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 การบรรยายทางวิชาการ 
 เม่ือกฎหมายกํากับบริการสาธารณะกลายเปนสิทธิที่ผูรับบริการเรียกรองจากรัฐ 

โดย Prof. Philippe RAIMBAULT 
 

 บทความทางวิชาการ 
 ศาลปกครองฝรั่งเศสกับการพิจารณาคดีที่ยื่นฟองโดยกลุมบุคคลในคดีประเภท 

ความรับผิดของฝายปกครอง 
 “ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด” กับ “ละเลยตอหนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญบญัญัต”ิ : 

ศึกษากรณีมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 การบริหารจัดการคดีในศาลปกครองฝรั่งเศสเพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาพิพากษา

คดีปกครอง 
 

 คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ 
 ขาราชการมีหนาที่ตรวจสอบการเขามาในราชอาณาจักรของบุคคล แตประทับลงตราขาเขา

ในหนังสือเดินทางใหกับบุคคลโดยไมปรากฏตัวผูถือหนังสือเดินทาง 
 อธิบดีกรมศิลปากรอนุญาตใหติดตั้งระบบปรับอากาศภายในโบสถที่ศาสนิกชนซึง่นับถือ

ศาสนาคริสตใชประกอบพิธกีรรมทางศาสนา 
 กรรมการตรวจรับพัสดุลงลายมือชื่อตรวจรับงานจางทั้งที่งานยังไมแลวเสร็จตามสญัญา 
 ขาราชการไมเขารวมประชมุ แตใชเวลาไปทําธุระเพ่ือประโยชนสวนตน  

 

 บทวเิคราะหคดีและคําวนิิจฉัยที่สําคญั 
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. ๑๑/๒๕๕๘ 

     



                    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๒ (เมษายน-มถุินายน) ๒๕๖๑ ก  

 
 
 

หน่วยงานทางปกครอง 
• มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

(คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๑๖/๒๕๖๐) ......................................................... (๑๘๓) 

 

อาํนาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
เขตอาํนาจศาล 

• การฟ้องขอใหช้าํระคา่เสยีหายจากการบอกเลกิ
สญัญาวา่จา้งใหส้อนดนตรใีนโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นสงักดั
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 (คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๑๖/๒๕๖๐) ......................................................... (๑๘๓) 

• การฟ้องขอใหเ้พกิถอนคาํสัง่และคาํวนิิจฉยั
เกีย่วกบัการเลกิจา้งหรอืสิน้สดุระยะเวลาจา้ง 
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้ากลุม่งาน 

 (คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๓๙/๒๕๕๙) ........................................................ (๑๘๐) 

• การฟ้องขอใหส้าํนกังานตาํรวจแหง่ชาตชิดใช ้
คา่สนิไหมทดแทน กรณีพนกังานสอบสวน 
จบักุมบุคคลตามหมายจบัของศาลผดิตวั 

 (คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่คผ. ๘๓/๒๕๖๐) ............. (๑๔๑) 

• การฟ้องคดขีอใหย้กเลกิเพกิถอนการกระทาํ 
ทางปกครองทีม่ลีกัษณะเป็น “Soft Law”  
(เกรด็ขา่วต่างประเทศ) .......................................... (๒๓๔) 

• การฟ้องเรยีกใหเ้จา้หน้าทีค่นืเงนิรางวลัประจาํปี 
ทีร่บัไปโดยไมม่สีทิธหิรอืเกนิสทิธ ิ

 (คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่๒๒๒/๒๕๖๐) ................ (๑๔๓) 

• อาํนาจในการพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลปกครอง
ในคดพีพิาทเกีย่วกบัคาํสัง่ลงโทษทางวนิยั 
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตชิีม้ลูความผดิ 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่ฟ. ๒๐/๒๕๖๐) .................................................... (๑๐๒) 

คาํสัง่ทางปกครอง 
• การแจง้คาํสัง่ทางปกครองโดยวธิกีารสง่ทาง

ไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัตามพระราชบญัญตัิ
ธุรกจินําเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา  
เรือ่งเสรจ็ที ่๑๒๒๘/๒๕๖๐) .................................... (๑๗๘) 

• คาํสัง่แต่งตัง้ผูอ้ํานวยการสาํนกังานคณะกรรมการ
กฬีามวย 
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๑๒๕๕/๒๕๖๐) ................. (๑๙๐) 

• มตสิภามหาวทิยาลยัทีค่ดัเลอืกบุคคลใหด้าํรง 
ตาํแหน่งอธกิารบด ี
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๑๐๙๗/๒๕๖๐) ................. (๑๘๘) 

 

เง่ือนไขการฟ้องคดี 
• ศาลปกครองฝรัง่เศสกบัการพจิารณาคดทีีย่ ืน่ฟ้อง

โดยกลุม่บุคคลในคดปีระเภทความรบัผดิ 
ของฝา่ยปกครอง 
โดย ปาลรีฐั ศรวีรรณพฤกษ์ 
(บทความ) .............................................................. (๒๗) 

 

ผูเ้ดือดร้อนหรือเสียหาย 
• ประชาชนผูอ้าศยัอยูใ่นชุมชนและนบัถอื 

ศาสนาครสิต ์ถอืเป็นผูเ้ดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย 
จากคาํสัง่อนุญาตใหบ้าทหลวงตดิตัง้ระบบ 
ปรบัอากาศภายในโบสถ ์

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๙๘/๒๕๖๑) ................................................... (๑๓๓) 

 

การอทุธรณ์ 
• การอุทธรณ์คาํสัง่ลงโทษทางวนิยัทีค่ณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มมีตชิีม้ลูความผดิ 
 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

ที ่ฟ. ๒๐/๒๕๖๐) ................................................... (๑๐๒) 

ดชันีเรือ่ง 
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วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
• การบรหิารจดัการคดใีนศาลปกครองฝรัง่เศส  

เพือ่ความรวดเรว็ในการพจิารณา 
พพิากษาคดปีกครอง 
โดย เอกสทิธิ ์จนัต๊ะมา 
(บทความ) ............................................................... (๙๓) 

