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เร่ืองเด่นในเล่ม 
 

 บทความทางวิชาการ 
 

 สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารในสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนีและขอ้สงัเกตบางประการ

ต่อกฎหมายขอ้มลูข่าวสารของราชการไทย 

 คด ี“บรูก์นีิ” : ชุดว่ายน้ํามสุลมิกบัหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย 

 การฟ้องคดปีกครองโดยประชาชนทัว่ไปเพื่อประโยชน์ทางกฎหมายรว่มกนัในประเทศสเปน 

 พนักงานคดปีกครองกบับทบาทในการช่วยเหลอืตุลาการในการพจิารณาพพิากษาคด ี: 

ศกึษาเปรยีบเทยีบแนวปฏบิตัใินต่างประเทศ 
 

 บทวิเคราะหค์ดีและคาํวินิจฉัยท่ีสาํคญั 

 คาํสัง่ศาลปกครองสงูสุดที ่คผ. ๗๙/๒๕๖๐ 
 

 การบรรยายทางวิชาการ 

 Conseil d’Etat กบักฎหมายว่าดว้ยการควบคุมจรรยาบรรณในการวจิยั 

เกีย่วกบัรา่งกายมนุษย ์โดย Mme. Martine de BOISDEFFRE 
 

 คาํพิพากษาและคาํสัง่ของศาลปกครองสงูสดุท่ีน่าสนใจ  

 ขอ้พพิาทระหว่างหน่วยงานของรฐัซึง่ตอ้งดําเนินการตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

ว่าดว้ยการพจิารณาชีข้าดการยตุขิอ้พพิาทระหว่างหน่วยงานของรฐัและการดาํเนินคด ี

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 เจา้หน้าทีผู่ม้อีํานาจหน้าทีไ่มไ่ดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ของพนิยักรรม 

เป็นเหตุใหพ้นิยักรรมตกเป็นโมฆะ 

 สทิธกิารฟ้องคดกีรณหีน่วยงานของรฐัละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกําหนด 

โดยไม่จาํตอ้งมหีนงัสอืรอ้งขอใหป้ฏบิตัหิน้าทีก่่อน 

 



                                          

 

                   วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๒๐ ฉบบัที ่๓ (กรกฎาคม-กนัยายน) ๒๕๖๓  ก  

 

 

 

อาํนาจพิจารณาพิพากษา 

ของศาลปกครอง 
เขตอาํนาจศาล 

• ขอ้พพิาทจากการยืน่เรือ่งขอรบัทรพัยส์นิคนื 

จากสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

และสถานีตาํรวจเมือ่คดอีาญาถงึทีส่ดุ 

(คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่คร. ๑๗๐/๒๕๖๒) ......... (๒๐๔) 
 

กฎ 

• ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการพจิารณา

ชีข้าดการยตุขิอ้พพิาทระหวา่งหน่วยงานของรฐั

และการดาํเนินคด ีพ.ศ. ๒๕๖๑ 

(คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่คร. ๙๐/๒๕๖๓) ............ (๒๑๒) 
 

คาํสัง่ทางปกครอง 

• คาํสัง่ไมร่บัขา้ราชการครกูลบัเขา้รบัราชการ 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

ที ่อบ. ๘๕/๒๕๖๓) ................................................ (๑๘๓) 
 

เง่ือนไขการฟ้องคดี 
ผูเ้ดือดร้อนหรือเสียหาย 

• การฟ้องคดปีกครองโดยประชาชนทัว่ไป 

เพือ่ประโยชน์ทางกฎหมายรว่มกนั 

ในประเทศสเปน 

โดย โรม ทปีะปาล 
(บทความ) .............................................................. (๔๔) 

