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เร่ืองเดนในเลม 
 

 บทความทางวิชาการ 
 การพิจารณาคดีโดยเรงรัดในศาลปกครองแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 ศาลปกครองอิตาลีมีอํานาจในการกําหนดวิธีการชัว่คราวกอนการพิพากษา 

ในระหวางรอการพิจารณาไวชัว่คราว เน่ืองจากมีการโตแยงเขตอํานาจศาล  
 การบังคับใชหลัก “การหามพิพากษาเกินคําขอ” (Le principe de non ultra petita)  

ในคดีปกครองที่ศาลมีอํานาจออกคําบังคับเพ่ือคุมครองความชอบดวยกฎหมาย  
อันเปนสิทธิในเชิงภววสิัยของปจเจกชนทุกคนรวมกัน (Le recours de plein  
contentieux objectifs หรือ Le contentieux objectif de la légalité) 
 

 คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ 
 หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญกับเกณฑการชําระเบี้ยประกันภัยระหวาง 

บุคคลธรรมดากับนิติบคุคล 
 การใชสิทธิรองเรียนการรักษาของแพทยตามกฎหมายวิชาชีพเวชกรรม 
 สิทธิของคนตางดาวในการขอขอมูลขาวสารของราชการซึ่งตองออกเปนกฎกระทรวง

กําหนดเง่ือนไขและขอบเขตการใชสิทธ ิ
 กระแสไฟฟาร่ัวในเขตที่ดินของผูใชไฟฟาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคตองมีสวนรวมรับผิด 

 

 บทวเิคราะหคดีและคําวนิิจฉัยที่สําคญั 
 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕ 

 

 คําถามและแนวธงคําตอบสําหรับขอเขียนในการสอบคัดเลือก 
เพื่อแตงตัง้เปนตุลาการประจําศาลปกครองชั้นตน (วันที่ ๒๗–๒๘ มกราคม ๒๕๖๑) 
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หนวยงานทางปกครอง 

• เทศบาลเมือง 
(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ที่ ๑๙๒/๒๕๖๐) ...................................................... (๑๓๘) 
 

อํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
เขตอํานาจศาล 

• การฟองเทศบาลเมืองใหชดใชคาสินไหมทดแทน 
กรณีไมดูแลบํารุงรักษาระบบแสงสวางบนถนน 
และไมดูแลการจัดวางถังขยะเปนเหตุใหเกิด
อุบัติเหตุ 
(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ที่ ๑๙๒/๒๕๖๐) ...................................................... (๑๓๖) 

 

กฎ 
• ประกาศของคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัยท่ีกําหนดขั้นตอน 
การชําระเบ้ียประกันภัยระหวางบุคคลธรรมดา 
กับนิติบุคคลแตกตางกัน 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๑๕/๒๕๖๒) .................................................. (๑๑๒) 

 

คําสั่งทางปกครอง 
• การออกใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือ

นายหนาประกันชีวิต และตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือนายหนาประกันวินาศภัย 
(ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง เร่ืองเสร็จที่ ๗๒๘/๒๕๖๑) ................... (๑๔๑) 

• คําส่ังลงโทษวากลาวตักเตือนนายแพทย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๙๔/๒๕๖๒) .................................................... (๑๑๖) 

 

• คําส่ังใหผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน 
พนจากตําแหนง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๕/๒๕๖๒) ....................................................... (๑๐๖) 

• คําส่ังออกโฉนดที่ดิน 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๗/๒๕๖๒) .................. (๑๒๓) 

• มติแตงตั้งคณบดีของสภามหาวิทยาลัย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อบ. ๘๖/๒๕๖๑) .................................................... (๘๒) 

 

เงื่อนไขการฟองคดี 
ผูเดือดรอนหรือเสียหาย 

• ผูบุกรุกและครอบครองที่สาธารณะโดยมิชอบ 
ดวยกฎหมาย ไมถือเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากการที่เจาหนาท่ีของรัฐเขารื้อถอน 
ส่ิงปลูกสรางและตนไม 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี คผ. ๓/๒๕๖๒) .............. (๑๒๔) 