• ศาลปกครองฝรัง่เศสกบัการพจิารณาคดทีีย่ ืน่ฟ้อง
โดยกลุม่บุคคลในคดปีระเภทความรบัผดิ 
ของฝา่ยปกครอง 
โดย ปาลรีฐั ศรวีรรณพฤกษ์ 
(บทความ) ............................................................... (๒๗) 

 

กฎหมายปกครอง 
• คาํอธบิายกฎหมายปกครอง (ภาคทัว่ไป) 

โดย ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร. จรินิต ิหะวานนท ์
(แนะนําหนงัสอืไทย) .............................................. (๒๓๐) 

• เมือ่กฎหมายกาํกบับรกิารสาธารณะกลายเป็นสทิธิ
ทีผู่ร้บับรกิารเรยีกรอ้งจากรฐั 

บรรยายโดย Prof. Philippe RAIMBAULT 
ถอดความและเรยีบเรยีงโดย อภญิญา แกว้กาํเหนิด 
(การบรรยายทางวชิาการ) ........................................... (๑) 

 

รฐัธรรมนูญ 
• การนําหลกักฎหมายทัว่ไปตามรฐัธรรมนูญ 

มาใชว้นิิจฉยัคดปีกครอง : ศกึษาเปรยีบเทยีบ
กฎหมายไทยและกฎหมายฝรัง่เศส 

 (บทวเิคราะห ์คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่ฟ. ๑๑/๒๕๕๘) ................................................... (๑๙๒) 
• “ละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกาํหนด”  

กบั “ละเลยต่อหน้าทีต่ามทีร่ฐัธรรมนูญบญัญตั”ิ : 
ศกึษากรณีมาตรา ๕๑ ของรฐัธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
โดย อนนัต ์คงเครอืพนัธุ ์
(บทความ) ............................................................... (๔๙) 

 
 

หลกัการใช้ดลุพินิจ 
• การใชดุ้ลพนิิจเพกิถอนโฉนดทีด่นิโดยไมช่อบ 

ดว้ยกฎหมาย กรณีเจา้หน้าทีอ่อกโฉนดทีด่นิ 
ผดิแปลง เพราะสาํคญัผดิในขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
เอกสารหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๑๓๙๒/๒๕๖๐) .............................................. (๑๒๒) 

• การใชดุ้ลพนิิจมมีตไิมร่บัขึน้ทะเบยีน 
ตาํรบัยาซึง่เป็นวคัซนีสาํหรบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๒๖๓/๒๕๖๑) ................................................. (๑๓๘) 

• การใชดุ้ลพนิิจลงโทษตดัเงนิเดอืน กรณีละทิง้
หน้าทีร่าชการ ใชช้ว่งเวลาทีต่อ้งเขา้ประชุม 
ไปยืน่ซองสอบราคา 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่ฟบ. ๓/๒๕๖๑) ................................................... (๑๑๖) 

• การใชดุ้ลพนิิจออกคาํสัง่อนุญาตใหบ้าทหลวง
ตดิตัง้ระบบปรบัอากาศภายในโบสถโ์ดยชอบ 
ดว้ยกฎหมาย 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๙๘/๒๕๖๑) ................................................... (๑๓๓) 

 

หลกัความเป็นกลาง 
• การคดัคา้นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๑๐๙๗/๒๕๖๐) ................ (๑๘๖) 

 

หลกัการรบัฟังความสองฝ่าย 
• การรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิของคูก่รณีมคีวามสมบรูณ์

ครบถว้น กรณีคณะกรรมการสอบสวนมไิดร้ะบุวนั 
เวลา สถานที ่และการกระทาํทีส่นบัสนุนขอ้กลา่วหา 
แต่ไดใ้หผู้ถ้กูกลา่วหาใหก้ารแกข้อ้กลา่วหาเพิม่เตมิ 
ก่อนสิน้สดุกระบวนการพจิารณาอุทธรณ์ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๔๒๑/๒๕๖๐) ................................................. (๑๐๗) 
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สิทธิเสรีภาพ 
• การใชส้ทิธขิองประชาชนผูอ้าศยัอยูใ่นชุมชน 

และนบัถอืศาสนาครสิตใ์นการอนุรกัษ์ปกป้อง 
และมสีว่นรว่มในการจดัการโบราณสถาน 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๙๘/๒๕๖๑) .................................................... (๑๓๓) 

 

ส่ิงแวดล้อม 
• การยกเวน้การวเิคราะหผ์ลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุแหง่สหพนัธ์
สาธารณรฐัเยอรมนีที ่9 A 1.13 ลงวนัที ่๒๕ 
มถุินายน ค.ศ. ๒๐๑๔) 
(คาํพพิากษาศาลตา่งประเทศ) ............................... (๑๕๑) 
 

ละเลยต่อหน้าท่ี 
• “ละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกาํหนด”  

กบั “ละเลยต่อหน้าทีต่ามทีร่ฐัธรรมนูญบญัญตั”ิ :  
ศกึษากรณีมาตรา ๕๑ ของรฐัธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 

โดย อนนัต ์คงเครอืพนัธุ ์
(บทความ) ............................................................... (๔๙) 

 

ละเมิด 
• การมคีาํสัง่ไมเ่ลื่อนขัน้เงนิเดอืนโดยไมช่อบ 

ดว้ยกฎหมาย กรณีคณะกรรมการพจิารณา 
เลื่อนขัน้เงนิเดอืนนํามตขิองคณะกรรมการ
พจิารณากลัน่กรองผลการประเมนิทีไ่มไ่ด ้
มกีารประชุมมาประกอบการพจิารณา 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๑๔๑๓/๒๕๖๐) ................................................. (๙๗) 

• การออกคาํสัง่เรยีกใหช้ดใชค้า่สนิไหมทดแทน 
เมือ่พน้กาํหนดอายคุวามสบิปีตามมาตรา ๔๔๘ 
วรรคหน่ึง แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
(ความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา  
เรือ่งเสรจ็ที ่๗๘๑/๒๕๖๐) ....................................... (๑๗๖) 

