัสดิการ สํานักบริหารกลาง สํานักงานศาลปกครอง 
โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๐๙๒๐, ๐ ๒๑๔๑ ๐๙๒๓ 
http://www.admincourt.go.th 
  
                                >>>>    คลิกสมัครสมาชิกคลิกสมัครสมาชิก    <<<<  
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