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เร่ืองเดนในเลม 
 

 บทความทางวิชาการ 
 

 มาตรการทางกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือปองกันและเยียวยาผลกระทบ 
ที่เกิดจาก COVID-19 

 มาตรการทางกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสกรณีภัยพิบัติไวรัส COVID-19 
 จาก “โทษทางวินัย (Disziplinarstrafe)” สู “มาตรการทางวินัย (Disziplinarmaßnahme)” : 

พัฒนาการของถอยคําในระบบกฎหมายเยอรมัน 
 

 บทวเิคราะหคดีและคําวนิิจฉัยที่สําคญั 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๑๑/๒๕๕๕ และที่ อ. ๑๔๔๒/๒๕๖๐ 
 

 การบรรยายทางวิชาการ 
สภาแหงรัฐกับคดีปกครองที่เก่ียวของกับการเมือง (Le Conseil d’Etat juge-t-il les contentieux 
à caractère politique ?) โดย Prof. Grégoire BIGOT 

 

 คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ  
 อํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการชี้มูลความผิดวินัยฐานอ่ืนทีมิ่ใชฐานทุจริตตอหนาที ่
 การใหความเห็นทางกฎหมายของสํานักกฎหมายตามที่มีขอหารือเก่ียวกับภาษีอากร 
 การริบหลักประกันซองกรณีไมไดเขารวมประกวดราคาเน่ืองจากรถประสบอุบตัิเหตุ 
 ความผูกพันรบัผิดจายคาจางกรณีสัญญาจางสิ้นสุด แตลูกจางยังคงมาปฏิบัติงานตอไป

โดยผูวาจางมิไดทักทวง 
 

 คําถามและแนวธงคําตอบสําหรับการสอบขอเขียนในการสอบคัดเลือกบคุคล 
เพื่อแตงตัง้เปนตุลาการประจําศาลปกครองชั้นตน  
(เม่ือวันเสารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และวันอาทิตยที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒) 
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หนวยงานทางปกครอง 

• สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๘๔๘/๒๕๖๓) ................................................. (๑๖๙) 

• สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัด 
(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ที่ ๕๕/๒๕๖๑) ....................................................... (๒๑๓) 

• องคการบริหารสวนตําบล 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อบ. ๒๔๖/๒๕๖๒) .............................................. (๑๘๑) 

 

เจาหนาที่ของรัฐ 
• คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๘๔๘/๒๕๖๓) ................................................. (๑๖๙) 
 

อํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
เขตอํานาจศาล 

• เอกชนฟองเพิกถอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑  
ท่ีออกทับซอน และเรียกคาเสียหาย 
(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ที่ ๕๕/๒๕๖๑) ........................................................ (๒๑๑) 

 

คําสั่งทางปกครอง 
• การออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ 

(คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ที่ ๕๕/๒๕๖๑) ....................................................... (๒๑๓) 

• คําส่ังลงโทษปลดออกจากราชการ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟบ. ๑๕/๒๕๖๓) ................................................ (๑๔๙) 

 

เงื่อนไขการฟองคดี 
ผูเดือดรอนหรือเสียหาย 

• ความเปนผูเดือดรอนหรือเสียหายของ 
ผูถูกรองเรียน กรณีผูบังคับบัญชายุติเรื่อง 
โดยมิไดดําเนินการทางวินัย 
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี คผ. ๒/๒๕๖๓) ............... (๑๙๐) 

 

กฎหมายปกครอง 

• สภาแหงรัฐกับคดีปกครองท่ีเกี่ยวของกับการเมือง 
บรรยายโดย Prof. Grégoire BIGOT 
ถอดความและเรียบเรียงโดย อภิญญา แกวกาํเหนิด 
(การบรรยายทางวิชาการ) ...................................... (๑๑๖) 

 

หลักความไดสัดสวน 

• หลักความไดสัดสวนในการกําหนดโทษปรับ 
จากการกระทําผิดกฎหมายดานกิจการไฟฟา 
(คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีปกครอง 
แหงราชอาณาจักรสเปนท่ี ๓๔๕๘/๒๐๑๗  
ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๗) 
(คําพิพากษาศาลตางประเทศ) ................................ (๑๙๘) 

