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เร่ืองเดนในเลม 
 

 บทความทางวิชาการ 
 

 ผลทางกฎหมายของการฟองคดีปกครองที่เปนการใชสิทธิโดยมิชอบ : ศึกษากฎหมาย
ฝรั่งเศสและกฎหมายไทย 

 หลักการคุมครองความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําส่ังทางปกครอง 
ตามพระราชบัญญัตวิิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 หลักความเปนกลางทางศาสนาในสถานศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบการสวมใสเครื่องแตงกาย 
การประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่มีลักษณะบงชี้ทางศาสนาในสถานศึกษาของฝรั่งเศส
และไทย 
 

 บทวเิคราะหคดีและคําวนิิจฉัยที่สําคญั 
 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๒๗๔๘/๒๕๕๘ 

 

 การบรรยายทางวิชาการ 
 อํานาจหนาที่ของ Conseil d’Etat โดย Mr. Yves GOUNIN 

 

 คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ  
 การฟองขอใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตรวจสอบ 

การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ 
 อํานาจของผูอํานวยการโรงเรียนในการลงโทษนักเรียนที่กระทําผิดระเบียบหอพัก 
 หนวยงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการกอสรางโดยไมเสนอตอสํานักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ผูจัดสรรที่ดินอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใชถนนในหมูบานจัดสรรซ่ึงเปนสาธารณูปโภค 

ที่ตกอยูในภาระจํายอมแกผูซ้ือที่ดินจัดสรร 
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หนวยงานทางปกครอง 

• ธนาคารออมสิน 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี คร. ๓๙/๒๕๖๒) ............ (๑๗๖) 

• สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ 
กับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) 
(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ที่ ๖๐/๒๕๖๑) ........................................................ (๒๑๐) 

• องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๖๔/๒๕๖๒) ................ (๑๖๘) 
 

เจาหนาที่ของรัฐ 
• นายกเทศมนตรี 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๐๐/๒๕๖๓) .................................................. (๑๖๑) 
 

อํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
เขตอํานาจศาล 

• การฟองขอใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพิจารณาเรื่อง
รองเรียนและตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของ 
เจาพนักงานกรมบังคับคดี 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๓๙/๒๕๖๒  
(ประชุมใหญ)) ....................................................... (๑๗๐) 

• การฟองเรียกคาเสียหายจากการซื้อท่ีดินตาม
ประกาศขายทรัพยของธนาคารออมสิน ซึ่งเมื่อ
รังวัดแลวมีเนื้อท่ีขาดหายไป 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี คร. ๓๙/๒๕๖๒) ............ (๑๗๕) 

 
 

• การยื่นคํารองขอใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาท่ีระหวางศาลทบทวนคําวินิจฉัย 
และมีคําวินิจฉัยใหม 
(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
(คําส่ัง) ที่ ๑/๒๕๖๑) .............................................. (๒๐๗) 

• ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ําประกันการฝากเก็บ
รักษาขาวสารระหวางเอกชนเจาของคลังสินคา 
กับธนาคารผูค้ําประกันการปฏบัิติตามสัญญา 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๖๔/๒๕๖๒) ................ (๑๖๖) 

• ฟองเรียกเงินชดเชยการเลิกจางตามสัญญาจาง 
ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) 
(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
ที่ ๖๐/๒๕๖๑) ........................................................ (๒๐๙) 

 

คําสั่งทางปกครอง 
• การออกหรือไมออกหนังสือรับรองเพ่ือชวยเหลือ

ขาราชการหรือลูกจางของทางราชการท่ีตองหา 
คดีอาญา 
(ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง เร่ืองเสร็จที่ ๙๗๗/๒๕๖๑) .................. (๒๑๖) 

• ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งเปนนักเรียนนายสิบตํารวจและรายชื่อ 
ผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี คบ. ๗๖/๒๕๖๒) ........... (๑๗๔) 

 

เงื่อนไขการฟองคดี 
การอุทธรณ 

• การอุทธรณหนังสือรับรองเพ่ือชวยเหลือ
ขาราชการหรือลูกจางท่ีตองหาคดีอาญา 
(ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง เร่ืองเสร็จที่ ๙๗๗/๒๕๖๑) .................. (๒๑๔) 