• การออกคาํสัง่ใหช้ดใชค้า่สนิไหมทดแทน  
กรณีเจา้หน้าทีล่งลายมอืชื่อในใบเบกิพสัดุ 
โดยยงัไมม่กีารพมิพห์รอืเขยีนขอ้ความใด ๆ  
และภายหลงัทีโ่ครงการจดัซือ้เสรจ็สิน้แลว้ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๗๕๕/๒๕๖๐) ................................................. (๑๑๙) 

 

ความรบัผิดอย่างอ่ืน 
• ศาลปกครองฝรัง่เศสกบัการพจิารณาคดทีีย่ ืน่ฟ้อง

โดยกลุม่บุคคลในคดปีระเภทความรบัผดิ 
ของฝา่ยปกครอง 
โดย ปาลรีฐั ศรวีรรณพฤกษ์ 
(บทความ) .............................................................. (๒๗) 

 

ท่ีดิน 
• อธบิดกีรมทีด่นิมคีาํสัง่เพกิถอนโฉนดทีด่นิ 

โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย กรณีเจา้หน้าที ่
ออกโฉนดทีด่นิผดิแปลงเพราะผูร้บัมอบอาํนาจ
จากผูข้ายนําทีด่นิแปลงอื่นไปยื่นคาํขอจดทะเบยีน 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๑๓๙๒/๒๕๖๐) .............................................. (๑๒๒) 
 

สญัญาทางปกครอง 
• การบอกเลกิสญัญาซือ้ขายโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

กรณีหน่วยงานใหเ้อกชนผูข้ายนํารถตกัลอ้ยาง 
ไปทดสอบประสทิธภิาพการใชง้านในพืน้ทีจ่รงิ
โดยไมไ่ดก้าํหนดเป็นเงือ่นไขในสญัญา 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๑๙๘/๒๕๖๑) ................................................. (๑๓๐) 

• เมือ่กฎหมายกาํกบับรกิารสาธารณะกลายเป็นสทิธิ
ทีผู่ร้บับรกิารเรยีกรอ้งจากรฐั 

บรรยายโดย Prof. Philippe RAIMBAULT 
ถอดความและเรยีบเรยีงโดย อภญิญา แกว้กาํเหนิด 
(การบรรยายทางวชิาการ) ........................................... (๑) 

 



 

    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๒ (เมษายน-มถุินายน) ๒๕๖๑ ง 

• สญัญาวา่จา้งใหส้อนดนตรใีนโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นสงักดั
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 (คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
 ที ่๑๖/๒๕๖๐) ....................................................... (๑๘๓) 
 

ข้อมลูข่าวสาร 
• น้องสาวรว่มมารดาขอขอ้มลูหนงัสอืแสดงเจตนา

ระบุตวัผูร้บับาํเหน็จตกทอดของขา้ราชการ
ผูเ้สยีชวีติ 

 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 
ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๑๘๗/๒๕๖๐) .......................... (๑๗๓) 

• ผูก้ระทาํความผดิทีถ่กูจบักุมและดาํเนินคด ี
ขอขอ้มลูเกีย่วกบัพยานหลกัฐานในคด ี

 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 
ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๒๓๗/๒๕๖๐) .......................... (๑๗๔) 

• ผูไ้ดร้บัคาํสัง่ลงโทษทางวนิยัขอขอ้มลูชื่อและทีอ่ยู่
ของผูใ้หก้ารเป็นพยานในการสอบสวน 

 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 
ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๒๗๘/๒๕๖๐) .......................... (๑๗๕) 

• ผูป้ระกอบการโรงแรมขอขอ้มูลการเสยีภาษี 
ของผูป้ระกอบการโรงแรมในพืน้ที่ 

 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 
ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๑๘๓/๒๕๖๐) .......................... (๑๗๒) 

 

การบริหารราชการแผน่ดิน 

• นายอาํเภอมคีาํสัง่ใหผู้ใ้หญ่บา้นพน้จากตาํแหน่ง 
กรณีราษฎรไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงทาํหนงัสอื 
และลงลายมอืชื่อขอใหผู้ใ้หญ่บา้นออกจากตาํแหน่ง 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๑๙๓/๒๕๖๑) ................................................. (๑๒๗) 

 

บริหารงานบคุคล 

• การคดัคา้นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๑๐๙๗/๒๕๖๐) ................. (๑๘๖) 

• การมคีาํสัง่ไมเ่ลื่อนขัน้เงนิเดอืนโดยไมช่อบ 
ดว้ยกฎหมาย กรณีคณะกรรมการพจิารณา 
เลื่อนขัน้เงนิเดอืนนํามตขิองคณะกรรมการ
พจิารณากลัน่กรองผลการประเมนิทีไ่มไ่ด ้
มกีารประชุมมาประกอบการพจิารณา 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๑๔๑๓/๒๕๖๐) ................................................. (๙๗) 

• คาํสัง่แต่งตัง้ผูอ้ํานวยการสาํนกังานคณะกรรมการ
กฬีามวยทีย่งัไมไ่ดผ้า่นความเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการกฬีามวย 
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๑๒๕๕/๒๕๖๐) ................ (๑๘๙) 

• The disqualification in the application for 
police officer due to having criminal record 

 (Supreme Administrative Court Judgment 
No. A.PM. 5/2560)  

 (Administrative Court Decisions) .......................... (๑๔๖) 
 

วินัย 
• การมคีาํสัง่ลงโทษตดัเงนิเดอืนขา้ราชการ  

กรณีละทิง้หน้าทีร่าชการ ใชช้ว่งเวลาทีต่อ้ง 
เขา้ประชุมไปยืน่ซองสอบราคา 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่ฟบ. ๓/๒๕๖๑) ................................................... (๑๑๖) 

• การมคีาํสัง่ลงโทษทางวนิยัคนละฐานความผดิ  
ไมเ่ป็นการลงโทษทีซ่ํ้าซอ้น  
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่ฟบ. ๒/๒๕๖๑) ................................................... (๑๑๒) 

• การมคีาํสัง่ไลอ่อกจากราชการ กรณีขา้ราชการ
ตาํรวจประทบัลงตรารบัรองการเขา้มา 
ในราชอาณาจกัรของบุคคล โดยไมป่รากฏตวั 
ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทาง 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๔๒๑/๒๕๖๐) ................................................. (๑๐๗) 