 

สิทธิเสรีภาพ 

• มาตรการเพ่ือคุมครองเสรีภาพโดยสภาแหงรัฐ 
ฝรั่งเศสในสถานการณ COVID-19 : เครื่องบิน 
ไรพลขับ เครื่องมือจัดการขอมูลสวนบุคคล 
(เกร็ดขาวตางประเทศ) .......................................... (๒๑๔) 

 

ดัชนีเร่ือง



    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๓ ข 

• สภาแหงรัฐกับคดีปกครองท่ีเกี่ยวของกับการเมือง 
บรรยายโดย Prof. Grégoire BIGOT 
ถอดความและเรียบเรียงโดย อภิญญา แกวกาํเหนิด 
(การบรรยายทางวิชาการ) ...................................... (๑๑๖) 

 

ละเลยตอหนาที่ 
• สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเปดเผย

สํานวนการไตสวนขอเท็จจริงตามคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสาร 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๘๔๘/๒๕๖๓) ................................................ (๑๖๗) 

 

ละเมิด 

• บทวิเคราะหหลักกฎหมายจากคดีปกครอง : 
ความรับผิดของรัฐในความเสียหายท่ีเกิดจาก
เหตุการณการชุมนุมประทวง 

 (บทวิเคราะห คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๗๑๑/๒๕๕๕ และที่ อ. ๑๔๔๒/๒๕๖๐) .............. (๖๔) 

• ผูแพการประมูลฟองเรียกคาสินไหมทดแทน 
จากการจัดการประมูลโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๗๕๕/๒๕๖๓) ................................................ (๑๖๓) 

• ผูใหญบานฟองเรียกคาสินไหมทดแทนจาก 
การท่ีนายอําเภอมีคําส่ังใหออกจากตําแหนง 
โดยไมชอบดวยกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ี 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๓๒/๒๕๖๒) ................................................ (๑๕๗) 

• Compensation in Case of Flooding caused  
by the Bang Rakam Model 
(Supreme Administrative Court Judgment 
No. A. 283/2562) 

 (Administrative Court Decisions) ......................... (๑๙๔) 
 

ความรับผิดอยางอ่ืน 

• บทวิเคราะหหลักกฎหมายจากคดีปกครอง : 
ความรับผิดของรัฐในความเสียหายท่ีเกิดจาก
เหตุการณการชุมนุมประทวง 

 (บทวิเคราะห คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๗๑๑/๒๕๕๕ และที่ อ. ๑๔๔๒/๒๕๖๐) .............. (๖๔) 

 

สัญญาทางปกครอง 
• ลูกจางฟองขอใหองคการบริหารสวนตําบลจาย

คาจางตามสัญญาจางเหมาบริการบุคคลรายเดือน
เพ่ือทําหนาท่ีใหบริการแนะนําแกประชาชนที่มา
ติดตอราชการ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อบ. ๒๔๖/๒๕๖๒) .............................................. (๑๘๐) 

 

การพัสดุ 
• หนวยงานของรัฐริบหลักประกันซองของผูเสนอ

ราคาซึ่งอางวารถประสบอุบัติเหตุระหวางทาง  
จึงไมสามารถมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดได 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๖๑๖/๒๕๖๓) ................................................. (๑๗๔) 
 

ขอมูลขาวสาร 
• บิดาของนักเรียนเตรียมทหารขอขอมูลสํานวน 

การสอบสวนขอเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของบุตร 
(คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารที่ สค ๓๐๑/๒๕๖๑) ........................... (๒๐๗) 

• ผูถูกกลาวหาในความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี 
ฟองขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เปดเผยสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงในคดี 
ท่ีไดพิจารณาและมีมติแลว 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๘๔๘/๒๕๖๓) ................................................ (๑๖๗) 



