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เร่ืองเดนในเลม 
 

 บทความทางวิชาการ 
 การคุมครองสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาพิพากษาคดีของตนภายในเวลาอันสมควร : 

ศึกษาอนุสัญญาคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองยุโรป  
คําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป กฎหมายอิตาเลียน และกฎหมายโปรตุกีส 

 ศาลปกครองฝรั่งเศสกับการพิจารณาคดีที่ยื่นฟองโดยกลุมบุคคลเพ่ือขอใหรับรองสิทธ ิ
 การดําเนินคดีแบบกลุมในระบบกฎหมายสเปน 
 การดําเนินคดีแบบกลุมในระบบกฎหมายไทย และแนวทางการดําเนินคดีแบบกลุม 

ในศาลปกครอง 
 

 คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ 
 เจตนารมณของขอ ๑๓๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ผูบังคับบญัชาชั้นตนไมตรวจสอบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานในสัญญากับระยะเวลา 

สงมอบงานในใบเสนอราคาใหสอดคลองตรงกันกอนเสนอลงนามในสัญญา 
 กรรมการตรวจการจางลงลายมือชื่อในใบตรวจรับงานโดยไมตรวจสอบผลงาน 
 ผูมีอํานาจพิจารณาสั่งรับ/ไมรับคํากลาวหาและการพิจารณาอุทธรณคําส่ัง 

กรณีทนายความประพฤติผดิมรรยาททนายความ 
 รถยนตราชการสูญหายเพราะพนักงานขับรถยนตไมไดปฏิบัตติามคําส่ังและระเบียบ 

 

 บทวเิคราะหคดีและคําวนิิจฉัยที่สําคญั 
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๐๔/๒๕๖๐ 

 

     



                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๒  ก 

 
 

 
เจาหนาที่ของรัฐ 

• คณะกรรมการการเชาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ประจําจังหวัด 
(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ที่ ๑๓๐/๒๕๖๐) ...................................................... (๑๙๔) 

 

อํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
เขตอํานาจศาล 

• การฟองขอใหกรมบังคับคดีชดใชคาเสียหาย  
อันเนื่องมาจากการดําเนินการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี 

 (คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี คผ. ๕๕/๒๕๖๑) ............ (๑๗๗) 
• การฟองคดีพิพาทกรณีการไฟฟาสวนภูมิภาค

เปล่ียนชื่อผูใชไฟฟาซึ่งเปนคูสัญญา 
ในสัญญาซื้อขายไฟฟา 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๕/๒๕๖๑) ................... (๑๗๕) 

• ผูซื้อท่ีดินฟองขอเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ของคณะกรรมการการเชาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ประจําจังหวัดและเรียกคาเสียหายจากการมี 
คําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว 
(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ที่ ๑๓๐/๒๕๖๐) ...................................................... (๑๙๒) 

 

คําสั่งทางปกครอง 
• คําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําส่ังของคณะกรรมการ

การเชาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัด 
(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ที่ ๑๓๐/๒๕๖๐) ...................................................... (๑๙๒) 

• คําส่ังแตงตั้งพนักงานใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น 
(ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง เร่ืองเสร็จที่ ๖๖๑/๒๕๖๑) .................... (๑๙๖) 

• คําส่ังไมรับคํากลาวหาคดีมรรยาททนายความ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๖๖๖/๒๕๖๑) .................................................. (๑๗๐) 

• คําส่ังลงโทษไลออกจากราชการ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ. ๑๔/๒๕๖๑) ................................................... (๑๓๐) 

• คําส่ังใหผูสมัครสอบคัดเลือกเปนผูผาน 
หรือไมผานการวัดผลความรูความสามารถ 
ในตําแหนงรองผูอํานวยการ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๐๙๐/๒๕๖๑) ................................................ (๑๒๖) 

• คําส่ังใหสารวัตรกํานันพนจากตําแหนง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๗๓๒/๒๕๖๑) ................................................. (๑๖๘) 

• คําส่ังออกโฉนดที่ดิน 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๑๒๔/๒๕๖๑) ............................................... (๑๕๖) 

 

เงื่อนไขการฟองคดี 
การอุทธรณ 

• การยื่นอุทธรณคําส่ังไมรับคํากลาวหา 
คดีมรรยาททนายความ และผูมีอํานาจพิจารณา 
คําอุทธรณคําส่ังดังกลาว 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๖๖๖/๒๕๖๑) .................................................. (๑๕๖) 

 

คาธรรมเนียมศาล 
• ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ขาวกฎหมายไทย) ............................................... (๒๒๔) 