• สามีของผูปวยซึ่งถึงแกความตาย ถือเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําส่ังลงโทษแพทย
ของแพทยสภา 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๙๔/๒๕๖๒) .................................................... (๑๑๖) 

 

ระยะเวลา 
• การฟองขอใหเพิกถอนโฉนดที่ดินเมื่อพนกําหนด

ระยะเวลา 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๗/๒๕๖๒) .................. (๑๒๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีเร่ือง
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คําบังคับ 
• การบังคับใชหลัก “การหามพิพากษาเกินคําขอ” 

(Le principe de non ultra petita) ในคดีปกครอง
ท่ีศาลมีอํานาจออกคําบังคับเพ่ือคุมครองความชอบ
ดวยกฎหมาย อันเปนสิทธิในเชิงภววิสัยของปจเจกชน
ทุกคนรวมกัน (Le recours de plein contentieux 
objectifs หรือ Le contentieux objectif de la légalité) 
โดย อภิญญา แกวกําเหนิด 
(บทความ) ............................................................... (๔๘) 

 

  วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
• การพิจารณาคดีโดยเรงรัดในศาลปกครอง 

แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
โดย วิชญพาส พิมพอักษร 
(บทความ) .................................................................. (๑) 

• พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ขาวกฎหมายไทย) ................................................ (๑๗๖) 

• ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ขาวกฎหมายไทย) ................................................ (๑๗๗) 

• ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ขาวกฎหมายไทย) ................................................ (๑๗๗) 

 

มาตรการหรือวิธีการชั่วคราว 
• ศาลปกครองอิตาลีมีอํานาจในการกําหนดวิธีการ

ชั่วคราวกอนการพิพากษาในระหวางรอการพิจารณา
ไวชั่วคราว เนื่องจากมีการโตแยงเขตอํานาจศาล 
โดย กาญจนา ปญญานนท 
(บทความ) ............................................................... (๒๗) 
 
 

การบังคับคดี 
• ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ขาวกฎหมายไทย) ............................................... (๑๗๗) 

 

หลักความเสมอภาค 
• การออกประกาศกําหนดขั้นตอนการชําระเบ้ีย

ประกันภัยระหวางบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
แตกตางกัน ไมขัดตอหลักความเสมอภาค 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๑๕/๒๕๖๒) ................................................. (๑๑๒) 
 

หลักความเปนกลาง 
• มติแตงตั้งคณบดีท่ีมีกรรมการรายหนึ่งเปนคูสมรส

ของผูท่ีไดรับการคัดเลือก ขัดตอหลักความเปนกลาง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อบ. ๘๖/๒๕๖๑) .................................................... (๘๐) 

• หนาท่ีท่ีจะตองวางตัวเปนกลางของเจาหนาท่ีของรัฐ
ในประเทศฝรั่งเศส 
(เกร็ดขาวตางประเทศ) .......................................... (๒๑๔) 

 

ส่ิงแวดลอม 
• การนําหลักการปองกันลวงหนา (Principle of 

Prevention Action) กับหลักการระวังไวกอน 
(Precautionary Principle) มาใชในการพิจารณา
เง่ือนไขในการฟองคดีปกครองเกีย่วกับส่ิงแวดลอม 
(บทวิเคราะห คําส่ังศาลปกครองสูงสุด  
ที่ ๙๖/๒๕๕๕) ........................................................ (๑๔๕) 

 

ละเลยตอหนาที่ 
• การไฟฟาสวนภูมิภาคละเลยไมซอมแซมหรือ

บํารุงรักษาเสาไฟฟาตามท่ีระเบียบการไฟฟา 
สวนภูมิภาคฯ กําหนดใหตองปฏิบัติ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๐๖๓/๒๕๕๙) ................................................. (๘๘) 
 



                     วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๒  ค 

ละเมิด 
• การไฟฟาสวนภูมิภาคไมบํารุงรักษาเสาไฟฟาใหอยูใน

สภาพปลอดภัย เปนเหตุใหเกิดกระแสไฟฟารั่ว
และชางถึงแกความตาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๐๖๓/๒๕๕๙) ................................................. (๘๘) 