ดัชนีเร่ือง
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• ผูสมัครสอบมิไดอุทธรณคําส่ังกอนฟองเพิกถอน
ประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม
ประกาศรับสมัครเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปน
นักเรียนนายสิบตํารวจ 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี คบ. ๗๖/๒๕๖๒) ........... (๑๗๒) 

 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

• ผลทางกฎหมายของการฟองคดีปกครองท่ีเปน 
การใชสิทธิโดยมิชอบ : ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส 
และกฎหมายไทย 
โดย เอกสิทธิ์ จันตะมา 
(บทความ) .................................................................. (๑) 

• อํานาจหนาท่ีของ Conseil d’Etat 
บรรยายโดย Mr. Yves GOUNIN 
ถอดความและเรียบเรียงโดย ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ 
(การบรรยายทางวิชาการ) ........................................ (๘๑) 
 

กฎหมายปกครอง 

• หลักการคุมครองความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู
ของคําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดย ลัคนาวดี สายมิตร อรรถเษม 
(บทความ) ............................................................... (๑๖) 
 

หลักความเปนกลาง 

• หลักความเปนกลางทางศาสนาในสถานศึกษา : 
ศึกษาเปรียบเทียบการสวมใสเครื่องแตงกาย  
การประดับเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณท่ีมีลักษณะ
บงชี้ทางศาสนาในสถานศึกษาของฝรั่งเศสและไทย 
โดย วิศรุต คิดดี 
(บทความ) ............................................................... (๓๔) 

 
 

หลักการรับฟงความสองฝาย 

• การพิจารณาคําขออนุญาตเผยแพรภาพยนตร 
ท่ีมีฉากแสดงการมีเพศสัมพันธ 
(บทวิเคราะห คําพิพากษาศาลปกครองกลาง 
คดีหมายเลขแดงที ่๒๗๔๘/๒๕๕๘) .......................... (๖๓) 

 

หลักการคุมครองความเชื่อถือและไววางใจ 

• หลักการคุมครองความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู
ของคําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดย ลัคนาวดี สายมิตร อรรถเษม 
(บทความ) ............................................................... (๑๖) 

 

สิทธิมนุษยชน 
• คําขอใบอนุญาตจัดการแสดง Peep-Show  

เปนคําขอที่ขัดตอศีลธรรมอันดีและละเมิดศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยหรือไม 

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีท่ี 1 C 232/79 ลงวันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๑) 
(คําพิพากษาศาลตางประเทศ) ............................... (๑๘๒) 

 

ส่ิงแวดลอม 
• การรถไฟแหงประเทศไทยเปล่ียนแปลงรายละเอียด

การกอสรางจุดกลับรถ โดยไมไดเสนอตอ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมกอนตามท่ีกําหนดไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อส. ๑๖/๒๕๖๒) ................................................. (๑๔๔) 

• การรับฟงความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียและการ
แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดเงินคาทดแทน 
สําหรับคําขอประทานบัตรทําเหมืองแรใตดิน 
(ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ืองเสร็จที่ ๑๑๓-๑๑๔/๒๕๖๒) ............................. (๒๐๒) 
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
• การอุทธรณหนังสือรับรองเพ่ือชวยเหลือ

ขาราชการหรือลูกจางท่ีตองหาคดีอาญา 
(ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง เร่ืองเสร็จที่ ๙๗๗/๒๕๖๑) ................. (๒๑๔) 

 

ละเลยตอหนาที่ 
• Department of Highways Neglects its Official 

Duty to Build or Correct a Drainage Passing  
along a Highway 
(Supreme Administrative Court Judgment 
No. A. 712/2561) 

 (Administrative Court Decisions) ........................ (๑๗๘) 
 

ละเมิด 

• หนวยงานของรัฐมีคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ี 
ซึ่งเสียชีวิตแลวและทายาทชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐ 

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๓๑๙-๓๒๐/๒๕๖๒) ....................................... (๑๔๒) 

• หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี กรณีเจาหนาท่ี 
ของสํานักงานอัยการสูงสุดกระทําละเมิด 
ตอบุคคลภายนอก 
(ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ืองเสร็จที่ ๑๗๐๓/๒๕๖๑) .................................... (๒๐๑) 

 

สัญญาทางปกครอง 
• ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาฝากเก็บรักษาขาวสาร 

ไวในคลังสินคาของเอกชนและสัญญาค้ําประกัน 
การฝากเก็บรักษาขาวสารของธนาคารพาณิชย 

 (คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๖๔/๒๕๖๒) ................ (๑๖๖) 
 

ที่ดิน 
• คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมมีมติ

เพิกถอนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ก.) โดยไมมีอํานาจ 

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๙/๒๕๖๓) ...................................................... (๑๕๕) 

 

ขอมูลขาวสาร 
• การขอขอมูลแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐ และ ภ.ง.ด. ๙๑) 
ประจําปของผูอ่ืน 
(คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารที่ สค ๒๒๑/๒๕๖๒) .......................... (๑๙๗) 

• คูสัญญาฝากเก็บขาวสารในโครงการรับจํานํา 
ขาวเปลือกกับองคการคลังสินคาขอขอมูลบันทึก
ผลการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณขาวสาร 
เพ่ือนําไปใชดําเนินคดีทางศาล 
(คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารที่ สค ๒๑๓/๒๕๖๒) .......................... (๑๙๙) 

• เจาหนี้ตามคําพิพากษาขอขอมูลสถานท่ีทํางาน
และอัตราเงินเดือนของลูกหนี้เพ่ือบังคับชําระหนี ้
(คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารที่ สค ๒๒๕/๒๕๖๒) .......................... (๑๙๘) 

• บิดาของจําเลยซึ่งถูกจําคุกขอขอมูลสํานวน 
การไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรณีท่ีจําเลย
รองเรียนวาพนักงานสอบสวนละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบ 
(คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารที่ สค ๒๑๗/๒๕๖๒) .......................... (๑๙๕) 

• ผูค้ําประกันขอขอมูลเกี่ยวกับสัญญาการปรับ
โครงสรางหน้ีของลูกหนี้ธนาคาร 
(คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารที่ สค ๒๒๓/๒๕๖๒) .......................... (๑๙๘) 

 



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๓ ง 

• พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ขาวกฎหมายไทย) ............................................... (๒๒๒) 
 

บริหารงานบุคคล 
• สมองกลกับการพิจารณาทางปกครอง : มมุมองของ

ศาลปกครองเกี่ยวกับคําส่ังโยกยายขาราชการครู 
 (เกร็ดขาวตางประเทศ) .......................................... (๒๓๑) 
• อํานาจดุลพินิจของอธิการบดีในการเสนอตอ 

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอใหถอดถอนรองอธิการบดี
เมื่อหมดความไววางใจ 

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อบ. ๕๒/๒๕๖๒) ................................................ (๑๓๐) 
 

วินัย 

• ขาราชการผูถูกลงโทษทางวินัยขอใหพิจารณา
อุทธรณใหม ดวยเหตุศาลฎีกาพิพากษายกฟอง 
ในคดีอาญา 

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๗๕๕/๒๕๖๑) ................................................ (๑๓๙) 

• การดําเนินการทางวินัยกับพนักงานของกองทุน
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาซึ่งพนจากการเปน
พนักงานแลว 

 (ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๙/๒๕๖๒) ...................................... (๒๐๔) 

• เจาหนาท่ีถูกดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
เนื่องจากขาดราชการติดตอกันเกินสิบหาวัน 
โดยไมไดเจ็บปวยหรือประสบปญหาจนถึงขนาด
ไมสามารถยื่นใบลาตามระเบียบได 

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ. ๕/๒๕๖๒) .................................................... (๑๓๒) 

 
 

 การสาธารณสุข 
• การดูแลและปรับปรุงสถานท่ีกักสุนัขจรจัด 

ของศูนยควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย 
การสาธารณสุข 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๕๓๔/๒๕๖๒) ................................................ (๑๕๐) 