ดัชนีเร่ือง
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  วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
• การดําเนินคดีแบบกลุมในระบบกฎหมายไทย  

และแนวทางการดําเนินคดีแบบกลุมในศาลปกครอง 
โดย ลัคนาวดี สายมิตร อรรถเษม 
(บทความ) ............................................................... (๗๙) 

• การดําเนินคดีแบบกลุมในระบบกฎหมายสเปน 
โดย โรม ทีปะปาล 
(บทความ) ............................................................... (๕๖) 

• ศาลปกครองฝรั่งเศสกับการพิจารณาคดีท่ีย่ืนฟอง
โดยกลุมบุคคลเพ่ือขอใหรับรองสิทธิ 
โดย ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ 
(บทความ) ............................................................... (๓๑) 

• ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ขาวกฎหมายไทย) ............................................... (๒๒๔) 

 

รัฐธรรมนูญ 
• การกําหนดวิธีการเขาตรวจรางกายเพ่ือคัดเลือก

เขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจโดยกระทบ 
ตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิสวนตัว 
ของผูสอบคัดเลือก (เพศหญิง) เกินความจําเปน 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
ที่ อ. ๑๑๑๓/๒๕๖๑) ............................................... (๑๔๙) 

• การขายกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมและสายไฟเบอร
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ใหกับบริษัทรวมทุน 
ท่ีตองอยูในบังคับตามมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญ 
(ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เร่ืองเสร็จที่ ๓๓๔/๒๕๖๑) ...................................... (๑๘๘) 

 

หลักการใชดุลพินิจ 
• การใชดุลพินิจท่ีขัดตอเจตนารมณของขอ ๑๓๘ 

ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ บอกเลิกสัญญาลาชา เปนเหตุใหเอกชน
ตองชําระคาปรับเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๘๖๙/๒๕๖๐) .................................................. (๑๖๑) 

• การใชดุลพินิจในการกําหนดคุณสมบัติ 
ของผูมีสิทธิเสนอราคา 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๕๗/๒๕๖๑) ................................................ (๑๖๔) 

• เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดใชดุลพินิจออกโฉนดท่ีดิน
โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๑๒๔/๒๕๖๑) .............................................. (๑๕๖) 

• รองประธานกรรมการมรรยาททนายความใชดุลพินิจ
มีคําส่ังไมรับคํากลาวหาคดีมรรยาททนายความ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๖๖๖/๒๕๖๑) ................................................. (๑๗๐) 

 

หลักความเสมอภาค 
• การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา 

อันมีลักษณะไมเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๕๗/๒๕๖๑) ................................................ (๑๖๔) 
 

หลักความเปนกลาง 
• การมีคําส่ังลงโทษไลออกจากราชการ  

กรณีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อยางรายแรงโดยกรรมการสองในสาม 
เคยเปนกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ. ๑๔/๒๕๖๑) ................................................... (๑๓๐) 

• การวินิจฉัยส่ังการสํานวนการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด กรณีตนเองอาจตองเปน 
ผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
(ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๖๐/๒๕๖๑) ..................................... (๑๙๐) 

 

หลักการรับฟงความสองฝาย 
• การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  

โดยผูบังคับบัญชาชั้นตนในฐานะผูใหถอยคํา 
ไดมีโอกาสชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยง 
แสดงพยานหลักฐาน 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๖๓๒/๒๕๖๑) ................................................. (๑๔๐) 
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สิทธิเสรีภาพ 
• การคุมครองสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาพิพากษาคดี

ของตนภายในเวลาอันสมควร : ศึกษาอนุสัญญา
คุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
ของพลเมืองยุโรป คาํพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป กฎหมายอิตาเลียน และกฎหมายโปรตุกีส 
โดย กาญจนา ปญญานนท 
(บทความ) .................................................................. (๑) 

• การกําหนดวิธีการเขาตรวจรางกายเพ่ือคัดเลือก
เขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจโดยกระทบ 
ตอศักด์ิศรีความเปนมนุษยและสิทธิสวนตัว 
ของผูสอบคัดเลือก (เพศหญิง) เกินความจําเปน 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
ที่ อ. ๑๑๑๓/๒๕๖๑) ............................................... (๑๔๙) 

 

ละเลยตอหนาที่ 
• ฝายปกครองมีหนาท่ีริเริ่มหามาตรการปองกัน

ผลกระทบตอสุขภาพท่ีอาจเกิดจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
(เกร็ดขาวตางประเทศ) .......................................... (๒๓๒) 