• เจาหนาท่ีขับรถยนตแซงในเสนทางเดินรถที่สวนกัน
ในเวลากลางคืน จนเกิดอุบัติเหตุเฉ่ียวชนกับรถ 
ท่ีสวนทางมาและมีความเสียหายเกิดขึ้น 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๓๖/๒๕๖๒) ...................................................... (๙๒) 

 

สัญญาทางปกครอง 
• การโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางโดยมีหนังสือ 

บอกกลาวแกองคการบริหารสวนตําบลในฐานะ
ลูกหนี้และมีเจาหนาท่ีลงชื่อรับเรื่องแลว ถือเปน
สัญญาท่ีชอบดวยกฎหมายและมีผลสมบูรณ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๗๖/๒๕๖๒) ................................................... (๑๐๗) 

 

การพัสดุ 
• ผูขายสงมอบสินคาท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตาม 

แบบเสนอราคา ถือเปนการชําระหนี้ท่ีไมตอง 
ตามความประสงคอันแทจริงแหงหนี้และ 
เปนฝายผิดสัญญา 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๑๗๖/๒๕๖๑) ................................................. (๙๗) 

 

ขอมูลขาวสาร 
• การขอขอมูลคะแนนสอบของบุคคลท่ีมีสิทธิ 

สอบสัมภาษณ แตไมไดรับการคัดเลือก 
 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 

ขอมูลขาวสารที่ สค ๔๑๓/๒๕๖๑) ........................... (๑๓๐) 

• การขอขอมูลรายชื่อพยานบุคคลและคําใหการ 
ของพยานในบันทึกแจงขอกลาวหา 
ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารที่ สค ๓๑๑/๒๕๖๑) ........................... (๑๒๙) 

• เจาหนาท่ีมีคําส่ังไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสูตร
เครื่องสําอางท่ีบริษัทเอกชนรายอ่ืนนํามาจดแจง 
เนื่องจากผูขอขอมูลเปนนิติบุคคลตางดาว 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อร. ๗/๒๕๖๒) .................................................... (๑๑๐) 

• ผูจัดการมรดกและผูสืบสันดานขอขอมูล 
เวชระเบียนของผูเสียชีวิต เพ่ือขอรับ 
คาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารที่ สค ๑๐๐/๒๕๖๒) ............................ (๑๓๑) 

 

การบริหารราชการแผนดิน 
• นายอําเภอมีคาํส่ังใหผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน

พนจากตําแหนง กรณีขาดคุณสมบัติและมีลักษณะ
ตองหามเพราะเหตุตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา
กระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยปาไม 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๕/๒๕๖๒) ...................................................... (๑๐๓) 

• The Revocation of Order to Vacate from Office 
of the Assistant Sub-district Headman 
(Supreme Administrative Court Judgment 
No. A. 732/2561) 

 (Administrative Court Decisions) .......................... (๑๒๖) 
 

การบริหารงานบุคคล 
• การดําเนินการทางวินัยกับขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปล่ียนสถานภาพ 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๔๙/๒๕๖๑) ..................................... (๑๓๓) 



     วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๒ ง 

• คําส่ังใหผูสมัครเปนขาราชการตํารวจไมผาน 
การสอบสัมภาษณ เพราะเหตุมีรอยสักขนาดใหญ
หรือมากจนแลดูนาเกลียดบริเวณกลางหลัง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อบ. ๓๑/๒๕๖๒) .................................................... (๘๖) 

• เจาหนาท่ีใหคะแนนสอบสัมภาษณโดยมิไดกําหนด
หลักเกณฑและกรอบการใหคะแนนเพ่ือใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน ทําใหการสอบแขงขันไมเปนธรรม 
และเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๕๕/๒๕๖๑) .................................................... (๗๖) 

• สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนคําส่ังแตงตั้งคณบดี 
เนื่องจากในการประชุมคัดเลือกมีคูสมรส 
ของคณบดีเปนกรรมการ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อบ. ๘๖/๒๕๖๑) .................................................... (๘๐) 

 