• ขอ้พพิาทระหวา่งหน่วยงานของรฐัทีม่ไิด ้

มกีารดาํเนินการตามขัน้ตอนของระเบยีบ 

สาํนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการพจิารณาชีข้าด

การยตุขิอ้พพิาทระหวา่งหน่วยงานของรฐั 

และการดาํเนินคด ีพ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนฟ้องคด ี

ต่อศาลปกครอง 

(คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่คร. ๙๐/๒๕๖๓) ............ (๒๑๐) 

• สทิธฟ้ิองคดขีองผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหาย

จากการทีเ่ทศบาลละเลยต่อหน้าทีป่ลอ่ยใหม้ ี

การวางจาํหน่ายสนิคา้และไมร่กัษาความเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยของสะพานลอย 

(คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่คร. ๕๑/๒๕๖๓) ............ (๒๐๘) 
 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

• การใชดุ้ลพนิิจในการสัง่จาํหน่ายคดอีอกจาก 

สารบบความในกรณีทีผู่ฟ้้องคดไีมย่ืน่คาํคดัคา้น

คาํใหก้าร 

(บทวเิคราะห ์คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุ 

ที ่คผ. ๗๙/๒๕๖๐) ................................................. (๑๑๕) 

• การฟ้องคดปีกครองโดยประชาชนทัว่ไป 

เพือ่ประโยชน์ทางกฎหมายรว่มกนั 

ในประเทศสเปน 

โดย โรม ทปีะปาล 
(บทความ) .............................................................. (๔๔) 

• พนกังานคดปีกครองกบับทบาทในการชว่ยเหลอื 

ตุลาการในการพจิารณาพพิากษาคด ี: ศกึษา

เปรยีบเทยีบแนวปฏบิตัใินต่างประเทศ 

โดย ปาลรีฐั ศรวีรรณพฤกษ์ 
(บทความ) .............................................................. (๘๐) 

• ระบบศาลและการพจิารณาคดขีองศาลในทาง 

กฎหมายมหาชน 

โดย ธรีะ สธุวีรางกรู 
(แนะนําหนงัสอืไทย) ............................................ (๒๓๓) 

 

กฎหมายมหาชน 

• พระราชบญัญตัหิลกัเกณฑก์ารจดัทาํรา่งกฎหมาย

และการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ขา่วกฎหมายไทย) .............................................. (๒๒๔) 

ดชันีเรือ่ง 



    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๒๐ ฉบบัที ่๓ (กรกฎาคม-กนัยายน) ๒๕๖๓ ข 

• ระบบศาลและการพจิารณาคดขีองศาลในทาง 

กฎหมายมหาชน 

โดย ธรีะ สธุวีรางกรู 
(แนะนําหนงัสอืไทย) ............................................. (๒๓๓) 

 

หลกัความได้สดัส่วน 

• หลกัความไดส้ดัสว่นในการกาํหนดโทษปรบั 

จากการกระทาํผดิกฎหมายดา้นกจิการโทรทศัน์ 

(คาํพพิากษาศาลฎกีาแหง่ราชอาณาจกัรสเปน 

ที ่๑๒๕๑/๒๐๑๗ ลงวนัที ่๓ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๗) 
(คาํพพิากษาศาลตา่งประเทศ) ............................... (๒๑๘) 

 

สิทธิเสรีภาพ 

• คด ี“บรูก์นีิ” : ชุดวา่ยน้ํามสุลมิกบัหลกัความชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

โดย วศิรุต คดิด ี
(บทความ) .............................................................. (๒๖) 

• Conseil d’Etat กบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุ

จรรยาบรรณในการวจิยัเกีย่วกบัรา่งกายมนุษย ์

บรรยายโดย Mme. Martine de BOISDEFFRE 

ถอดความและเรยีบเรยีงโดย อภญิญา แกว้กาํเหนิด 
(การบรรยายทางวชิาการ) ..................................... (๑๔๑) 

 

ส่ิงแวดล้อม 

• Requesting the Construction Suspension  

and Submitting the Environmental Impact 

Assessment Report 

(Supreme Administrative Court Judgment 

No. A. 977/2561) 
 (Administrative Court Decisions) ........................ (๒๑๔) 