• หนวยงานของรัฐท่ีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
ละเลยตอหนาท่ีไมแจงผลการวัดผลความรู
ความสามารถใหผูเขารับการสอบคัดเลือก 
แตละรายทราบ มีเพียงการปดประกาศไวเทานั้น 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๐๙๐/๒๕๖๑) ............................................... (๑๒๖) 

 

ละเมิด 
• การกําหนดวิธีการเขาตรวจรางกายเพ่ือคัดเลือก

เขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจโดยกระทบ 
ตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิสวนตัว 
ของผูสอบคัดเลือก (เพศหญิง) เกินความจําเปน 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
ที่ อ. ๑๑๑๓/๒๕๖๑) ............................................... (๑๔๙) 

 
 

• การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด กรณีปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ผูถูกกลาวหาไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ 
ตรวจการจางในหนวยงานของรัฐแหงอื่น 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
ที่ อ. ๑๑๔๓/๒๕๖๑) .............................................. (๑๕๓) 

• การวินิจฉัยส่ังการสํานวนการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด กรณีตนเองอาจตองเปน 
ผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
(ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๖๐/๒๕๖๑) ..................................... (๑๙๐) 

• การหักสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี
กรณีรถยนตตูท่ีสูญหายมีคาสึกหรอหรือ 
คาเส่ือมราคา และหนวยงานไมมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยท่ีเขมงวดและรัดกุมเพียงพอ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
ที่ อ. ๑๐๔๖/๒๕๖๑) .............................................. (๑๔๕) 

• เจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ 
ตรวจการจาง ลงลายมือชื่อตรวจรับงานโดยมิได
ตรวจสอบผลงาน ตรวจสอบเพียงลักษณะภายนอก
ของถนน แตมิไดตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของผูรับจางและรายงานเหตุการณแวดลอม 
ของผูควบคุมงาน 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
ที่ อ. ๑๑๔๓/๒๕๖๑) .............................................. (๑๕๓) 

• ปลัดเทศบาลในฐานะผูบังคับบัญชาชั้นตน 
ไมตรวจสอบความถูกตองของสัญญา เปนเหตุให
ระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญากับกําหนดเวลา 
มอบงานตามใบเสนอราคาไมสอดคลองกัน 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
ที่ อ. ๖๓๒/๒๕๖๑) ................................................. (๑๔๐) 

 
 
 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๒ ง 

• พนักงานขับรถจงใจไมปฏิบัติตามคําส่ังของหนวยงาน 
กรณีไมสงมอบกุญแจรถและรถยนตตูใหกับ
หัวหนางานยานพาหนะ ไมไดแจงการนํารถมาเกบ็
ใหกับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และไมได 
อยูเวรตามท่ีไดรับมอบหมาย เปนเหตุให 
รถยนตตูสูญหาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
ที่ อ. ๑๐๔๖/๒๕๖๑) ............................................... (๑๔๕) 

 

ที่ดิน 
• เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดออกโฉนดท่ีดิน 

โดยการสอบสวนเปรียบเทียบยังฟงไมเปนท่ียุติ 
เนื่องจากผูขอออกโฉนดกับผูคัดคานยังโตแยง 
การแยงสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๑๒๔/๒๕๖๑) .............................................. (๑๕๖) 

 

สัญญาทางปกครอง 
• การใชดุลพินิจท่ีขัดตอเจตนารมณของขอ ๑๓๘ 

ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ บอกเลิกสัญญาลาชา เปนเหตุให
เอกชนตองชําระคาปรับเกินรอยละสิบ 
ของวงเงินคาจาง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๘๖๙/๒๕๖๐) .................................................. (๑๖๑) 

• การพิพากษาใหดอกเบ้ียจากการคืนเงินคาปรับ
ตามสัญญาทางปกครองเกินคําขอของผูฟองคดี 
(บทวิเคราะห คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๒๐๔/๒๕๖๐) ............................................... (๑๙๙) 

 
 
 
 
 

การพัสดุ 
• การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา 

โดยตองมีผลงานดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ไมนอยกวา ๒ โครงการ และมูลคาแตละโครงการ
ไมตํ่ากวา ๑ ลานบาท 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๕๗/๒๕๖๑) ................................................ (๑๖๔) 
 

ขอมูลขาวสาร 
• การขอขอมูลโรงพยาบาลเกี่ยวกับเวชระเบียน

ท้ังหมดของตน 
 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 

ขอมูลขาวสารที่ สค ๒๔๕/๒๕๖๑) .......................... (๑๘๕) 
• การขอขอมูลสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเกี่ยวกับ

ท่ีอยูปจจุบันของคนตางดาวเพื่อใชบังคับชําระหนี้ 
 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 