                    วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๓  ค 

• ผูไมผานการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญขอขอมูลรายชื่อ 
ของคณะกรรมการและอนุกรรมการผูพิจารณา
คุณสมบัติและประเมินผลงาน รายงานการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และรายงานการประชุม 
อ.ก.พ. วิสามัญ เกี่ยวกับการประเมิน 
(คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารที่ สค ๔๓๗/๒๕๖๒) ......................... (๒๐๙) 

 

บริหารราชการแผนดิน 
• ราษฎรที่เขาชื่อขอใหผูใหญบานออกจากตําแหนง

ไมไดลงลายมือชื่อดวยตนเอง เปนเหตุใหมีจํานวน
ราษฎรผูเขาชื่อนอยกวากึ่งหนึ่งซึ่งไมครบตาม
เง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๓๒/๒๕๖๒) ................................................ (๑๕๗) 

 

วินัย 
• คําส่ังไลรองอธิบดีกรมสรรพากรออกจากราชการ 

กรณีเห็นชอบตามที่สํานักกฎหมายเสนอวา 
การโอนหุนพิพาทเปนการใหโดยเสนหา จึงไมตอง
เสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อบ. ๒๐๓/๒๕๖๓) .............................................. (๑๕๒) 

• จาก “โทษทางวินัย (Disziplinarstrafe)” สู “มาตรการ
ทางวินัย (Disziplinarmaßnahme)” : พัฒนาการ
ของถอยคําในระบบกฎหมายเยอรมัน 
โดย วันรัฐ งามนิยม 
(บทความ) ............................................................... (๔๓) 

• ผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางวินัยขอใหชดใช
คาสินไหมทดแทน กรณีตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
ไมมีมูลความผิดและผูบังคับบัญชาส่ังยุติเรื่อง  

 (คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี คผ. ๒/๒๕๖๓) ............... (๑๙๐) 

• ผูบังคับบัญชามคีําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
ในความผิดท่ีมิใชฐานทุจริตตอหนาท่ีตามท่ี 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล โดยมิไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยผูใตบังคับบัญชา 
กอนออกคําส่ัง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟบ. ๑๕/๒๕๖๓) ................................................ (๑๔๖) 

 

สิทธิประโยชนและสวัสดิการ 
• หนวยงานตนสังกัดฟองเรียกคืนเงินบํานาญปกติ 

เงิน ช.ค.บ. และบําเหน็จดํารงชีพท่ีอนุมัติจาย
ใหแกขาราชการซึ่งเกษียณอายุ แตตอมาถูกลงโทษ
ไลออกจากราชการยอนหลัง  

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๑๓๙/๒๕๖๓) ................................................. (๑๘๖) 

 

การสาธารณสุข 

• มาตรการทางกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส 
กรณีภัยพิบัติไวรัส COVID-19 
โดย วิศรุต คิดดี 
(บทความ) .............................................................. (๒๒) 

• มาตรการทางกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี เพ่ือปองกันและเยียวยาผลกระทบ 
ท่ีเกิดจาก COVID-19 
โดย วิชชา เนตรหัสนัยน 
(บทความ) .................................................................. (๑) 

• มาตรการเพ่ือคุมครองเสรีภาพโดยสภาแหงรัฐ 
ฝรั่งเศสในสถานการณ COVID-19 : เครื่องบิน 
ไรพลขับ เครื่องมือจัดการขอมูลสวนบุคคล 
(เกร็ดขาวตางประเทศ) .......................................... (๒๑๔) 
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บทบรรณาธกิาร 
 