 

การศึกษา 
• อํานาจของผูอํานวยการโรงเรียนในการลงโทษ

นักเรียนท่ีประพฤติผิดระเบียบหอพักฐานด่ืมสุรา 
 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

ที่ อ. ๑๖๐๖/๒๕๕๙) ............................................... (๑๖๓) 
• พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (ขาวกฎหมายไทย) ............................................... (๒๓๐) 
 

การศาสนา 

• หลักความเปนกลางทางศาสนาในสถานศึกษา : 
ศึกษาเปรียบเทียบการสวมใสเครื่องแตงกาย  
การประดับเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณท่ีมีลักษณะ
บงชี้ทางศาสนาในสถานศึกษาของฝรั่งเศสและไทย 
โดย วิศรุต คิดดี 
(บทความ) ............................................................... (๓๔) 
 

การประกอบกิจการ 
• คําขอใบอนุญาตจัดการแสดง Peep-Show  

เปนคําขอที่ขัดตอศีลธรรมอันดีและละเมิดศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยหรือไม 

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีท่ี 1 C 232/79 ลงวันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๑) 
(คําพิพากษาศาลตางประเทศ) ............................... (๑๘๒) 

 
 



                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๓  จ 

การสาธารณูปโภค 
• ผูอํานวยการเขตส่ังใหรื้อถอนคันกระดกท่ีติดต้ัง 

ปดกั้นทางสัญจรซึ่งเปนสาธารณูปโภคในหมูบาน
จัดสรรท่ีไดจดทะเบียนเปนทางสาธารณะแลว 

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๙๒๗/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ)) .......................... (๑๕๓) 

 

ภาษีอากร 

• ความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังกรมสรรพากร 
ท่ีอายัดสิทธิเรียกรองในเงินเดือน เงินคาตอบแทน
ประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนพิเศษ 
ของนายกเทศมนตร ี
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๐๐/๒๕๖๓) ................................................. (๑๕๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สถานะและการมีผลใชบังคับของประกาศ 
อธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับท่ี ๕) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการยกเวน 
ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และอากรแสตมป ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง เร่ืองเสร็จที่ ๔๘๘/๒๕๖๒) .................. (๒๑๘) 

 



                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๓  (๑) 

บทบรรณาธกิาร 
 

ชวงเวลาที่ผานมา อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) รัฐบาลจึงไดกําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค อันสงผลกระทบ
ตอการดําเนินชีวิตตามปกติและเกิดวิถีชีวิตใหม อาทิ การเวนระยะหางโดยการลดกิจกรรมทางสังคม 
(Social Distancing) การสวมหนากากอนามัยเม่ือตองออกไปพบปะผูคน การดูแลความสะอาดของมือ 
รวมไปถึงการทํางานจากที่บาน (Work from Home) ซ่ึงในสวนของศาลปกครองไดดําเนินการ
ตามมาตรการของรัฐอยางเครงครัดดวยความหวงใยตอประชาชนและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
โดยมีประกาศคณะกรรมการอํานวยการปองกันและแกปญหาผลกระทบจากการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ของศาลปกครอง 
ฉบับลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ กําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบตอคูกรณี 
ประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐจากสถานการณดังกลาว ในการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ 
การยื่นคําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ และคําใหการเพ่ิมเติม ฯลฯ ผาน “ระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส” และไดจัดทําวีดิทัศนแนะนําการลงทะเบียนเพ่ือใชงานระบบดังกลาวแกประชาชน 
รวมไปถึงการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีโดยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสและการใชเทคโนโลยีตาง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน และดวยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการปฏิบัติตามมาตรการ 
ของรัฐน้ีเอง จึงสงผลใหสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ในประเทศไทยนั้นสามารถควบคุมไดและดีขึ้นตามลําดับ ซ่ึงเปนเรื่องที่นาชื่นชมในความรวมมือรวมใจ
ของประชาชน ตลอดจนทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