 

ละเลยต่อหน้าท่ี 

• เทศบาลไมร่กัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยของถนนหรอืทางเดนิ (สะพานลอย)  

เป็นเหตุใหผู้ส้ญัจรไดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย 

 (คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่คร. ๕๑/๒๕๖๓) ............ (๒๐๘) 

ละเมิด 

• เจา้ของขอคนืทรพัยส์นิทีถ่กูยดึหรอือายดั 

ในคดคีวามผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิซึง่คด ี

ไดถ้งึทีส่ดุแลว้ แต่เจา้หน้าทีไ่มอ่าจสง่คนืใหไ้ด ้

เพราะทรพัยส์นิสญูหาย 

 (คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่คร. ๑๗๐/๒๕๖๒) ......... (๒๐๔) 

• เจา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจไมต่รวจสอบความถกูตอ้ง

สมบรูณ์ของการจดัทาํพนิยักรรมแบบเอกสาร 

ฝ่ายเมอืง และลงลายมอืชื่อโดยไมไ่ดป้ระทบัตรา

ประจาํตาํแหน่ง เป็นเหตุใหพ้นิยักรรมตกเป็น

โมฆะและผูร้บัมรดกไดร้บัความเสยีหาย 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

ที ่อ. ๗๓๒/๒๕๖๒) ............................................... (๑๘๘) 
 

ความรบัผิดอย่างอ่ืน 

• กรมสรรพสามติปฏเิสธไมค่นืเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้รถ 

ตามโครงการรถยนตใ์หมค่นัแรก โดยอา้งวา่ 

ผูซ้ือ้มอีายไุมค่รบ ๒๑ ปีบรบิรูณ์ในวนัทาํสญัญา

จองรถยนต ์

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

ที ่อร. ๗/๒๕๖๓) ................................................... (๒๐๐) 
 

สญัญาทางปกครอง 

• การฟ้องขอใหช้าํระเงนิคา่จา้งตามสญัญา 

โอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิคา่จา้ง 

ตามสญัญาจา้งก่อสรา้งอาคารเรยีน 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

ที ่อ. ๔๔๘/๒๕๖๒) ............................................... (๑๙๕) 
 

ท่ีดิน 

• สญัญาซือ้ขายทีด่นิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ถอืเป็น 

นิตกิรรมทีม่วีตัถุประสงคต์อ้งหา้มชดัแจง้ 

ตามกฎหมายการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

ที ่อ. ๕๕๑/๒๕๖๒) ............................................... (๑๙๒) 
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ข้อมลูข่าวสาร 

• สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารในสหพนัธส์าธารณรฐั

เยอรมนีและขอ้สงัเกตบางประการต่อกฎหมาย

ขอ้มลูขา่วสารของราชการไทย 

โดย นฤมล ขณะรตัน์ 

(บทความ) ................................................................. (๑) 
 

บริหารงานบคุคล 

• ศกึษาธกิารจงัหวดัมคีาํสัง่ไมร่บัขา้ราชการคร ู

ทีล่าออกไปแลว้กลบัเขา้รบัราชการ เน่ืองจาก 

เหน็วา่คุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ที ่ก.ค.ศ. กาํหนด รวมทัง้ไมม่เีหตุผลความจาํเป็น

และไมเ่ป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

ที ่อบ. ๘๕/๒๕๖๓) ............................................... (๑๘๒) 

• หน่วยงานของรฐัตอ้งเคารพต่อ “หลกักฎหมายวา่ดว้ย

การไมร่ะบุตวัตนของผูแ้ขง่ขนั” ในกระบวนการ

สอบคดัเลอืกทีร่ฐัจดัขึน้ 

(เกรด็ขา่วต่างประเทศ) ........................................ (๒๓๗) 
 