นับเปนชวงเวลาที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยยังคงตองเฝาระวังและปองกัน 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซ่ึงทุกภาคสวนตองปรับตัว 
กับวิถีชีวิตใหมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมในการหลีกเลี่ยงหรือลดการติดตอสัมผัสกันโดยตรง 
ในสวนของการอํานวยความยุติธรรมทางปกครองน้ัน ศาลปกครองไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยมาปรับใชเปนเคร่ืองมือในการสนับสนุนและยกระดับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใหบริการ
ประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ไมวาจะเปน “ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกสเพื่อประชาชน” สําหรับใหบริการประชาชน
ที่ประสงคจะดําเนินคดีทางศาลโดยไมจําเปนตองเดินทางมาที่ศาลดวยตนเอง การเปดใหบริการ
แอปพลิเคชันเพ่ือใหประชาชนใชในการติดตามขอมูลขาวสารตาง ๆ เชน ขอมูลบัญชีนัดของ
ศาลปกครองในแตละแหง การสืบคนคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครอง รวมถึงการขอคัดสําเนา
คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองผานแอปพลิเคชันดังกลาวดวย  นอกจากน้ี ยังไดเพ่ิมชองทาง 
การใหบริการประชาชนที่ประสงคจะปรึกษาการฟองคดีโดยมีระบบจองคิวเพื่อปรึกษาคดีปกครอง
ออนไลน ผานทางเว็บไซตศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) ซ่ึงสามารถนัดหมายลวงหนาได
โดยมีขั้นตอนการใชงานที่ไมยุงยากซับซอน จะเห็นไดวา การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช
กับงานคดีปกครองดังกลาวน้ัน นอกจากจะชวยลดการติดตอสัมผัสกันโดยไมจําเปนแลว ยังชวย
ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางของประชาชนอีกดวย อันสอดคลองกับบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมและตอบสนองตอนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  
ของรัฐบาลในการยกระดับการใหบริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้นผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยคํานึงถึงการใชงานไดงาย มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง ซ่ึงศาลปกครองไดกําหนด
ทิศทางและมุงพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เพ่ือรองรับในการขับเคลื่อนประเทศ
เขาสูยุคดิจิทัลดังกลาว 

สําหรับเน้ือหาของวารสารวิชาการศาลปกครองฉบับน้ี ประกอบไปดวยสาระความรู
ทางวิชาการกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และเนื่องดวยปจจุบันทั่วโลก
ยังคงประสบกับวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงยังไมมีวัคซีน
ปองกันโรคดังกลาวได วารสารวิชาการศาลปกครองจึงไดนําบทความที่นาสนใจเกี่ยวกับมาตรการ
ทางกฎหมายของรัฐบาลในการบริหารจัดการสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ของตางประเทศมานําเสนอ ไดแก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
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โดยบทความเรื่องแรก คือ เร่ือง มาตรการทางกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
เพื่อปองกันและเยียวยาผลกระทบที่เกิดจาก COVID-19 โดย คุณวิชชา เนตรหัสนัยน  
และบทความเรื่องที่สอง คือ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสกรณีภัยพิบัติ
ไวรัส COVID-19 โดย ดร. วิศรุต คิดดี ซ่ึงบทความทั้งสองเร่ืองดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึง
บทบาทของรัฐบาลในการออกแบบและกําหนดมาตรการทางกฎหมายดานตาง ๆ เพ่ือปองกัน
การแพรระบาดของโรคดังกลาว การเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนการฟนฟูเศรษฐกิจ 
และสังคม ซ่ึงมีทั้งมาตรการที่คลายคลึงกันและแตกตางกันไปตามบริบทของแตละประเทศ  
จึงนับวาเปนเรื่องที่ทาทายอยางยิ่งตอการบริหารจัดการปญหาดังกลาว ในสวนของประเทศไทย
แมวาปจจุบันจะสามารถควบคุมการแพรระบาดของโรคไดในระดับที่นาพึงพอใจ แตก็ไมอาจ
วางใจได และยังมีภารกิจทาทายที่สําคัญในดานการเยียวยาผลกระทบและการฟนฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณดังกลาวดวย  ตอมา เปนบทความเรื่อง จาก “โทษทางวินัย 
(Disziplinarstrafe)” สู “มาตรการทางวินัย (Disziplinarmaßnahme)” : พัฒนาการของถอยคํา
ในระบบกฎหมายเยอรมัน โดย คุณวันรัฐ งามนิยม ซ่ึงผูเขียนไดมุงเนนอธิบายถึงพัฒนาการ
ของถอยคําและผลของการใชถอยคําวา “มาตรการทางวินัย” แทนท่ีคําวา “โทษทางวินัย”  
โดยมาตรการทางวินัยในระบบกฎหมายเยอรมันเปนเรื่องของ “มาตรการ” ไมใช “การลงโทษ”  
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการใชถอยคําดังกลาวถือเปนฐานในการใชและการตีความกฎหมายวินัย
ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สําหรับประเทศไทยยังคงใชถอยคําวา “โทษทางวินัย” 
การศึกษาความหมายตลอดจนวัตถุประสงคของกฎหมายวินัยและมาตรการทางวินัยดังกลาว 
จึงนับวานาสนใจ 