วินัย 
• การดําเนินการทางวินัยกับขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปล่ียนสถานภาพ 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๔๙/๒๕๖๑) .................................... (๑๓๓) 

 

สิทธิประโยชนและสวัสดิการ 
• สิทธิไดรับเงินตอบแทนของผูใหญบาน 

และผูชวยผูใหญบานกอนวันท่ีระบุในคําส่ัง 
ใหพนจากตําแหนง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๕/๒๕๖๒) ....................................................... (๑๐๓) 

 
 
 
 
 
 

องคกรวิชาชพี 
• แพทยสภามีคําส่ังลงโทษวากลาวตักเตือนนายแพทย 

กรณีบกพรองในการบันทึกแผนการดูแลรักษา
ประจําวัน ทําใหการวินิจฉัยและการรักษาโรค
คลาดเคล่ือน และผูปวยถึงแกความตาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๙๔/๒๕๖๒) .................................................... (๑๑๖) 
 

งานทะเบียน 
• การเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือ

นายหนาประกันชีวิต และตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือนายหนาประกันวินาศภัย ในกรณีท่ีใบอนุญาตนั้น
ส้ินอายุไปแลว 
(ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง เร่ืองเสร็จที่ ๗๒๘/๒๕๖๑) ................... (๑๓๙) 

 

การศึกษา 
• การมีคําส่ังลงโทษใหผลการเรียนเปน F (สอบตก) 

โดยเจาหนาท่ีท่ีไมมีอํานาจ และนักศึกษามิไดมี
พฤติการณทุจริตในการสอบ เปนการกระทํา 
ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๖๔/๒๕๖๒) .................................................... (๙๙) 
 

การประกอบกิจการ 
• การนําหลักการปองกันลวงหนา (Principle of 

Prevention Action) กับหลักการระวังไวกอน 
(Precautionary Principle) มาใชในการพิจารณา
เง่ือนไขในการฟองคดีปกครองเกีย่วกับส่ิงแวดลอม 
(บทวิเคราะห คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๙๖/๒๕๕๕) ........................................................ (๑๔๕) 



                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๒  (๑) 

บทบรรณาธกิาร 
 

วารสารวชิาการศาลปกครองฉบับน้ี เปน “ฉบับพิเศษ” 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ระหวางวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ถือเปนเหตุการณสําคัญที่พสกนิกรชาวไทยไดชื่นชมพระบารมีแหงองคพระมหากษัตริย 
เพ่ือความเปนสวัสดิมงคลของคณะตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของสํานักงานศาลปกครอง 

จึงขอเทิดพระเกียรติดวยบทรอยกรอง “ศาลปกครองนอมเกลาถวายอาศิรวาท” 
 

 
 

ปงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๒ ศาลปกครองไดกําหนดนโยบายและทิศทาง 
การดําเนินงานเพื่ออํานวยความยุติธรรมทางปกครองใหเปน “ปแหงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคดี และพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการองคกร” และยางเขาปที ่๑๙ แลว 
ที่วารสารวิชาการศาลปกครองไดทําหนาที่เปนวารสารหลักในการสงเสริมและพัฒนาความรู 
ทางวชิาการดานกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง และกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย
และนานาประเทศ เคียงขางกับการอํานวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองมาโดยตลอด
นับแตเปดทําการ ดวยความมุงม่ันทุมเทของคณะกรรมการอํานวยการจัดทําวารสารวิชาการ 
ศาลปกครองในการที่จะพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหการเผยแพรองคความรูดังกลาว 
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของศาลปกครองใหบรรลุผลสําเร็จ 
ตลอดจนเปนกําลังสําคัญในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย 

สําหรับเน้ือหาของวารสารวิชาการศาลปกครองฉบับน้ี ยังคงความเขมขน 
ดวยความรูทางวิชาการกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองทั้งของไทย 
และตางประเทศเหมือนเชนที่ผานมา โดยมีบทความทางวิชาการจํานวนสามเรื่องที่ไดนําเสนอ 
องคความรูเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองในตางประเทศ เร่ืองแรก ไดแก “การพิจารณาคดี
โดยเรงรัดในศาลปกครองแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี” โดย คุณวิชญพาส พิมพอักษร 
ในบทความเร่ืองน้ีผูเขียนไดศึกษาการพิจารณาคดีโดยเรงรัดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
คดีปกครองของศาลปกครองในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีซ่ึงใชระบบไตสวน และไดนําเสนอ 



     วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๒ (๒) 

วิธีพิจารณาคดีโดยเรงรัด ๒ วิธี คือ “การเตรียมการกอนการน่ังพิจารณาคดี” และ “การเพิกถอน
คําสั่งทางปกครองและคําวินิจฉัยอุทธรณของฝายปกครองกอนการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม” 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการของศาลที่นํามาใชเพ่ือเรงรัดการพิจารณาคดีดังกลาวจึงนับวา
นาสนใจศึกษา และมาตรการเตรียมการกอนการนั่งพิจารณาคดีของศาลปกครองในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนียังเปดโอกาสใหตุลาการผูเตรียมการนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการระงับ 
ขอพิพาททางเลือกดวย ในสวนบทความเรื่องที่สองเปนของ ดร. กาญจนา ปญญานนท  
เรื่อง “ศาลปกครองอิตาลีมีอํานาจในการกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาในระหวาง
รอการพิจารณาไวชั่วคราว เน่ืองจากมีการโตแยงเขตอํานาจศาล” โดยผูเขียนมุงหมาย 
ที่จะศึกษาในประเด็นพิจารณาวาศาลปกครองอิตาลีมีอํานาจกําหนดวิธีการคุมครองชั่วคราว 
กอนการพิพากษาในระหวางรอคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลหรือไม ซ่ึงมีความนาสนใจ
ทั้งในสวนของสภาพปญหาและเหตุผลของการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
บัญญัติใหศาลปกครองอิตาลีมีอํานาจกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา ในคดีที่อยูระหวาง
รอการพิจารณาคดีไวชั่วคราวเพราะมีการโตแยงเรื่องเขตอํานาจศาล เน่ืองจากการกําหนดวิธีการ
ชั่วคราวดังกลาวมิไดเปนคําสั่งที่จะทําใหคดีแลวเสร็จไปจากศาลและไมมีลักษณะเปนการพิพากษา
ในเนื้อหาแหงคดี หากแตมุงหมายที่จะคุมครองการใชสิทธิทางศาลอยางสมบูรณและเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายรายแรงที่ยากแกการเยียวยาในภายหลังแกผูฟองคดี จึงถือเปนบทความที่จะทําให
เขาใจถึงเจตนารมณของวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาไดอยางชัดเจน สําหรับบทความเร่ือง
สุดทาย คือ “การบังคับใชหลัก “การหามพิพากษาเกินคําขอ” ในคดีปกครองที่ศาล 
มีอํานาจออกคําบังคับเพ่ือคุมครองความชอบดวยกฎหมายอันเปนสิทธิในเชิงภววิสัย 
ของปจเจกชนทุกคนรวมกัน” โดย ดร. อภิญญา แกวกําเหนิด ไดมุงนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี
เก่ียวกับ “การหามพิพากษาเกินคําขอ” รวมทั้งไดศึกษาและวิเคราะหการนําหลักการดังกลาวมาใช 
ในวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองฝร่ังเศสและศาลปกครองไทย โดยศาลปกครองฝร่ังเศส 
มีการปรับใชหลักการดังกลาวในลักษณะที่ไมเครงครัดในคดีประเภทที่ศาลมีอํานาจเต็มในเชิงภววิสัย 
คือ การคุมครองความชอบดวยกฎหมายที่มีผลตอปจเจกชนทุกคนรวมกัน ซ่ึงศาลมีอํานาจเชิงรุก
ในลักษณะที่ผสมผสานอํานาจทางปกครองเขามาใชในอํานาจตุลาการ เพ่ือใหศาลสามารถทําหนาที่
คุมครองความชอบดวยกฎหมายไดอยางเหมาะสมครบถวน  ทั้งน้ี ผูเขียนไดแสดงทัศนะ 
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักการหามพิพากษาเกินคําขอมาใชในลักษณะผอนปรน 
กับคดีบางประเภทในศาลปกครองไทยโดยเฉพาะในคดีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม บทความทั้งสามเรื่อง