จรรยาบรรณ 

• Conseil d’Etat กบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม

จรรยาบรรณในการวจิยัเกีย่วกบัรา่งกายมนุษย ์

บรรยายโดย Mme. Martine de BOISDEFFRE 

ถอดความและเรยีบเรยีงโดย อภญิญา แกว้กาํเหนิด 
(การบรรยายทางวชิาการ) ..................................... (๑๔๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 

• ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนมคีาํสัง่ใหค้รทูีอ่า้งวา่ 

ตอ้งดแูลบดิาทีป่่วยและมเีหตุผลความจาํเป็นอื่น 

ทีไ่มส่ามารถพานกัเรยีนไปทศันศกึษาในวนัหยุด 

ราชการยืน่ใบลากจิสว่นตวั  
 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

ที ่อ. ๗๗/๒๕๖๓) .................................................. (๑๙๘) 
 

การศาสนา 

• คด ี“บรูก์นีิ” : ชุดวา่ยน้ํามสุลมิกบัหลกัความชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

โดย วศิรุต คดิด ี
(บทความ) .............................................................. (๒๖) 

 

กิจการโทรคมนาคม 

• หลกัความไดส้ดัสว่นในการกาํหนดโทษปรบั 

จากการกระทาํผดิกฎหมายดา้นกจิการโทรทศัน์ 

(คาํพพิากษาศาลฎกีาแหง่ราชอาณาจกัรสเปน 

ที ่๑๒๕๑/๒๐๑๗ ลงวนัที ่๓ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๗) 
(คาํพพิากษาศาลตา่งประเทศ) .............................. (๒๑๘) 

 



                                                           วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๒๐ ฉบบัที ่๓ (กรกฎาคม-กนัยายน) ๒๕๖๓  (๑)  

บทบรรณาธิการ 
 
ในช่วงเวลาทีว่ารสารวชิาการศาลปกครองฉบบัน้ีเผยแพร่สู่สาธารณะ ยงัคงเป็น

ช่วงเวลาทีต่อ้งเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซึ่งในส่วนของศาลปกครองได้มี “ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน” สําหรบั
ใหบ้รกิารประชาชนที่ประสงค์จะดําเนินคดทีางศาลโดยไม่จําต้องเดนิทางมาที่ศาลดว้ยตนเอง 
อนัเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน และทีส่าํคญัช่วยลดการตดิต่อสมัผสักนัโดยตรง
อกีดว้ย  อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ประชาชนมคีวามประสงค์หรอืมคีวามจําเป็นต้องเดนิทางมา

ตดิต่อราชการดว้ยตนเอง ศาลปกครองยงัไดจ้ดัพืน้ทีใ่นการเสรมิสรา้งความรูเ้กี่ยวกบักฎหมาย
ปกครองและกระบวนการพจิารณาคดปีกครองผ่านทางเทคโนโลยใีนรูปแบบ QR Code เพื่อให้
ประชาชนไดศ้กึษาเรยีนรูใ้นระหว่างรอตดิต่อราชการ ภายใตก้จิกรรมทีช่ื่อว่า “พืน้ทีแ่ห่งการเรยีนรู้
เพื่อประชาชนของศาลปกครอง : ต้นไมแ้ห่งปญัญา” โดยเป็นต้นไมส้ทีองอะครลิคิ ๓ มติิ ที่มี
กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ใหญ่สทีองซึ่งเปรยีบเสมอืนศาลปกครองที่เป็นองค์กรที่คุ้มครองสทิธ ิ
และใหค้วามเป็นธรรมแก่ประชาชนสบืไป ซึง่ตัง้อยู ่ณ อาคารศาลปกครอง ชัน้ ๑ บรเิวณโถงกลาง 
หน้าเคาน์เตอรร์บัฟ้องศาลปกครองกลาง  ทัง้น้ี ศาลปกครองจะยงัคงมุ่งมัน่พฒันาเทคโนโลย ี
การใหบ้รกิารและการอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนต่อไปโดยได้จดัทําเป็นแผนระยะสัน้ 
ระยะกลาง และระยะยาว ในการก้าวสู่การเป็น “ศาลปกครองอเิล็กทรอนิกส์” (e-Admincourt) 
อยา่งเตม็รปูแบบ และไปสูเ่ป้าหมายการเป็น “ศาลปกครองอจัฉรยิะ” (Smart Admincourt) 