ในสวนเนื้อหาของวารสารวิชาการศาลปกครองฉบับน้ี ยังคงประกอบไปดวย 
สาระความรูทางวิชาการกฎหมายปกครองที่หลากหลาย เร่ิมจากบทความทางวิชาการ เร่ือง  
“ผลทางกฎหมายของการฟองคดีปกครองที่เปนการใชสิทธิโดยมิชอบ : ศึกษากฎหมาย
ฝร่ังเศสและกฎหมายไทย” โดย คุณเอกสิทธ์ิ จันตะมา ซ่ึงไดนําเสนอประเด็นที่นาสนใจ
เก่ียวกับการใชสิทธิทางศาลโดยไมสุจริตเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคหรือเพ่ือประโยชนของคน
บางกลุม โดยบทความดังกลาวไดศึกษามาตรการที่ฝรั่งเศสนํามาใชเพ่ือปองกันหรือจํากัดการใชสิทธิ
ในการฟองคดีปกครองโดยมิชอบ อาทิ การสั่งปรับผูฟองคดีเน่ืองจากการฟองคดีโดยมิชอบ  
นอกจากนี้ ยังไดศึกษาประเด็นดังกลาวเปรียบเทียบกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ของไทยดวย ถัดมา คือ บทความทางวิชาการ เร่ือง “หลักการคุมครองความเชื่อโดยสุจริต
ในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 



   วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๓ (๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๙” โดย คุณลัคนาวดี สายมิตร อรรถเษม ซ่ึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดบัญญัติรับรองหลักการคุมครองความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู
ของคําสั่งทางปกครองไวในกรณีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่ง 
โดยผูเขียนไดมุงศึกษาขอความคิดเบื้องหลังของหลักการดังกลาว เพ่ือใหการปรับใชบทบัญญัติ
แหงกฎหมายท่ีเก่ียวของมีความถูกตองและเปนธรรมกับผูรับคําส่ังทางปกครอง  ทั้งน้ี ผูเขียน 
ไดรวบรวมแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองและความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองที่เก่ียวของมานําเสนอ เพ่ือใหเห็นถึงแนวทางในการนําหลักการคุมครองความเชื่อ 
โดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองมาปรับใชในทางปฏิบัติวาเปนไปในทิศทางใด และ
บทความเร่ืองสุดทาย ไดแก เรื่อง “หลักความเปนกลางทางศาสนาในสถานศึกษา : ศึกษา
เปรียบเทียบการสวมใสเครื่องแตงกาย การประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่มีลักษณะ
บงชี้ทางศาสนาในสถานศึกษาของฝรั่งเศสและไทย” โดย ดร. วิศรุต คิดดี บทความนี้มุงศึกษา
ถึงหลักความเปนกลางทางศาสนาในสถานศึกษาของฝรั่งเศส เฉพาะประเด็นการสวมใสเคร่ืองแตงกาย
หรือประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่มีลักษณะบงชี้ทางศาสนา และแนวคําพิพากษา 
ของสภาแหงรัฐที่สําคัญ รวมทั้งไดศึกษาหลักความเปนกลางทางศาสนาในสถานศึกษาของไทย 
ในประเด็นเดียวกัน ซ่ึงปญหาที่เกิดจากการแตงกายตามความเชื่อทางศาสนาในประเทศไทย 
กรณีโรงเรียนหามนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามแตงกายตามหลักศาสนาอิสลาม (สวมฮิญาบ) 
ไดกลายเปนขอพิพาทขึ้นสูศาลปกครอง โดยเปนคดีแรกที่ไดมีการฟองรองโดยอาศัยเหตุเก่ียวกับ
การแตงกายตามความเชื่อทางศาสนาของนักเรียน ซ่ึงขณะที่ผูเขียนจัดทําบทความเรื่องน้ี คดีดังกลาว
ยังอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน จึงเปนที่นาสนใจวาศาลจะนําหลักการใดมาใช
ในการตัดสินคดีซ่ึงตองติดตามตอไป 