                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๒  (๓) 

ดังกลาวจึงนับวาเปนองคความรูเฉพาะดานในเชิงวิชาการที่จะนําไปสูการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองของไทยที่นาสนใจศึกษาทั้งสิ้น  

ถัดมา คือ คอลัมน “คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ” 
วารสารฉบับน้ีมีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจหลายคดี ซ่ึงหนวยงานทางปกครอง 
และเจาหนาที่ของรัฐสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดีได ซ่ึงลวนแลวแตมี
คุณประโยชนทั้งในทางวิชาการและในทางปฏิบัติ อาทิ คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
กรณีคูสมรสของผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงคณบดีไดเขารวมประชุมและมีมติในการประชุม 
ถือเปนการขัดตอ “หลักความเปนกลาง” ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สงผลให
มติในการประชุมไมชอบดวยกฎหมาย หรือกรณีการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล
ที่แมวาการสอบสัมภาษณจะเปนอํานาจดุลพินิจของกรรมการ แตกรรมการก็ไมอาจใชอํานาจ
ตามอําเภอใจได การที่กรรมการใชเวลาสัมภาษณและสอบถามผูสอบแขงขันเพียง ๕ นาที โดยไมมี
การกําหนดกรอบการใหคะแนนไวอยางชัดเจน ถือเปนการใชดุลพินิจที่ไมมีเหตุผลรองรับ 
และเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบดวยกฎหมาย คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด อันเกิดจาก 
การละเลยตอหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยศาลไดวางหลักปฏิบัติราชการที่ดีกรณี 
เกิดกระแสไฟฟาร่ัวในเขตที่ดินของผูใชไฟฟาจากเสาไฟฟาตนที่อยูใกลกับเสาไฟฟาสาธารณะ 
ที่อยูในความครอบครองของการไฟฟาสวนภูมิภาค ถือเปนหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ที่จะบํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณไฟฟาของเสาตนที่ชํารุด ซ่ึงสามารถเห็นไดวาอยูในสภาพ
ที่อาจเกิดอันตราย แมจะเปนเสาตนที่อยูในเขตที่ดินของผูใชไฟฟาก็ตาม  นอกจากน้ี ยังมีคําวินิจฉัย
เก่ียวกับพฤติการณที่ถือวาเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรงของพลขับรถยนตในการขับรถ
แซงรถคันที่แลนอยูดานหนา พฤติการณดังกลาวนับวาเปนอุทาหรณที่ดีสําหรับผูปฏิบัติหนาที่
ขับรถราชการซ่ึงตองใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลา เพราะหากการปฏิบัติหนาที่ 
ขับรถเปนการกระทําละเมิดและกอใหเกิดความเสียหายขึ้นไมวาจะแกทางราชการหรือเอกชน  
ผูปฏิบัติหนาที่จะตองรับผิดหากกระทําไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  
นอกจากน้ี คดีพิพาทเก่ียวกับการออกกฎมีคําวินิจฉัยเก่ียวกับหลักความเสมอภาค 
ตามรัฐธรรมนูญ ในประเด็นการกําหนดหลักเกณฑหรือขั้นตอนการชําระเบี้ยประกันภัยที่แตกตางกัน
ระหวางบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล ซ่ึงศาลวินิจฉัยวาสามารถกระทําไดโดยไมถือวาเปน 
การเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมและไมขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เพราะบุคคลธรรมดา
กับนิติบุคคลมีสาระสําคัญของสภาพบุคคลที่แตกตางกัน ซ่ึงคําวินิจฉัยในคดีน้ีชวยทําใหเกิด 
ความเขาใจ “หลักความเสมอภาค” มากย่ิงขึ้น สําหรับคดีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุนับวา 



     วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๒ (๔) 