นอกจากน้ี ศาลปกครองยงัไดนํ้ารอ่งการพฒันามาตรฐานการดาํเนินงานสูร่ะดบัสากล 
โดยมพีธิีลงนามบนัทกึความเขา้ใจร่วมกนัในการดําเนินการพฒันามาตรฐานการดําเนินงาน 
ของศาลปกครอง ตามกรอบการดําเนินงานที่เป็นมาตรฐานในระดบัสากลขององค์กรตุลาการ 
(Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างผูบ้รหิารศาลปกครอง ผูบ้รหิารสํานักงาน
ศาลปกครอง ผูบ้รหิารศาลปกครองนําร่อง (ศาลปกครองเชยีงใหม่ ศาลปกครองอุบลราชธานี 
และศาลปกครองนครสวรรค์) ผู้บรหิารสํานักงานศาลปกครองนําร่อง และประธานกรรมการ
พฒันามาตรฐานการดาํเนินงานของศาลปกครองฯ เมือ่วนัที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทีผ่า่นมา โดยใน
ระยะเริม่ต้นน้ีจะมุ่งเน้นการพฒันาใน ๔ ดา้น ไดแ้ก่ (๑) ดา้นบุคลากรศาล (๒) ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและกระบวนการของศาล (๓) ดา้นการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารศาล และ (๔) ดา้นผลลพัธ์
อนัพงึประสงค์ของศาล เพื่อมุ่งสรา้งมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการคดแีละ
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การบรหิารจดัการองคก์รใหเ้ทยีบเท่าระดบัสากล รวมทัง้วางรากฐานในการเป็นศาลแหง่ความเป็นเลศิ 
(Court Excellence) 

สําหรบัเน้ือหาของวารสารวิชาการศาลปกครองฉบับน้ี ยงัคงประกอบไปด้วย 
สาระความรู้ทางวิชาการกฎหมายปกครองที่หลากหลาย ในการมุ่งสนับสนุนและพัฒนา 
การอํานวยความยุตธิรรมทางปกครองใหม้ปีระสทิธภิาพและมมีาตรฐานในระดบัสากล เริม่จาก
บทความทางวิชาการ เรื่อง “สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในสหพนัธ์สาธารณรฐั
เยอรมนีและข้อสังเกตบางประการต่อกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการไทย”  
โดย ดร. นฤมล ขณะรตัน์ ซึ่งแสดงใหเ้หน็ถึงพฒันาการและภาพรวมของสทิธใินการเขา้ถึง
ขอ้มลูขา่วสารในสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี โดยกล่าวถงึพฒันาการในเชงิประวตัศิาสตร ์จากหลกั
ความลบัของรฐัสู่การเปิดเผยขอ้มูลของฝ่ายปกครอง รวมทัง้ได้นําเสนอโครงสรา้งและเน้ือหา 
ในภาพรวมของรฐับญัญตัวิ่าดว้ยการใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนขอ้สงัเกตบางประการ
ของผูเ้ขยีนที่มต่ีอกฎหมายขอ้มูลข่าวสารของไทย ถดัมาคอื บทความ เรื่อง “คดี “บูรกิ์นี” :  
ชุดว่ายน้ํามุสลิมกบัหลกัความชอบด้วยกฎหมาย” โดย ดร. วิศรุต คิดดี ซึ่งได้นําเสนอ
สาระสําคัญของคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐในประเด็นปญัหาการใช้อํานาจของนายกเทศมนตร ี
ทีม่วีตัถุประสงคใ์นการป้องกนัและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย กรณีการออกเทศบญัญตัทิีม่เีน้ือหา