สําหรับคอลัมน “บทวิเคราะหคดีและคําวินิจฉัยที่สําคัญ” ฉบับน้ี ดร. โรม  
ทีปะปาล ไดวิเคราะหคําพิพากษาของศาลปกครองไทย (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง  
คดีหมายเลขแดงที่ ๒๗๔๘/๒๕๕๘) เร่ือง “การพิจารณาคําขออนุญาตเผยแพรภาพยนตร 
ที่มีฉากแสดงการมีเพศสัมพันธ” โดยคดีดังกลาวผูฟองคดีมิไดอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด 
คดีถือเปนอันถึงที่สุด ซ่ึงผูเขียนไดวิเคราะหโดยหยิบยกประเด็นที่นาสนใจ ๒ ประเด็น ไดแก 
ประเด็นเรื่องการใชสิทธิโตแยงในกระบวนพิจารณาทางปกครอง และประเด็นเรื่องการนําเสนอเนื้อหา
เก่ียวกับการมีเพศสัมพันธในภาพยนตร โดยเปรียบเทียบกับหลักการในกฎหมายของประเทศสเปน 
ซ่ึงจะเปนไปในทิศทางเดียวกันกับหลักการในกฎหมายไทยหรือไม สามารถศึกษาไดจาก 
บทวิเคราะหคดีเรื่องดังกลาว ในสวนของการบรรยายทางวิชาการ ไดแก เรื่อง “อํานาจหนาที่
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ของ Conseil d’Etat” โดย Mr. Yves GOUNIN ซ่ึงถอดความและเรียบเรียงโดย ดร. ปาลีรัฐ 
ศรีวรรณพฤกษ ซ่ึงผูบรรยายไดนําเสนอประเด็นที่นาสนใจหลายประเด็น อาทิ ประเด็นจะทําอยางไร
ใหคําพิพากษามีความเปนอันหนึ่งอันเดียว ประเด็นระบบความเห็นแยงในวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ของไทยซึ่งมีความแตกตางจากฝรั่งเศส เน่ืองจากฝรั่งเศสเห็นวาระบบความเห็นแยงอาจลดทอน
ความศักด์ิสิทธิ์ของคําพิพากษา รวมทั้งไดตอบคําถามของผูเขารับฟงการบรรยายในประเด็น 
ที่นาสนใจอีกดวย  นอกจากน้ี ยังมีคอลัมน “คําพิพากษาศาลตางประเทศ” เรื่อง “คําขอใบอนุญาต
จัดการแสดง Peep-Show เปนคําขอที่ขัดตอศีลธรรมอันดีและละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
หรือไม” แปลและเรียบเรียงโดย ดร. นฤมล ขณะรัตน จากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีที่ 1 C 232/79, Urteil vom 15.12.1981 กรณีผูประกอบการขอให
ออกใบอนุญาตสําหรับจัดการแสดง Peep-Show ซ่ึงเปนธุรกิจใหความบันเทิงที่จัดใหหญิงสาว
เปลือยกายรายรําบนเวทีการแสดง โดยหนวยงานของรัฐไดปฏิเสธคําขอใบอนุญาตจัดการแสดง
ดังกลาว เน่ืองจากเห็นวาขัดตอศีลธรรมอันดี ผูประกอบการจึงฟองคดีตอศาล อันมีประเด็นนาศึกษา
เก่ียวกับการละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษยของหญิงสาวผูทําการแสดงบนเวที 