เปนประโยชนอยางยิ่งในกรณีที่เจาของกิจการที่เปนคูสัญญากับรัฐ ซ่ึงตองสงมอบสินคาที่มี
รายการและคุณสมบัติตรงตามแบบเสนอราคาเทาน้ัน ไมอาจสงมอบสินคายี่หออ่ืนนอกเหนือจาก 
ที่กําหนดไดแมจะมีคุณสมบัติการใชงานที่เหมือนกันก็ตาม เพราะถือเปนการชําระหน้ีที่ไมตอง
ตามความประสงคที่แทจริง นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวยังมีคดีพิพาทที่เปนประโยชน 
ตอการปกปองคุมครองสิทธิของประชาชน เชน ในคดีที่ผูเสียหายใชสิทธิรองเรียนการรักษา
ของแพทยตามกฎหมายวิชาชีพเวชกรรม กรณีผูรองเรียนไมเห็นดวยกับคําส่ังลงโทษแพทย 
ของแพทยสภาซึ่งถือเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
เพ่ือขอใหตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายในการพิจารณาขอรองเรียนและการกําหนดโทษ
ของแพทยสภาได และกรณีบุคคลตางดาวขอขอมูลขาวสารของราชการ ซ่ึงกฎหมายขอมูลขาวสาร
ของราชการมิไดบญัญัตใิหสิทธิแกคนตางดาวในการรับรูขอมูลขาวสารเทาเทียมกับคนไทย เวนแต
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่ไดใหความคุมครองแกคนตางดาวซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยูใน
ประเทศไทย การใหสิทธิแกคนตางดาวในการขอขอมูลขาวสารของราชการตองออกเปนกฎกระทรวง
กําหนดเง่ือนไขและขอบเขตการใชสิทธิของคนตางดาว โดยปจจุบันยังไมมีการออกกฎกระทรวง
ดังกลาว ซ่ึงคงตองติดตามตอไปวาจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการคุมครองสิทธิของคนตางดาว
หรือไม ที่กลาวไปขางตนเปนเพียงบางสวนโดยยังมีคดีพิพาทอ่ืน ๆ อีกหลายคดีที่นาสนใจ ซ่ึงสามารถ
เลือกศึกษาไดในคอลัมนดังกลาว สําหรับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจยังปรากฏ 
ในคอลัมน “Administrative Court Decisions” ซ่ึงเปนการแปลยอคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
Supreme Administrative Court Judgment No. A. 732/2561 แปลโดย Peeraya Theragul Wisithphrom 
เรื่อง “The Revocation of Order to Vacate from Office of the Assistant Sub-district Headman” 
สวนในคอลัมน “ขาวกฎหมายไทย” มีการนําเสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจไกลเกลี่ย
ขอพิพาทในคดีปกครอง รวมทั้งระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงเปนบทบัญญัติ
เก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครอง กองบรรณาธิการจึงขอเชิญชวน
นักวิชาการกฎหมายปกครองและเจาหนาที่ของรัฐไดศึกษาคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ
ที่ไดมีการคัดยอ พรอมทั้งสรุปหลักกฎหมายและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีไวเรียบรอยแลว 
และในสวนที่เปนการแปลและเรียบเรียงเปนภาษาอังกฤษ ตลอดจนขาวกฎหมายไทย ซ่ึงลวนแต
เปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 
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ในส วนคอลัมน  “บทวิ เคราะหคดีและคําวิ นิจฉัยที่ สํ าคัญ”  ฉบับ น้ี  
คุณวรารัตน ไคขุนทด ไดนําคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕ มาวิเคราะห เร่ือง “การนํา
หลักการปองกันลวงหนากับหลักการระวังไวกอนมาใชในการพิจารณาเงื่อนไขในการฟอง
คดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดลอม” โดยไดนําเสนอบทวิเคราะหเปน ๒ สวน คือ สวนแรก  
เปนการวางหลักกฎหมายปกครองในคําส่ังศาลปกครองสูงสุด และสวนที่สอง เปนแนวความคิด
ทางวิชาการที่นาสนใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของคําส่ังศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงผูเขียนไดศึกษา
เปรียบเทียบกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยพบวาศาลปกครองเยอรมันมักจะนําหลักการ 
ทั้งสองมาใชประกอบกันในการวินิจฉัยคดีและมิไดเห็นความจําเปนที่จะตองแบงแยกหลักการดังกลาว
ออกจากกันใหชัดเจน ในสวนของศาลปกครองไทยเม่ือพิจารณาตามหลักเกณฑที่ศาลปกครองสูงสุด
ใชในการวินิจฉัยคดีดังกลาว จะเห็นวาไดใชทั้งสองหลักการรวมกันโดยมิไดมีการแบงแยก 
อยางชัดเจนเชนกัน และไดนําหลักการระวังไวกอนมาใชในการพิจารณาเง่ือนไขการฟองคดี 
โดยใหผูฟองคดีมีสิทธิฟองคดีไดแมจะยังไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายก็ตาม บทวิเคราะหน้ี
จึงชวยทําใหเกิดความเขาใจแนวคิดและการปรับใชหลักการดังกลาว และผูเขียนยังไดมีขอเสนอแนะ
ในการนําหลักการดังกลาวไปปรับใชในการวินิจฉัยคดีสิ่งแวดลอมของไทย เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอมไวอยางนาสนใจ คอลัมน “เกร็ดขาวตางประเทศ” คุณขนิษฐา เติมตฤษณา 
ไดเสนอขาวคําพิพากษาสภาแหงรัฐในเรื่อง “หนาที่ที่จะตองวางตัวเปนกลางของเจาหนาที่
ของรัฐในประเทศฝรั่งเศส” โดยเปนกรณีการวางตัวไมเปนกลางในการแสดงความคิดเห็น 
ทางศาสนาของเจาหนาที่ของรัฐ ดวยการแจกใบปลิวชี้ชวนใหผูมาติดตอราชการเขานับถือ
ศาสนาที่ตนศรัทธาในขณะปฏิบัติหนาที่หนาเคานเตอรของที่ทําการไปรษณีย ซ่ึงคําพิพากษา 
ของสภาแหงรัฐไดเนนย้ําถึงหนาที่ที่จะตองวางตัวเปนกลางของเจาหนาที่ของรัฐ และไมอาศัย
ประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ในการเผยแพรศาสนาที่ตนเลื่อมใส เพราะจะเปนการกระทบ 
ตอการใหบริการที่ดีและถูกตองแกประชาชน และขัดตอหนาที่ในการวางตัวเปนกลางอันถือเปน
ความผิดทางวินัย ซ่ึงประเทศไทยก็ใหความสําคัญกับหลักการดังกลาวเชนกัน  นอกจากนี้ 
ยังมีคําถามและแนวธงคําตอบสําหรับขอเขียนในการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งเปนตุลาการ 
ประจําศาลปกครองชั้นตน เม่ือวันที่ ๒๗–๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย 