หา้มสตรชีาวมสุลมิสวมใสชุ่ดวา่ยน้ําบรูก์นีิ อนัมลีกัษณะเป็นการกระทบต่อสทิธเิสรภีาพของบุคคล 
เหตุผลคําวินิจฉัยของสภาแห่งรฐัในคดีดงักล่าวจึงนับว่าน่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิง่  ต่อมา  
คอื บทความ เรื่อง “การฟ้องคดีปกครองโดยประชาชนทัว่ไปเพ่ือประโยชน์ทางกฎหมาย
ร่วมกันในประเทศสเปน” โดย ดร. โรม ทีปะปาล ซึ่งได้นําเสนอในประเด็นเกี่ยวกับ
ววิฒันาการ องค์ประกอบ และกฎหมายเฉพาะของประเทศสเปนที่กําหนดให้ประชาชนทัว่ไป
สามารถฟ้องคดเีพื่อประโยชน์ทางกฎหมายร่วมกนัได ้เช่น พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยโบราณสถาน 
สเปน ค.ศ. ๑๙๘๕ พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๘  ทัง้น้ี ผูเ้ขยีนยงัเหน็ว่า 
อาจนําหลักการของประเทศสเปนดงักล่าวมาปรบัใช้กับคดีบางประเภทในประเทศไทยได ้
สําหรบับทความเรื่องสุดทา้ย คอื เรื่อง “พนักงานคดีปกครองกบับทบาทในการช่วยเหลือ
ตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี : ศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบติัในต่างประเทศ”  
โดย ดร. ปาลีรฐั ศรีวรรณพฤกษ์ ซึง่ผูเ้ขยีนไดศ้กึษาเกีย่วกบัเหตุผลความจาํเป็นในการกําหนด
อตัราพนักงานคดีปกครองในศาลปกครองของประเทศไทยหรือเจ้าหน้าที่ช่วยงานผู้พิพากษา 
ตุลาการของศาลปกครองในต่างประเทศ และภาระหน้าทีข่องเจา้หน้าทีผู่ด้ํารงตําแหน่งเทยีบเท่า
พนักงานคดปีกครองในศาลปกครองในต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง 
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ในการกําหนดคุณสมบัติของพนักงานคดีปกครองและการวางกรอบภาระหน้าที่ที่ช ัดเจน 
และเหมาะสมต่อไป 

สําหรบัคอลมัน์ “บทวเิคราะห์คดแีละคําวนิิจฉัยที่สําคญั” ฉบบัน้ี คุณลคันาวดี 
สายมิตร อรรถเษม ได้วิเคราะห์คําสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง “การใช้
ดุลพินิจในการสัง่จาํหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในกรณีท่ีผู้ฟ้องคดีไม่ย่ืนคาํคดัค้าน
คาํให้การ” ซึง่ผูเ้ขยีนศกึษาวเิคราะหใ์นสองประเดน็ ไดแ้ก่ ประเดน็แรก การพจิารณาพพิากษาคด ี
ศาลจาํตอ้งแสวงหาขอ้เทจ็จรงิจนครบทุกขัน้ตอนหรอืไม ่และมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาอยา่งไร 
และประเดน็ที่สอง หลกัเกณฑ์การใชดุ้ลพนิิจในการจําหน่ายคดอีอกจากสารบบความในกรณีที ่
ผูฟ้้องคดไีม่ยื่นคําคดัค้านคําใหก้ารภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ซึ่งทําใหก้ารสัง่จําหน่ายคด ี
ออกจากสารบบความในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยื่นคําคดัค้านคําให้การมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึ้น  
ในส่วนของการบรรยายทางวชิาการ ไดแ้ก่ เรื่อง “Conseil d’Etat กบักฎหมายว่าด้วยการควบคุม
จรรยาบรรณในการวิจยัเก่ียวกบัร่างกายมนุษย ์(Le Conseil d’Etat et les lois de bioéthiques)” 
โดย Mme. Martine de BOISDEFFRE ถอดความและเรยีบเรยีงโดย ดร. อภิญญา แก้วกาํเหนิด 
ซึ่งผู้บรรยายได้นําเสนอเน้ือหาโดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี ๑ การแก้ไขปรบัปรุง
กฎหมายว่าด้วยจรรยาบรรณในการวิจยัเกี่ยวกบัร่างกายมนุษย์ ซึ่งเป็นการดําเนินการที่ม ี
ความต่อเน่ืองตัง้แต่อดตีมาจนถงึการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายในปจัจุบนั (ปี ค.ศ. ๒๐๑๘) ส่วนท่ี ๒ 
พฒันาการความเปลีย่นแปลงในเน้ือหาของกฎหมายอยา่งมนียัสาํคญัทีเ่ป็นผลมาจากการทาํงาน