ขอมูลขาวสารที่ สค ๒๖๗/๒๕๖๑) .......................... (๑๘๖) 
• บิดาของผูเสียชีวิตขอขอมูลคําส่ังจาง คําส่ังแตงตั้ง 

และคําส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานราชการ 
ผูใชอาวุธปนยิงบุตรของตน 

 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารที่ สค ๒๐๗/๒๕๖๑) .......................... (๑๘๔) 

• ผูเสียหายในคดีอาญาขอขอมูลสํานวนความเห็นแยง
ของผูวาราชการจังหวัด กรณีส่ังไมฟองในคดีอาญา 

 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารที่ สค ๓๑๘/๒๕๖๑) .......................... (๑๘๗) 

 

การบริหารราชการแผนดิน 
• การมีคําส่ังใหสารวัตรกํานันพนจากตําแหนง 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๗๓๒/๒๕๖๑) ................................................ (๑๖๘) 

 
 
 
 
 



                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๒  จ 

การบริหารงานบุคคล 
• การเพิกถอนคาํส่ังแตงตั้งพนักงานใหดํารงตําแหนง

ท่ีสูงขึ้นของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย 
(ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง เร่ืองเสร็จที่ ๖๖๑/๒๕๖๑) .................... (๑๙๕) 

• หนวยงานของรัฐท่ีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
ละเลยตอหนาท่ีไมแจงผลการวัดผลความรู
ความสามารถใหผูเขารับการสอบคัดเลือก 
แตละรายทราบ มีเพียงการปดประกาศไวเทานั้น 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๐๙๐/๒๕๖๑) ............................................... (๑๒๖) 

 

วินัย 
• การดําเนินการทางวินัยภายหลังจากท่ี 

หนวยงานมีคําส่ังใหขาราชการออกจากราชการ 
เพราะผลการทดลองปฏิบัติราชการต่ํากวาเกณฑ
หรือมาตรฐานที่กําหนด 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ. ๑๔/๒๕๖๑) ................................................... (๑๓๐) 

• การมีคําส่ังลงโทษปลดออกจากราชการ กรณี
ขาราชการในหนวยงานที่มีหนาท่ีกํากับดูแลธนาคาร
เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการขอสินเชื่อโดยแนะนํา
ใหรูจักขาราชการระดับสูง ลงชื่อเปนพยาน 
และรับเงินคาจางตามสัญญาวาจางใหขอสินเชื่อ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ. ๒๔/๒๕๖๑) .................................................. (๑๓๔) 

• การมีคําส่ังลงโทษไลออกจากราชการ  
กรณีนักทัณฑวิทยารูเห็นเปนใจหรือรวมกัน
ลักลอบนําซิมการดโทรศัพทมือถือ 
ซึ่งเปนส่ิงตองหาม เขาไปในเรือนจํา 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ. ๑๔/๒๕๖๑) ................................................... (๑๓๐) 

 
 

• การมีคําส่ังลงโทษไลออกจากราชการ  
กรณีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อยางรายแรงโดยกรรมการสองในสาม 
เคยเปนกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ. ๑๔/๒๕๖๑) ................................................... (๑๓๐) 

 

สิทธิประโยชนและสวัสดิการ 
• Right to claim for housing rent of government 

official in case of relocation during the investigation 
of disciplinary proceedings 
(Supreme Administrative Court Judgment 
No. A. 607/2561) 

 (Administrative Court Decisions) ......................... (๑๗๙) 
 

องคกรวิชาชพี 
• รองประธานกรรมการมรรยาททนายความ 

ไมเห็นดวยกับอุทธรณคําส่ังไมรับคํากลาวหา 
คดีมรรยาททนายความ แตไมไดรายงานความเหน็
พรอมเหตุผลตอสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความ
เพ่ือพิจารณาคําอุทธรณ  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๖๖๖/๒๕๖๑) .................................................. (๑๗๐) 

 

การศึกษา 
• กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา 

โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักด์ิ 
(แนะนําหนังสือไทย) .............................................. (๒๒๘) 
 

การประกอบกิจการ 
• พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ขาวกฎหมายไทย) ................................................ (๒๑๙) 
 



                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๒ (๑) 

บทบรรณาธกิาร 
 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ไดประทานพระคติธรรมแกศาลปกครอง เม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และศาลปกครองไดเชิญ
พระคติธรรม ตราสัญลักษณประจําพระองค สมเด็จพระสังฆราชองคที่ ๒๐ และลายพระนาม 
จารึกลงในแผนทองเหลือง ขนาดความกวาง ๑๑๔.๖ เซนติเมตร สูง ๑๗๗.๖ เซนติเมตร  
มาประดิษฐาน ณ อาคารศาลปกครอง เม่ือวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือความเปนสิริมงคล 
แกศาลปกครอง และตุลาการ ขาราชการ และบุคลากรของศาลปกครอง 