                    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๒ (เมษายน-มถุินายน) ๒๕๖๑ จ  

• การมคีาํสัง่ไลอ่อกจากราชการ กรณีเจา้หน้าที ่
ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจรบัพสัดุ 
ลงลายมอืชื่อในใบตรวจรบั ทัง้ทีง่านจา้ง 
ไมแ่ลว้เสรจ็ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่ฟ. ๒๐/๒๕๖๐) ................................................... (๑๐๒) 

 

การสาธารณสขุ 
• สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยามคีาํสัง่ 

ไมร่บัขึน้ทะเบยีนตาํรบัยาซึง่เป็นวคัซนีสาํหรบั 
ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๒๖๓/๒๕๖๑) ................................................ (๑๓๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศาสนา 
• อธบิดกีรมศลิปากรออกคาํสัง่อนุญาตให้

บาทหลวงตดิตัง้ระบบปรบัอากาศภายในโบสถ์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๙๘/๒๕๖๑) ................................................... (๑๓๓) 

 

การเงินการคลงั 
• พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ขา่วกฎหมายไทย) ............................................... (๒๑๗) 

• พระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ขา่วกฎหมายไทย) ............................................... (๒๒๓) 

 



                    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๒ (เมษายน-มถุินายน) ๒๕๖๑ (๑)  

บทบรรณาธิการ 
 

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง 
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง 

 

 
 

ในโอกาสทีว่ารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๒ (เมษายน-มถุินายน) ๒๕๖๑ 
มกีาํหนดเผยแพรใ่นชว่ง “วนัวสิาขบูชา” ขึน้ ๑๕ คํ่า เดอืน ๖ อนัเป็นวนัสาํคญัของพุทธศาสนิกชน 
กองบรรณาธกิารขออญัเชญิภาพมงคล “พระพทุธมหากรณุาประชานาถ” ซึง่เป็นพระพุทธรปู
ประจําศาลปกครองที่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานชื่อไว ้อนัมคีวามหมายเป็นมงคลยิง่ว่า “พระพทุธเจ้า
ทรงเป็นผูมี้ความกรณุามากและทรงเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน” มาเป็นภาพหน้าปกวารสารวชิาการ
ศาลปกครอง และขอน้อมนําบทสวดบูชาพระพุทธคุณแห่งองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้าซึ่งเป็น 
พทุธมงคลคาถาบชูา “พระพทุธมหากรณุาประชานาถ” มาเผยแผเ่พื่อความเป็นสริมิงคลและเป็น
เครื่องยดึเหน่ียวจติใจสําหรบับุคลากรของศาลปกครอง สมาชกิวารสารวชิาการศาลปกครอง 
และผูอ้า่นใหย้ดึมัน่ในคาํสอนของพระบรมศาสดา ดาํรงรกัษาไวซ้ึง่คุณธรรม จรยิธรรม และความด ี

ดว้ยภารกจิและบทบาทหน้าทีข่องศาลปกครองในการอาํนวยความยุตธิรรมทางปกครอง 
มุ่งใหเ้กดิความสมดุลในการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนกบัการดําเนินงานของรฐั 
เพือ่ประโยชน์สาธารณะ โดยตรวจสอบการใชอ้าํนาจของฝา่ยปกครองใหท้าํหน้าทีข่บัเคลื่อนภารกจิ
และปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งถูกตอ้งและสมัฤทธผิล ซึง่หน่ึงในเครื่องมอืสาํคญัทีส่นบัสนุนใหบ้รรลุผลสาํเรจ็
คอื องคค์วามรูท้างวชิาการกฎหมายปกครองในรูปแบบต่าง ๆ ทีป่ระกอบไปดว้ยแนวคดิ ทฤษฎหีรอื
การศกึษาวเิคราะห ์สงัเคราะหท์ีต่กผลกึจนเป็นทีย่อมรบัในทางวชิาการกฎหมายปกครอง รวมทัง้
หลกักฎหมายปกครองหรอืบรรทดัฐานการปฏิบตัิราชการที่ดจีากคําพพิากษาของศาลปกครอง 
วารสารวชิาการศาลปกครองจงึขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพรค่วามรูด้งักล่าว ดงัเช่นฉบบัน้ี นอกจาก
จะมบีทความทางวชิาการนานาประเทศทีผ่า่นการศกึษาวเิคราะหจ์ากนกัวชิาการกฎหมายปกครอง
ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและคาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุดทีน่่าสนใจหลายเรื่องแลว้ หากท่านสแกน 
QR CODE ทีป่รากฏอยูใ่นปกหลงัวารสารวชิาการศาลปกครองในทุกฉบบันบัแต่น้ี ท่านจะไดเ้ตมิเตม็
สาระความรูเ้กีย่วกบัศาลปกครองในรปูแบบต่าง ๆ ทีห่ลากหลายและทนัสมยั 



    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๘ ฉบบัที ่๒ (เมษายน-มถุินายน) ๒๕๖๑ (๒) 