ศกึษาคน้ควา้อย่างต่อเน่ืองของ Conseil d’Etat และส่วนท่ี ๓ เป็นส่วนสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเจตนารมณ์
และเน้ือหาของรายงานการศกึษาฉบบัล่าสุดของ Conseil d’Etat ซึ่งขณะน้ีกฎหมายดงักล่าว 
ยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาของวุฒสิภา  นอกจากน้ี ยงัมคีอลมัน์ “คําพพิากษาศาลต่างประเทศ” 
เรื่อง “หลกัความได้สดัส่วนในการกําหนดโทษปรบัจากการกระทําผิดกฎหมายด้าน
กิจการโทรทัศน์” แปลและเรียบเรียงโดย ดร. โรม ทีปะปาล จากคําพิพากษาศาลฎีกา 
แหง่ราชอาณาจกัรสเปนที ่๑๒๕๑/๒๐๑๗ ลงวนัที ่๓ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๗ ซึง่มปีระเดน็โตแ้ยง้
เกีย่วกบัการกาํหนดโทษปรบัทางปกครองทีเ่หมาะสม 

ในส่วนของคอลัมน์ประจํา เริ่มจากคอลัมน์  “คําพิพากษาและคําสัง่ของ 
ศาลปกครองสูงสดุท่ีน่าสนใจ” โดยวารสารฉบบัน้ีมคีาํพพิากษาและคําสัง่ของศาลปกครองสงูสุด
ทีน่่าสนใจและเป็นประโยชน์ทัง้ในส่วนของการปกป้องคุม้ครองสทิธขิองประชาชนและการวาง

แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี อาทิ กรณีประชาชนผู้ใช้สะพานลอยได้รบัความเดือดร้อน
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เสยีหายจากการที่เทศบาลละเลยต่อหน้าที่ปล่อยใหม้กีารวางและจําหน่ายสนิค้าบนสะพานลอย 
เป็นจํานวนมากและปล่อยใหส้ะพานลอยสกปรกมน้ํีาขงั จะสามารถใชส้ทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครอง
โดยที่ยงัไม่ได้มหีนังสอืร้องขอให้เทศบาลแก้ไขปญัหาและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ก่อนได้

หรอืไม ่หรอืกรณีเจา้ของทรพัยส์นิทีถู่กยดึและอายดัไวต้ามคาํสัง่คณะกรรมการตรวจสอบทรพัยส์นิ 
ซึง่เมื่อคดอีาญาไดถ้งึทีสุ่ด (คดยีาเสพตดิ) จงึไดย้ื่นเรื่องขอรบัทรพัยส์นิทีถู่กยดึไวค้นื แต่เจา้หน้าที่
ของรฐัไมอ่าจคนืใหไ้ดเ้น่ืองจากทรพัยส์นิดงักล่าวไดส้ญูหายไป การทีเ่จา้ของทรพัยส์นิฟ้องเรยีกรอ้ง
คา่เสยีหายจากหน่วยงานของรฐัอยูใ่นอาํนาจพจิารณาของศาลปกครองหรอืไม ่หรอืกรณผีูร้บัมรดก