ในโอกาสครบรอบ ๑๘ ป เปดทําการศาลปกครอง เม่ือวันเสารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
กองบรรณาธิการไดเชิญพระคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก มาเผยแพรในวารสารวิชาการศาลปกครองเพ่ือใหนักวิชาการกฎหมาย
ปกครอง ตลอดจนสมาชิกวารสารวิชาการศาลปกครองและผูอานไดนอมนําเปนหลักธรรม 
ในการดําเนินชีวิต และในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ไดเปดทําการศาลปกครองยะลา ทําให
ปจจุบัน “ศาลปกครอง” มีศาลปกครองชั้นตนรวมทั้งสิ้น ๑๕ แหง จึงนับเปนอีกกาวหน่ึงของ
การจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใหประชาชน
สามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และในโอกาสที่
วารสารวิชาการศาลปกครองไดเผยแพรมาอยางตอเน่ืองจนกาวเขาสูปที่ ๑๙ ประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด (นายปยะ ปะตังทา) ไดสงสารแสดงความขอบคุณคณะกรรมการอํานวยการ
จัดทําวารสารวิชาการศาลปกครอง ตลอดจนเจาหนาที่ที่เก่ียวของทุกฝาย ที่ไดรวมแรงรวมใจกัน 
ในการจัดทําวารสารวิชาการศาลปกครองจนเปนวารสารหลักของการเผยแพรวิชาการกฎหมาย
ปกครองของไทย อันเปนกําลังสําคัญยิ่งของการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 

การเปนวารสารหลักของการเผยแพรวิชาการกฎหมายปกครองทําใหคณะกรรมการ
อํานวยการจัดทําวารสารวิชาการศาลปกครองไดมุงม่ันพัฒนางานเพ่ือใหองคความรูทางวิชาการ
เก่ียวกับกฎหมายปกครองที่ปรากฏในวารสารวิชาการศาลปกครองทุกฉบับมีความทันสมัย 
และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาวิชาการกฎหมายปกครองไดอยางแทจริง จนเปน 
ที่ยอมรับในวงวิชาการกฎหมายปกครองมาโดยตลอด ดังเชนวารสารวิชาการศาลปกครองฉบับน้ี
มีบทความทางวิชาการที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับกฎหมายปกครองของนานาประเทศ จํานวน ๔ เรื่อง 
โดยบทความ ๓ ใน ๔ เรื่อง เปนการศึกษาเปรียบเทียบหลักการสําคัญและวิธีการดําเนินคดีแบบกลุม
ของประเทศฝรั่งเศส ประเทศสเปน และประเทศไทย จะทําใหผูอานมีความรูความเขาใจในเรื่อง



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๒ (๒) 

ดังกลาวและประเทศไทยจําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาวิธีการดําเนินคดีแบบกลุมเพ่ือให
ประชาชนไดรับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

เริ่มจากเร่ืองแรก บทความทางวิชาการ เรื่อง การคุมครองสิทธิที่จะไดรับ 
การพิจารณาพิพากษาคดีของตนภายในเวลาอันสมควร : ศึกษาอนุสัญญาคุมครอง 
สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของพลเมืองยุโรป คําพิพากษาของศาล 
สิทธิมนุษยชนยุโรป กฎหมายอิตาเลียนและกฎหมายโปรตุกีส โดย ดร. กาญจนา ปญญานนท 
ไดสะทอนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคํากลาวที่วา “justice delayed is justice denied” หรือ 
“การพิจารณาคดีที่ลาชาเทากับเปนการปฏิเสธความยุติธรรม” รวมทั้งไดเสริมสรางความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับการคุมครองสิทธิของคูความในยุโรปหลากหลายแงมุม อาทิ พัฒนาการ 
และการยอมรับสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาพิพากษาคดีของตนภายในเวลาอันสมควร ทั้งการบัญญัติ
กฎหมายและระบบศาล กรอบระยะเวลาอันสมควร รวมทั้งหลักเกณฑในการพิจารณาการละเมิด
สิทธิที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาพิพากษาคดีภายในระยะเวลาอันสมควร เปนตน โดยผูเขียน
ไดสรุปเปนขอเสนอที่นาสนใจภายใตคํากลาวทีว่า “เวลาและวารีไมเคยคอยใคร” ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ง. (๑) บัญญัติวา “ใหมี 
การกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อใหประชาชน
ไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา ...” บทความทางวิชาการนี้มีคุณคาอยางยิ่งตอการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประเทศไทยในยุคสมัยที่รัฐมีแนวนโยบายที่จะจัดระบบ
การบริหารกระบวนการยุติธรรมทุกดานใหมีประสิทธิภาพ 

สําหรับบทความทางวิชาการอีกสามเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุมน้ัน 
เรื่องแรก ดร. ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ ไดเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง ศาลปกครองฝรั่งเศส
กับการพิจารณาคดีที่ย่ืนฟองโดยกลุมบุคคลเพื่อขอใหรับรองสิทธิ มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับ
การฟองคดีโดยกลุมบุคคลเพ่ือใหรับรองสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง ทั้งในสวน
เง่ือนไขการฟองคดี เชน ผูมีสิทธิฟองคดี ผูรับประโยชน หรือวัตถุประสงคในการยื่นฟองคดี  
และในสวนภาระหนาที่ของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดี เชน บทบาทของตุลาการและ 
ผลของคําพิพากษา ซ่ึงจะทําใหผูอานเขาใจรูปแบบและหลักการสําคัญของการพิจารณาคดี ตลอดจน
พัฒนาการทางแนวคิด ทัศนคติของนักวิชาการและคําพิพากษาศาลปกครองฝรั่งเศสที่ถูกนํามา
เปนฐานในการออกแบบวิธีพิจารณาคดีเพ่ือใหการบริหารจัดการคดีแบบกลุมดําเนินการไปได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรื่องที่สอง ดร. โรม ทีปะปาล ไดเสนอบทความทางวิชาการ  
เรื่อง การดําเนินคดีแบบกลุมในระบบกฎหมายสเปน ซ่ึงเปนการศึกษาเปรียบเทียบ 



                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๒ (๓) 

หลักการดําเนินคดีแบบกลุม โดยอธิบายบทบัญญัติของกฎหมายประกอบคําพิพากษา 
และความเห็นของนักวิชาการที่เก่ียวของไวอยางละเอียด ทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพง ค.ศ. ๒๐๐๐ และพระราชบัญญัติวาดวยศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีปกครอง ค.ศ. ๑๙๙๘ 
กับการดําเนินคดีแบบกลุมของประเทศไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ทําใหเกิด
ความชัดเจนวาประเทศสเปนและประเทศไทยไดนําหลักการดําเนินคดีแบบกลุมมาปรับใชในคดี
ประเภทตาง ๆ แตกตางกันหรือเหมือนกันอยางไร และในแงมุมใด สวนปญหาวาสมควรที่จะนํา
การดําเนินคดีแบบกลุมมาใชในคดีปกครองของไทยตามที่ผูเขียนไดมีขอเสนอแนะไวไดหรือไม 
อยางไร น้ัน หากไดศึกษาเรื่องที่สาม บทความทางวิชาการ เรื่อง การดําเนินคดีแบบกลุม 
ในระบบกฎหมายไทย และแนวทางการดําเนินคดีแบบกลุมในศาลปกครอง ตามที่ 
คุณลัคนาวดี สายมิตร อรรถเษม ไดนําเสนอไว จะทําใหตกผลึกทางความคิดและมีแนวทาง 
ที่จะนําไปสูการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองในเรื่องดังกลาวไดเปนอยางดี เนื่องจาก
บทความทางวิชาการเรื่องน้ี มีทั้งที่มาและแนวความคิดในการดําเนินคดีแบบกลุม ภาพรวมเก่ียวกับ
การดําเนินคดีแบบกลุมในระบบกฎหมายไทยทั้งหมด ทั้งในระบบศาลยุติธรรมซึ่งมีการดําเนินคดี
แบบกลุมแตกตางกับคดีแพงสามัญทั่วไป และการศึกษาวิเคราะหแนวทางการนํารูปแบบ 
การดําเนินคดีแบบกลุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาปรับใชในคดีปกครอง
ประเภทตาง ๆ รวมถึงหลักเกณฑและเง่ือนไขในการดําเนินคดีที่เหมาะสมกับบริบทของคดีปกครอง
ของประเทศไทย  ดังนั้น บทความทางวิชาการทั้งสามเรื่องที่กลาวมาขางตน จึงนับวาเปน 
องคความรูเฉพาะดานที่ตกผลึกทางความคิดในเชิงวิชาการจากผลผลิตของการศึกษาวิเคราะห
เชิงเปรียบเทียบแนวคิดและระบบกฎหมายของหลายประเทศที่ผูเขียนไดนําเสนอไวอยางละเอียด 
จึงสมควรศึกษาเปนอยางยิ่ง  