สําหรบัเน้ือหาสาระฉบบัน้ี กองบรรณาธกิารขอแนะนําองค์ความรูจ้ากการบรรยาย
ทางวชิาการและบทความทางวชิาการ จํานวน ๔ เรื่อง โดยเรือ่งแรกเป็นการบรรยายทางวิชาการ  
เรื่อง เม่ือกฎหมายกาํกบับริการสาธารณะกลายเป็นสิทธิท่ีผู้รบับริการเรียกร้องจากรฐั 
โดย Prof. Philippe RAIMBAULT ประธานมหาวทิยาลยัตูลูส ๑ ประเทศฝรัง่เศส ภายใตโ้ครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสํานักงานศาลปกครองและสถานเอกอคัรราชทูตฝรัง่เศส  
ซึง่ถอดความและเรยีบเรยีงโดย ดร. อภิญญา แก้วกาํเหนิด มสีาระเกีย่วกบัหลกัการ ขอบเขต 
ขอ้ความคิด คุณค่า และความหมายของ “กฎหมายบรกิารสาธารณะ” ซึ่งข้อความคดิดัง้เดิม 
ของนักวชิาการกฎหมายฝรัง่เศสเหน็ว่าไมใ่ช่เป็นกฎหมายทีนํ่าไปใชใ้นบรบิทดา้นสทิธเิรยีกรอ้ง 
ของปจัเจกชนในฐานะผูร้บับรกิารสาธารณะทีจ่ะอา้งเพือ่เรยีกรอ้งจากรฐั แต่เป็นกลไกทางกฎหมาย
ด้านกําหนดกรอบหรอืกํากบัการจดัทําบรกิารสาธารณะของฝ่ายปกครองและให้เอกสทิธิแ์ก่ 
ฝ่ายปกครองในการใช้อํานาจ แม้ต่อมาคําพพิากษาของศาลปกครองฝรัง่เศสหลายคดไีด้ปรบัใช้
กฎหมายบรกิารสาธารณะในลกัษณะเป็นอตัวสิยัทีเ่ป็นสทิธขิองปจัเจกชนเป็นการเฉพาะ แต่กไ็ม่ได้
เปลีย่นแปลงคุณลกัษณะหรอืธรรมชาตติามขอ้ความคดิดัง้เดมิอยา่งสิน้เชงิ การใชก้ฎหมายจงึไมไ่ด้
ปฏเิสธตรรกะแบบภววสิยั แต่การตคีวามหมายของกฎหมายบรกิารสาธารณะแบบอตัวสิยัจะนํามาใช้
ในบรบิทอยา่งไร และมรีะดบัหรอืมาตรการอยา่งไร ทีจ่ะชีช้ดัวา่ปจัเจกชนมสีทิธเิรยีกรอ้งเพื่อใหร้ฐั
จดัทาํบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของตนเป็นการเฉพาะ หรอืกรณใีดทีป่จัเจกชนจะเรยีกรอ้งใหร้ฐั
ปรบัใชก้ฎหมายบรกิารสาธารณะโดยตรงกบัสถานการณ์เฉพาะของปจัเจกชน ผูบ้รรยายไดส้ะทอ้น
ประเดน็ขอ้สงสยัดงักล่าวผา่น “หลกัความเสมอภาค หลกัการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงบรกิารสาธารณะ
และหลกัความต่อเนือ่งของการบรกิารสาธารณะ” อย่างละเอยีด โดยผูถ้อดความและเรยีบเรยีง 
ไดร้อ้ยเรยีงภาษาทีท่าํใหผู้อ้า่นเขา้ใจความหมายของกฎหมายบรกิารสาธารณะไดเ้ป็นอยา่งด ี

ถดัมาเป็นบทความทางวิชาการ เรื่อง ศาลปกครองฝรัง่เศสกบัการพิจารณาคดี 
ท่ีย่ืนฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในคดีประเภทความรบัผิดของฝ่ายปกครอง โดย ดร. ปาลีรฐั  
ศรีวรรณพฤกษ์ ไดอ้ธบิายประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาคดปีกครองของฝรัง่เศสทีไ่ดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิตามรฐับญัญตัวิ่าดว้ยการปรบัเปลีย่นกระบวนการยุตธิรรมใหท้นัสมยัเพือ่เขา้สูศ่ตวรรษที ่๒๑ 
ลงวนัที ่๑๘ พฤศจกิายน ค.ศ. ๒๐๑๖ กรณีการฟ้องคดโีดยกลุ่มบุคคลเฉพาะรปูแบบการยื่นฟ้องคดี
เกี่ยวกับความรบัผิดของฝ่ายปกครอง ทัง้ในส่วนเงือ่นไขการฟ้องคดีและภาระหน้าทีข่องศาล 
ในการพจิารณาพพิากษาคด ีโดยผูเ้ขยีนไดศ้กึษาวเิคราะหบ์ทบญัญตัขิองกฎหมายประกอบกบั
แนวคดิอนัเป็นที่มาของกฎหมายจากขอ้มูลทางวชิาการต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้ทราบถึงลกัษณะ 
โดดเด่นและเจตนารมณ์ของการฟ้องคดโีดยกลุ่มบุคคลที่สอดคล้องกบัแนวคดิและเอกลกัษณ์
ของกฎหมายฝรัง่เศสไดอ้ย่างชดัเจน และหากจะตัง้ประเดน็คําถามว่า การฟ้องคดโีดยกลุ่มบุคคล 
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มวีตัถุประสงคห์รอืลกัษณะของคดอียา่งไร หรอืใครเป็นผูท้ีม่สีทิธฟ้ิองคด ีและสภาแหง่รฐัมกีระบวน
วิธีพจิารณาและคําพพิากษาต้องมเีน้ือหาสาระอย่างไรบ้าง นอกจากบทความน้ีจะมคีําตอบ 
ในทุกประเดน็แลว้ ยงัอาจจุดประกายความคดิใหก้บันกัวชิาการเพื่อต่อยอดและพฒันากระบวนการ
ยตุธิรรมทางปกครองไทยภายใตบ้รบิทของสงัคมไทยหรอืระบบกฎหมายไทยไดอ้กีดว้ย เช่นเดยีวกบั
บทความเรือ่งทีส่าม ซึง่ ดร. อนันต์ คงเครือพนัธุ์ ไดว้เิคราะหบ์ทบญัญตัมิาตรา ๕๑ ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ โดยละเอยีดและสมควรศกึษาต่อยอดแนวความคดิ
เพื่อนําไปสู่การปฏบิตัทิี่สมัฤทธผิลอย่างเป็นรูปธรรมในบทความทางวิชาการ เรื่อง “ละเลย
ต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนด” กบั “ละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีรฐัธรรมนูญบญัญติั” : ศึกษา
กรณีมาตรา ๕๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ โดยผูเ้ขยีนเหน็ว่า
เป็นเรื่องใหมห่รอือาจเรยีกว่าเป็น “นวตักรรม” ในทางกฎหมายและเป็นการ “ยกระดบั” สทิธอินัทําให้
เหน็ถงึความเขม้ขน้ของหน้าทีข่องรฐัตามทีร่ฐัธรรมนูญบญัญตั ิจงึไดส้ะทอ้นแงมุ่มความคดิของ
ผูร้่างรฐัธรรมนูญและเจตนารมณ์หลกัของบทบญัญตั ิรวมถงึการเป็น “ผูท้รงสทิธ”ิ ทีจ่ะเรยีกรอ้ง
หรอืฟ้องรอ้ง หากรฐัไมด่าํเนินการตามหน้าที ่ทัง้ยงัไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึสว่นทีอ่าจเกีย่วขอ้งหรอืทบัซอ้น
กบัเขตอาํนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยนําเสนอทฤษฎีของประเทศสเปนที่สมัพนัธ์กบั 
การละเลยต่อหน้าที่  ดงันัน้ จงึน่าศกึษาเป็นอย่างยิง่ว่าการละเลยต่อหน้าทีใ่นระบบกฎหมายไทย 
มลีกัษณะแตกต่างจากประเทศสเปนหรอืไม่ และเขตอํานาจศาลปกครองกบัศาลรฐัธรรมนูญ 
มขีอบเขตทีท่บัซอ้นกนัหรอืไม ่เพยีงใด บทความน้ีไดว้เิคราะหบ์ทบญัญตัดิงักล่าวไวอ้ยา่งครอบคลุม 