ได้รบัความเสยีหายจากการที่เจ้าหน้าที่ของรฐัไม่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจดัทํา

พนิัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมอืง เป็นเหตุใหพ้นิัยกรรมตกเป็นโมฆะจงึฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย 
จากหน่วยงานของรฐั หรอืกรณีประชาชนผูซ้ือ้รถตามโครงการรถยนตใ์หมค่นัแรกของรฐับาลไมไ่ด้

รบัคนืเงนิภาษ ีเน่ืองจากกรมสรรพสามติอา้งว่ามอีายุไม่ครบ ๒๑ ปีบรบิูรณ์ในวนัทําสญัญาจอง 
จึงถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบตัิ ซึ่งวนัที่จะถือว่าผู้ซื้อมอีายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ต้องนับจากวนัใด 
ศกึษาไดใ้นคดดีงักล่าว  นอกจากน้ี ยงัมกีรณขีอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ระหวา่งหน่วยงานของรฐัดว้ยกนัเอง 
(องคก์ารบรหิารสว่นตําบล) เกีย่วกบัอํานาจในการจดัเกบ็ภาษแีละไดนํ้าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง
โดยทีม่ไิดด้าํเนินการตามขัน้ตอนทีก่ําหนดไวใ้นระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพจิารณา

ชีข้าดการยุตขิอ้พพิาทระหว่างหน่วยงานของรฐัและการดําเนินคด ีพ.ศ. ๒๕๖๑ จะถอืเป็นผูม้สีทิธิ
ฟ้องคดต่ีอศาลปกครองหรอืไม ่และยงัมคีดพีพิาทเรือ่งอื่น ๆ อกี ซึง่ลว้นแลว้แต่น่าศกึษาทัง้สิน้ 

นอกจากน้ี คําพพิากษาของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจยงัปรากฏในคอลมัน์ 
“Administrative Court Decisions” ซึ่งเป็นการแปลสรุปย่อคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
Supreme Administrative Court Judgment No. A. 977/2561 แปลโดย Thirat Porntawesub 
เรื่อง “Requesting the Construction Suspension and Submitting the Environmental 
Impact Assessment Report” ส่วนคอลมัน์ “เกรด็ข่าวต่างประเทศ” ดร. นพรตั อดุมโชคมงคล 
ไดนํ้าเสนอขา่วเรื่อง “หน่วยงานของรฐัต้องเคารพต่อ “กฎหมายว่าด้วยการไม่ระบุตวัตน
ของผูแ้ข่งขนั” ในกระบวนการสอบคดัเลือกท่ีรฐัจดัขึน้” และในสว่นอื่น ๆ ยงัคงมสีาระความรู ้
ทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ คอลมัน์ “ข่าวกฎหมายไทย” และคอลมัน์ “แนะนําหนังสอืไทย” ซึ่งเน้ือหา 
ในทุกส่วนที่กล่าวมานัน้ ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในทางวิชาการที่เหมาะแก่การศึกษาต่อยอด 
เพือ่ประโยชน์ในมติต่ิาง ๆ อนัเกีย่วกบักระบวนการยตุธิรรมทางปกครองต่อไป 

 

กองบรรณาธกิาร 



 
วารสารวิชาการศาลปกครองวารสารวิชาการศาลปกครอง  

(วารสารรายสามเดือน ออกปละ ๔ เลม) 

 สามารถจัดซื้อไดผานสามารถจัดซื้อไดผานชองทางชองทาง  ::  

 จัดซื้อโดยตรงที่    
  รานคาสวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง  

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

  >>>>    คลิกสมัครสมาชิกคลิกสมัครสมาชิก    <<<<  
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