สําหรับคอลัมน “คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ” 
ฉบับน้ีมีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจซึ่งหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดีเพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครองเปนไป
อยางถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) โดยเฉพาะการอํานวยความยุติธรรม
ภายใตหลักเกณฑและขั้นตอนที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
บัญญัติไว อาทิ การแจงคําสั่งทางปกครอง หลักความเปนกลาง การแสวงหาขอเท็จจริง
กอนออกคําสั่งทางปกครอง เจาหนาที่ผูมีอํานาจออกคําสั่ง การอุทธรณคําสั่งกรณีที่
กฎหมายเฉพาะไมไดกําหนดไว เปนตน เชน คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการแจงคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๒ (๔) 

หนวยงานของรัฐผูจัดสอบจะตองถือปฏิบัติในการแจงการวัดผลความรูความสามารถซึ่งเปน 
คําสั่งทางปกครองใหผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับราชการอยางไร และการออกคําสั่งบรรจุแตงตั้ง
ผูผานการสอบคัดเลือกถือเปนการแจงคําส่ังทางปกครองนั้นแลวหรือไม คดีพิพาทเก่ียวกับวินัย 
มีหลักกฎหมายปกครองที่สําคัญ คือ หลักความเปนกลาง และแนวทางการปฏิบัติราชการ 
กรณีขาราชการที่อยูระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
และผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐาน และ “พฤติการณ”  
ของขาราชการที่ไมรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักด์ิของตนในตําแหนงหนาที่ราชการเปนเหตุให
ประชาชนและสังคมทั่วไปขาดความเชื่อถือรวมทั้งขาราชการในสังกัดเสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งสองคดี
มีประเด็นที่นาสนใจวา ผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้งมีแนวทางปฏิบัติราชการอยางไร และมีลักษณะ
การกระทําที่เขาขายผิดวินัยอยางไร คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดจะทําใหเจาหนาที่ของรัฐ
มีความละเอียดรอบคอบระมัดระวังและเอาใจใสในการปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่กฎหมายหรือ
ระเบียบกําหนด เชน การตรวจสอบสัญญากอนที่จะเสนอใหผูมีอํานาจลงนามซึ่งระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานและระยะเวลาสงมอบงานของผูรับจางจะตองมีความสอดคลองกับใบเสนอราคา หรือ 
การสงมอบกุญแจและรถยนตภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจใหถูกตองตามคําส่ังและระเบียบ
ขอบังคับ หรือกรรมการตรวจการจางลงลายมือชื่อในใบตรวจรับงานโดยไมตรวจสอบผลงาน  
ทั้งสามกรณีดังกลาว เจาหนาที่ผูมีหนาที่จะตองปฏิบัติหนาที่อยางไรที่จะไมตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
โดยเฉพาะคดีพิพาทจากการที่หนวยงานของรัฐดําเนินการสอบคัดเลือกโดยขาดความระมัดระวัง
และขาดมาตรการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนทําใหกระทบตอศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
และสิทธิสวนตัวของผูสอบคัดเลือก จะทําใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปไดตระหนักถึง “หนาที่” และ “สิทธิ” ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
รับรองไวเปนอยางดี คดีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุและคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง  
นาศึกษาเปนอยางยิ่งวา การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา หรือการบอกเลิกสัญญา
ตามขอ ๑๓๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนอํานาจ 
“ดุลพินิจ” ของสวนราชการ แตจะตองใชดุลพินิจอยางไรที่ไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ 
ตามอําเภอใจและเกิดดุลยภาพระหวางประโยชนของราชการในการจัดทําบริการสาธารณะ 
ใหบรรลุผลกับความเสียหายของเอกชน ฯลฯ และยังมีขอพิพาทอ่ืน ๆ อีกหลายคดีที่นาสนใจ  
ซ่ึงสามารถเลือกศึกษาไดในคอลัมนดังกลาว และนอกจากน้ี คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่นาสนใจยังปรากฏในคอลัมน “Administrative Court Decisions” ซ่ึงเปนการแปล Supreme 
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Administrative Court Judgment No. A. 607/2561 Summarized by Peeraya Theragul Wisithphrom 
Subject Right to claim for housing rent of government official in case of relocation during 
the investigation of disciplinary proceedings และในคอลัมน “ขาวกฎหมายไทย” มีการนําเสนอ
กฎหมายเกี่ยวของกับ “โทษปรับทางปกครอง” และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงใชบังคับ 
เม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ กองบรรณาธิการจึงขอเชิญชวนนักวิชาการกฎหมายปกครอง 
และเจาหนาที่ของรัฐไดศึกษาคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ ทั้งที่ไดมีการคัดยอ 
พรอมทั้งสรุปหลักกฎหมายและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีไวเรียบรอยแลว และในสวนที่เปน
การแปลและเรียบเรียงเปนภาษาอังกฤษ ตลอดจนขาวกฎหมายไทยในคอลัมนดังกลาว ซ่ึงลวนเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 