เรือ่งทีส่ ี ่บทความทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจดัการคดีในศาลปกครองฝรัง่เศส
เพ่ือความรวดเรว็ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง โดย คณุเอกสิทธ์ิ จนัตะ๊มา มขีอ้สงัเกตวา่ 
ศาลปกครองในประเทศฝรัง่เศสใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งน้อยในการพจิารณาพพิากษาคดปีกครอง 
และกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประเทศฝรัง่เศสถือเป็นต้นแบบของกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองของประเทศไทย ทัง้จากสุภาษิตที่กล่าวว่า “ความยุติธรรมท่ีล่าช้า คือ 
ความอยุติธรรม” จงึได้ศึกษาถึงวธิีการหรอืเครือ่งมอืที่ศาลปกครองฝรัง่เศสนํามาใช้ในการ
พจิารณาพพิากษาคดเีพือ่ประโยชน์ต่อการพฒันากระบวนการยตุธิรรมทางปกครองของประเทศไทย 
โดยรวบรวมและศกึษาวเิคราะหเ์ครื่องมอืต่าง ๆ ประกอบการอา้งองิขอ้มลูทางวชิาการ ตวัอยา่ง
ประเภทคด ีคาํพพิากษาสภาแหง่รฐั และบทบญัญตักิฎหมายทีส่นบัสนุนใหศ้าลปกครองฝรัง่เศส
พจิารณาคดไีดโ้ดยเรว็ อาท ิการนําระบบอเิลก็ทรอนิกสม์าใชใ้นมติทิีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของสงัคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีหรอืการจดับุคลากรใหค้วามช่วยเหลอืแก่ตุลาการ 
หรอืการกาํหนดระยะเวลาในการพพิากษาคดบีางประเภทไวแ้น่นอนจนกลายเป็น “วิธีพิจารณาคดี
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โดยเร่งด่วน” โดยปรยิาย หรอืเครื่องมอือื่น ๆ อกีหลากหลายทีล่ว้นแลว้แต่สนับสนุนใหก้ารพจิารณา
พพิากษาคดเีป็นไปดว้ยความรวดเรว็ทัง้สิน้ ศาลปกครองฝรัง่เศสมวีธิกีารและการบรหิารจดัการ
เครื่องมอืหลากหลายรูปแบบนัน้อย่างไร การอํานวยความยุตธิรรมทางปกครองในประเทศไทย 
ได้นําวธิีการหรอืเครื่องมอืต่าง ๆ มาใช้แล้วหรอืไม่ หรอืควรบรหิารจดัการเพื่อให้สามารถใช้
เครื่องมอืต่าง ๆ เพื่อสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงของสงัคมอย่างไร บทความทางวชิาการ
เรื่องน้ีไดส้นับสนุนใหเ้กดิแนวคดิและแนวทางในการบรหิารจดัการผ่านการใชเ้ครื่องมอืต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งสมดุล ซึง่ผูเ้กีย่วขอ้งจาํเป็นตอ้งศกึษาเป็นอยา่งยิง่ 

ในสว่นคอลมัน์ “บทวิเคราะหค์ดีและคาํวินิจฉัยท่ีสาํคญั” ดร. ปาลีรฐั ศรีวรรณพฤกษ์ 
ไดศ้กึษาวเิคราะห ์เรื่อง การนําหลกักฎหมายทัว่ไปตามรฐัธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยคดีปกครอง : 
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรัง่เศส โดยนําคําพพิากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ. ๑๑/๒๕๕๘ มาศึกษาวิเคราะห์ด้วยเหตุผลว่า คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดน้ีได้นํา 
หลกักฎหมายทัว่ไปตามรฐัธรรมนูญ คอื หลกัการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล มาใช้
ในการวนิิจฉยัคดแีละยงัเป็นคาํพพิากษาทีใ่หค้วามรูท้างวชิาการทีท่นัสมยัทีเ่กีย่วเน่ืองกบัขอ้พพิาท
ทางการแพทย ์บทวเิคราะหน้ี์ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึววิฒันาการในการนํา “หลกักฎหมายทัว่ไป” 
มาใชใ้นการพจิารณาพพิากษาคดขีองสภาแห่งรฐั โดยการนํากฎเกณฑท์างรฐัธรรมนูญมาเป็น
เน้ือหาสาระในการจดัทําคําพพิากษาผ่านรูปแบบการยนืยนัความมอียู่ของหลกักฎหมายทัว่ไป
และคําพพิากษาสภาแห่งรฐัหลายคดไีดย้นืยนัและยอมรบัหลกักฎหมายทัว่ไปทีม่าจากรฐัธรรมนูญ
ทัง้การตคีวามและการนํามาใชโ้ดยตรง สภาวการณ์ดงักล่าวทาํใหส้ภาแหง่รฐัไมไ่ดม้ภีารกจิแต่เพยีง
การวางหลกักฎหมายปกครอง แต่ไดท้ําหน้าที่วางหลกัเกณฑท์างรฐัธรรมนูญดว้ย และปจัจุบนั
สภาแห่งรฐัไดนํ้าคําวนิิจฉัยของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญมาปรบัใชโ้ดยตรงในการพจิารณาคดี
และคําพพิากษาของศาลปกครองไทยพบได้ในหลายคดเีช่นเดยีวกนั บทวเิคราะห์น้ี นอกจาก 
จะอา้งองิคําพพิากษาสภาแห่งรฐัที่ยนืยนัและยอมรบัหลกักฎหมายทัว่ไปที่มาจากรฐัธรรมนูญ
หลายคดแีล้ว ผูว้เิคราะหย์งัไดศ้กึษาหลกักฎหมายทัว่ไปที่ศาลปกครองสูงสุดของไทยนํามาใช้
วนิิจฉยัคดอีกีหลายคดเีช่นกนั ซึง่ลว้นเป็นองคค์วามรูท้างวชิาการทีม่คีุณค่าและทําใหเ้กดิมุมมอง
ทางกฎหมายทีส่ง่ผลต่อการพฒันากระบวนการยตุธิรรมทางปกครองของไทยทัง้สิน้ 