วารสารวิชาการศาลปกครองฉบับน้ี ยังมีเน้ือหาทางวิชาการกฎหมายปกครอง 
ที่ควรคาแกการศึกษาในคอลัมนอ่ืน ๆ อีกหลายเรื่อง ไมวาจะเปนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ซ่ึงปรากฏในคอลัมน
คําวินิจฉัยขององคกรอ่ืนที่นาสนใจ รวมทั้งผูอานยังสามารถสืบคนและศึกษาไดใน “ดัชนีเรื่อง” และ 



     วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๒ (๖) 

“ดัชนีชื่อกฎหมาย” ที่มีรายละเอียดในเลมน้ีแลวทั้งหมด จึงเหมาะสําหรับนักวิชาการกฎหมายปกครอง 
หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ นักศึกษากฎหมาย ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการศึกษา
ความรูดังกลาวผานวารสารวิชาการศาลปกครอง เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายปกครอง 
การปกปองคุมครองสิทธิของประชาชนจากการใชอํานาจทางปกครองของรัฐ ตลอดจนการพัฒนา
องคความรูดานกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย นับวาเน้ือหาทุกสวนลวนมีคุณคา 
ตอวารสารวิชาการศาลปกครอง “ฉบับพิเศษ” ที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาองคความรูดานกฎหมาย
ปกครองอยางกวางขวางและควรคาแกการศึกษาคนควาเปนอยางยิ่ง 
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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 
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