ในสวนคอลัมน “บทวิเคราะหคดีและคําวินิจฉัยที่สําคัญ” ฉบับน้ี ดร. โรม  
ทีปะปาล ไดนําคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๐๔ /๒๕๖๐ มาวิเคราะหเรื่อง 
การพิพากษาใหดอกเบี้ยจากการคืนเงินคาปรับตามสัญญาทางปกครองเกินคําขอของ 
ผูฟองคดี โดยศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสเปนและสรุปไวอยางนาสนใจวา ประเทศสเปน 
ซ่ึงเปนระบบศาลเดี่ยวไดนําหลักกฎหมายหามพิพากษาคดีเกินคําขอมาใชอยางเครงครัด  
และหากปฏิบัติขัดตอหลักดังกลาวยอมถือเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ สวนประเทศไทยในอดีต 
ไดนําเร่ือง “ขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน” มาปรับใช 
เพ่ือพิพากษาเกินคําขอ แตปจจุบันไดปฏิบัติตามหลักดังกลาวอยางเครงครัดโดยคํานึงถึง 
หลักความประสงคของคูความเปนสําคัญ ซ่ึงการยอมรับหลักการดังกลาวน้ีจะสงผลตอ 
ความเชื่อม่ันใหกับประชาชนวา ศาลปกครองเปนองคกรที่อํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนได
อยางแทจริง บทวิเคราะหน้ี นอกจากผูอานจะเขาใจหลักการสําคัญและแงคิดมุมมองทางวิชาการ
ที่นํามาสูบทสรุปของผูวิเคราะหดังกลาวแลว ยังมีบทบัญญัติกฎหมาย ความเห็นของนักวิชาการ
กฎหมายปกครอง และคําพิพากษาของศาลจํานวนมากท่ีสะทอนถึงพัฒนาการทางความคิด 
และเหตุผลในทางวิชาการที่ศาลปกครองสูงสุดนําหลักหามพิพากษาคดีเกินคําขอมาใช 
อยางเครงครัดอีกดวย สวนคอลัมน “เกร็ดขาวตางประเทศ” ดร. นพรัต อุดมโชคมงคล  
ไดเสนอขาวคําพิพากษาศาลปกครองอิตาลีเก่ียวกับสุขภาพของประชาชนในสังคมยุคการสื่อสาร
โดยใชเทคโนโลยีแบบไรสาย ซ่ึงคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากอุปกรณดังกลาวอาจสงผลกระทบ 
ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม โดยคําพิพากษาของศาลปกครองอิตาลีไดเนนย้ําถึงหนาที่ของหนวยงาน
ที่เก่ียวของในการจัดหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นลวงหนา มูลเหตุ



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๒ (๖) 

ของขอพิพาทและผลของคําพิพากษานี้จึงนาติดตามและอานในรายละเอียดอยางยิ่ง เพราะอาจเปน
จุดเร่ิมตนทําใหทุกภาคสวนในสังคมไทยตระหนักถึงผลกระทบในเรื่องดังกลาวและรวมมือรวมใจกัน
แสวงหามาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุมครองสุขภาพของประชาชนและส่ิงแวดลอมในยุคที่โลก
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีแบบไรสาย กอนที่ผลกระทบจะมีความรุนแรงจนยากจะแกไขได 

วารสารวิชาการศาลปกครองฉบับน้ี ยังมีเน้ือหาทางวิชาการกฎหมายปกครอง 
ที่ควรคาแกการศึกษาในคอลัมนตาง ๆ อีกหลายเรื่อง กองบรรณาธิการจึงหวังวาการสงมอบความรู
ทางวิชาการกฎหมายปกครองน้ีจะเปนประโยชนตอนักวิชาการกฎหมายปกครอง หนวยงาน 
ทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และมีสวนชวยสงเสริมการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและระบบราชการของไทยใหเปนไปดวยความถูกตองตาม
หลักธรรมาภิบาลอยางดียิ่ง  

 
กองบรรณาธิการ 
 



 
 
  
 
 

 

 
  
 
 

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    <<<<  

ผูท่ีสนใจเน้ือหาสาระฉบับเต็ม 