สาํหรบัคอลมัน์ “คาํพิพากษาและคาํสัง่ของศาลปกครองสูงสุดท่ีน่าสนใจ” ฉบบัน้ี
มคีําพพิากษาศาลปกครองสงูสุดทีน่่าสนใจ ทัง้หลกักฎหมายปกครองและบรรทดัฐานการปฏบิตัิ
ราชการที่ดีที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะตามอํานาจหน้าทีท่ ัง้สิน้ อาท ิคดีพิพาทเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 
กรณคีณะกรรมการทีม่อีาํนาจหน้าทีม่มีตไิมเ่ลื่อนขัน้เงนิเดอืนโดยไมไ่ดจ้ดัใหม้กีารประชุมจรงิ ถอืเป็น
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การปฏบิตัทิีไ่ม่ถูกต้องตามขัน้ตอนหรอืวธิกีารอนัเป็นสาระสาํคญั แต่ปญัหา คอื คณะกรรมการ 
มวีธิกีารอยา่งไรทีท่าํใหผู้ม้อีาํนาจนํามตดิงักล่าวมาใชเ้พือ่ออกคาํสัง่ไมเ่ลือ่นขัน้เงนิเดอืน คดีพิพาท
เก่ียวกบัวินัย มปีระเด็นที่น่าศกึษาหลายเรื่อง เช่น ระดบัโทษทีเ่หมาะสมกบัพฤติการณ์ของ 
การกระทาํผดิวนิยัขา้ราชการ กรณขีา้ราชการไมเ่ขา้รว่มประชุม แต่ใชช้ว่งเวลาไปทาํธุระเพือ่ประโยชน์
ส่วนตนและลงลายมอืชื่อคนอื่นในเอกสาร จนกระทัง่ศาลยุตธิรรมมคีําพพิากษาลงโทษจําคุก หรอื
กรรมการตรวจรบัพสัดุลงลายมอืชื่อตรวจรบังาน ทัง้ทีง่านยงัไม่แลว้เสรจ็ตามสญัญาและไม่เรยีก
ค่าปรบัเมื่อผูว้่าจา้งส่งมอบงานล่าชา้ หรอืขา้ราชการมหีน้าทีต่รวจสอบการเขา้มาในราชอาณาจกัร
ของบุคคล แต่ประทบัลงตราขาเขา้ในหนังสอืเดนิทางใหก้บับุคคลโดยไม่ปรากฏตวัผูถ้อืหนังสอื
เดนิทาง หรอืในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตชิีม้ลูความผดิทางวนิยัจะมผีลผกูพนักบัองคก์รทีม่ี
อํานาจพจิารณาอุทธรณ์ สทิธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะอุทธรณ์มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
อาํนาจดุลพนิิจอสิระของศาลปกครองในการพจิารณาพพิากษาคดอียา่งไร  นอกจากน้ี การทีผู่ม้อีาํนาจ
จะใช้อํานาจออกคําสัง่ทางปกครองต้องผูกพนัต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทํา 
ทางปกครอง หากผูม้อีํานาจมคีําสัง่ลงโทษทางวนิัยคนละฐานความผดิกนัจะถอืเป็นการลงโทษ
ทางวนิัยซํ้าที่ขดัต่อ “หลกัห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหน่ึงมากกว่าหน่ึงครัง้สาํหรบั
ความผิดท่ีบุคคลนัน้ได้กระทาํเพียงครัง้เดียว” หรอืไม ่หรอืกรณีบนัทกึการแจง้และรบัทราบ
ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานทีส่นับสนุนขอ้กล่าวหา (แบบ สว. ๓) โดยมไิดร้ะบุวนั เวลา 
สถานที่ และการกระทําที่มีลกัษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา แต่ตามบนัทึกการแจ้งและ
รบัทราบขอ้กล่าวหา (แบบ สว. ๒) ได้แจ้งและอธบิายขอ้กล่าวหาโดยผูถู้กกล่าวหารบัทราบและ
ยอมรบัว่าไดก้ระทาํตามทีถู่กกล่าวหาจรงิ และในการพจิารณาอุทธรณ์ไดเ้รยีกผูถู้กกล่าวหามาใหก้าร
แกข้อ้กล่าวหาเพิม่เตมิก่อนสิน้สดุกระบวนการพจิารณาอุทธรณ์ ถอืว่าเป็นไปตามหลกัการรบัฟัง
คู่กรณีหรือหลกัการรบัฟังความสองฝ่ายหรอืไม่ และในกรณีที่กฎหมายให้อํานาจดุลพนิิจ 
แก่ฝา่ยปกครอง แมศ้าลปกครองไม่มอีํานาจใชดุ้ลพนิิจแทนฝา่ยปกครอง แต่กม็อีํานาจตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการใช้ดุลพนิิจนัน้  ดงันัน้ ฝ่ายปกครองต้องใช้ดุลพินิจอย่างไร 
ใหช้อบดว้ยกฎหมาย ศาลปกครองสงูสดุไดว้างบรรทดัฐานการปฏบิตัริาชการทีด่ใีนเรื่องดงักล่าวไวใ้น
คดีพิพาทเก่ียวกบัท่ีดิน กรณกีรมทีด่นิออกโฉนดทีด่นิโดยผดิพลาดคลาดเคลื่อนเกีย่วกบัเอกสาร
หนังสอืแสดงสทิธิในที่ดินที่ใช้เป็นหลกัฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ดิน แต่มไิด้มสีาเหตุจาก
ปญัหาการครอบครองทําประโยชน์ในทีด่นิทีผู่ซ้ื้อผูข้ายไดแ้สดงเจตนาซื้อขายโดยชอบดว้ยกฎหมาย
และเป็นที่ดนิไม่มลีกัษณะต้องหา้มมใิหอ้อกโฉนดที่ดนิ กรมที่ดนิต้องใชดุ้ลพนิิจอย่างไรเพื่อใหเ้กดิ
ความเป็นธรรมกบัผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นโฉนดทีด่นิ หรอืคดีพิพาทเก่ียวกบัการศาสนา กรณีอธบิดี
กรมศลิปากรอนุญาตใหต้ดิตัง้ระบบปรบัอากาศภายในโบสถ์ ศาสนิกชนซึ่งนับถอืศาสนาครสิต ์
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ทีอ่ยู่อาศยัในชุมชนและไดป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาในโบสถ์ ถอืเป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น
หรอืเสยีหายทีจ่ะมสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครองหรอืไม่ และการอนุญาตใหต้ดิตัง้ระบบปรบัอากาศ
ภายในโบสถ์ดงักล่าวเป็นการใชดุ้ลพนิิจโดยชอบหรอืไม่ หรอืคดีพิพาทเก่ียวกบัการสาธารณสุข 
กรณคีณะกรรมการยามมีตไิมร่บัขึน้ทะเบยีนตํารบัยาของบรษิทัผูผ้ลติวคัซนียา เน่ืองจากยงัเป็น
ทีส่งสยัในสรรพคุณ ซึง่ศาลปกครองสงูสดุวนิิจฉยัวา่เป็นดุลพนิิจทีช่อบดว้ยกฎหมาย คณะกรรมการยา
ไดใ้ชดุ้ลพนิิจโดยรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิใดบา้งและหากระยะเวลาในการพจิารณาคาํขอขึน้ทะเบยีนตํารบัยา
แตกต่างกบัผูข้อขึน้ทะเบยีนยาชนิดอื่นจะเป็นการ “เลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม” หรอืไม ่อยา่งไร 