ในสวนของคอลัมนประจํา เริ่มจากคอลัมน  “คําพิพากษาและคําสั่งของ 
ศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ” โดยวารสารฉบับน้ีมีคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
ที่นาสนใจหลายคดีที่เปนบรรทัดฐานหรือแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีแกหนวยงานทางปกครอง
และเจาหนาที่ของรัฐ อาทิ กรณีศาลฎีกามีคําพิพากษายกฟองเพราะพยานหลักฐานยังมีเหตุ
เคลือบแคลงสงสัยและยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลยซ่ึงเปนขาราชการตํารวจ จะถือวา
ขอเท็จจริงที่ใชในการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
ในทางที่จะเปนประโยชนแกขาราชการผูถูกลงโทษ ในอันที่จะทําใหบุคคลดังกลาวมีคําขอใหเจาหนาที่
เพิกถอนหรือแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งลงโทษที่พนกําหนดอุทธรณไดหรือไม และกรณีผูดํารงตําแหนง
นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและมีวาระการดํารงตําแหนงซ่ึงมิใช
ขาราชการหรือลูกจางในหนวยงานราชการ จะไดรับความคุมครองใหไมอยูในความรับผิด 
แหงการบังคับคดีเชนเดียวกับเจาหนาที่ในหนวยงานราชการหรือไม สําหรับคดีพิพาทเก่ียวกับ
การกระทําละเมิด มีประเด็นนาสนใจเกี่ยวกับการที่หนวยงานของรัฐมีคําส่ังเรียกใหเจาหนาที่
ผูกระทําละเมิดซ่ึงถึงแกความตายแลวและทายาทของผูตายชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ชอบดวยกฎหมายหรือไม 
และกรณีหนวยงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการกอสรางจุดกลับรถตามโครงการระบบรถไฟ 
ชานเมือง โดยไมไดเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอน
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ตามที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ถือเปนการกระทําละเมิดตอผูใชทาง
ที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายหรือไม ในสวนคดีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณสุขและอนามัย 
เปนเรื่องมาตรฐานการดูแลสุนัขของศูนยควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร ที่จะตองไมต่ํากวามาตรฐาน
ที่ไดกําหนดใหประชาชนตองปฏิบัติในการเลี้ยงสุนัข  นอกจากน้ี ยังมีคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การสาธารณูปโภค กรณีถนนในหมูบานจัดสรรซ่ึงมีลักษณะเปนสาธารณูปโภคที่ตกอยูในภาระจํายอม
แกผูซ้ือที่ดินจัดสรรในฐานะผูทรงสิทธิในภาระจํายอม แตสิทธิดังกลาวของผูซ้ือที่ดินจัดสรร 
จะรวมถึงสิทธิที่จะหวงหามมิใหบุคคลอ่ืนที่ผูจัดสรรท่ีดินอนุญาตใหใชถนนภาระจํายอมสัญจร 
ดวยหรือไม ติดตามอานไดในคอลัมนดังกลาว 

สําหรับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น าสนใจยังปรากฏในคอลัมน 
“Administrative Court Decisions” ซ่ึงเปนการแปลสรุปยอคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
Supreme Administrative Court Judgment No. A. 712/2561 แปลโดย Tian-ngern Uttarachai 
เรื่อง “Department of Highways Neglects its Official Duty to Build or Correct a Drainage 
Passing along a Highway” สวนคอลัมน “เกร็ดขาวตางประเทศ” ดร. นพรัต อุดมโชคมงคล 
ไดนําเสนอขาว เรื่อง “สมองกลกับการพิจารณาทางปกครอง : มุมมองของศาลปกครองเกี่ยวกับ
คําสั่งโยกยายขาราชการครู” ในสวนอ่ืน ๆ ยังคงมีสาระความรูที่หลากหลาย เชน คอลัมน 
“ขาวกฎหมายไทย” ไดนําเสนอสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒  นอกจากนี้ ยังมีคอลัมนคําวินิจฉัยขององคกรอ่ืนที่นาสนใจอีกดวย 

กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาสาระความรูที่คณะกรรมการอํานวยการ
จัดทําวารสารวิชาการศาลปกครองไดคัดสรรมานําเสนอในวารสารวิชาการศาลปกครองฉบับน้ี
และทุก ๆ ฉบับที่ผานมา จะเปนประโยชนในการศึกษาคนควาเพ่ือตอยอดในทางวิชาการ และ
เปนแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีแกเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจนเปนประโยชนในการปกปอง
คุมครองสิทธิของประชาชน อันนําไปสูสังคมธรรมาภิบาลและสรางความเช่ือม่ันแกประชาชน 
ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยซึ่งมุงพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
พิจารณาคดีใหเทียบเทาระดับสากล รวมทั้งประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนสูงสุด
กาวสูการเปนศาลปกครองอัจฉริยะ หรือ Smart Admincourt เพ่ือใหประชาชนไดรับการอํานวย
ความยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงตอไป 

 

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    <<<<  
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