นอกจากน้ี ยงัมคีดพีพิาทอื่นอกีหลายคด ีรวมถงึความรูท้างวชิาการอกีหลายเรื่องทีม่ไิด้
กล่าวถงึในบทบรรณาธกิารน้ี โดยผูอ้่านสามารถตรวจสอบไดจ้าก “ดชันีเรื่อง” ทีก่องบรรณาธกิาร
ไดจ้ดัทาํไวโ้ดยละเอยีดแลว้ 

สว่นคอลมัน์ “เกรด็ข่าวต่างประเทศ” ดร. อภิญญา แก้วกาํเหนิด ไดเ้สนอคาํพพิากษา
สภาแหง่รฐั กรณีการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํของหน่วยงานทางปกครอง
ทีไ่มไ่ดก่้อใหเ้กดิสทิธหิรอืผลบงัคบัตามกฎหมายแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดหรอืมลีกัษณะเป็น “Soft Law” 
เช่น จดหมายข่าวประชาสมัพนัธ์หรือประกาศคําชี้แจงความเห็นของหน่วยงานทางปกครอง  
แมโ้ดยหลกัแลว้การกระทาํดงักล่าวไมอ่ยูภ่ายใตก้ารพจิารณาวนิิจฉยัของศาล แต่ศาลปกครองสงูสุด
โดยทีป่ระชุมใหญ่ไดพ้จิารณาถงึความสาํคญัของการกระทาํของฝ่ายปกครองท่ีมีลกัษณะเป็น 
“Soft Law” วา่ แมจ้ะไมม่กีารสรา้งขอ้ผกูมดัทางกฎหมายอยา่งแทจ้รงิหรอืทาํใหเ้กดิสทิธแิก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
แต่ฝา่ยปกครองกส็ามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืสือ่สารในการสรา้งอทิธพิลหรอืระงบัยบัยัง้ และส่งผลให้
บุคคลทีต่ดิตามเชือ่ฟงัและดาํเนินการตามคาํแนะนําและคาํชี้แจง การกระทาํดงักลา่วจงึอาจถูกฟ้อง
ขอใหศ้าลเพกิถอนได ้ อยา่งไรกต็าม แมใ้นคดน้ีีศาลรบัคาํฟ้องไวพ้จิารณา แต่ศาลปกครองสงูสดุ
ไดม้คีาํพพิากษายกฟ้องซึง่จะดว้ยเหตุผลใด และศาลวางหลกัในการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย
ของการกระทาํทีม่ลีกัษณะเป็น “Soft Law” ไวอ้ยา่งไร ตดิตามอา่นไดใ้นคอลมัน์ดงักล่าว 

เน้ือหาสาระต่าง ๆ ทีป่รากฏในวารสารวชิาการศาลปกครองฉบบัน้ี ทุกคอลมัน์ลว้นเป็น
องคค์วามรูด้า้นกฎหมายปกครองที่สําคญัและทนัสมยั กองบรรณาธกิารจงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า
การทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนําเสนอความรูเ้ฉพาะดา้นน้ีจะสรา้งคุณประโยชน์ต่อวงวชิาการ
กฎหมายปกครอง ต่อการศกึษาคน้ควา้ของนกัวชิาการกฎหมายปกครอง และต่อหน่วยงานของรฐั
หรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิราชการ รวมถึงประชาชนทัว่ไป
สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในบรบิทต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี
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  สามารถจัดซื้อไดผานสามารถจัดซื้อไดผานชองทางชองทาง  ::  
  

 จัดซื้อโดยตรงที่     
  รานคาสวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง   
 

 จัดซื้อโดยการสมัครเปนสมาชิกไดที่   
กลุมสวัสดิการ สํานักบริหารกลาง สํานักงานศาลปกครอง 
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