ลําดับตอมา คือ คอลัมน “บทวิเคราะหคดีและคําวินิจฉัยที่สําคัญ” ฉบับน้ี  
ดร. อภิญญา แกวกําเหนิด ไดวิเคราะหหลักกฎหมายจากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ของประเทศไทย ไดแก คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๑๑/๒๕๕๕ และ
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๔๔๒/๒๕๖๐ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายและแนวคําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐในการชดใชและเยียวยา 
ความเสียหายแกผูเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติการสลายการชุมนุมของเจาหนาที่ตํารวจ  ทั้งน้ี 
ประเทศไทยยังไมปรากฏหลักกฎหมาย (สารบัญญัติ) วาดวย “ละเมิดทางปกครอง” ที่มีลักษณะ
เปนเอกเทศจากหลักการ “ละเมิดทางแพง” ซ่ึงหลักกฎหมายวาดวยบริการสาธารณะมีพัฒนาการ
ที่กาวหนาและกวางขวางมากขึ้น จึงนับเปนภารกิจของตุลาการศาลปกครองที่จะพัฒนาและ 
สรางหลักกฎหมายทั่วไปวาดวย “ละเมิดทางปกครอง” ดังกลาว ในสวนการบรรยายทางวิชาการ 
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ไดแก เรื่อง “สภาแหงรัฐกับคดีปกครองที่เก่ียวของกับการเมือง (Le Conseil d’Etat juge-t-il 
les contentieux à caractère politique ?)” โดย Prof. Grégoire BIGOT ถอดความและเรียบเรียง
โดย ดร. อภิญญา แกวกําเหนิด ซ่ึงผูบรรยายไดกลาวถึงสถานะของสภาแหงรัฐในการทําหนาที่
พิจารณาคดีที่เก่ียวกับการใชอํานาจของฝายปกครอง รวมถึงพัฒนาการการวางแนวคําพิพากษา 
ในการพิจารณาคดีปกครองที่เก่ียวกับการเมือง  นอกจากน้ี ยังมีประเด็นนาสนใจเกี่ยวกับการควบคุม
ตรวจสอบการใชอํานาจในการรักษาความสงบเรียบรอยของฝายปกครองและขอพิจารณา 
ในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน ซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญที่เปนขอจํากัดการใชอํานาจดังกลาว
ของฝายปกครอง พรอมกันน้ียังไดนําเสนอตัวอยางคดีที่สภาแหงรัฐไดมีคําพิพากษาตัดสินดวย 
สําหรับคอลัมน “คําพิพากษาศาลตางประเทศ” ไดนําเสนอเรื่อง “หลักความไดสัดสวน 
ในการกําหนดโทษปรับจากการกระทําผิดกฎหมายดานกิจการไฟฟา” แปลและเรียบเรียง
โดย ดร. โรม ทีปะปาล จากคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีปกครองแหงราชอาณาจักรสเปน 
ที่ ๓๔๕๘/๒๐๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๗ ซ่ึงมีประเด็นนาสนใจเก่ียวกับการนําหลัก
ความไดสัดสวนมาปรับใชในการควบคุมการใชอํานาจลงโทษปรับทางปกครองของฝายปกครอง
โดยองคกรตุลาการ 

ในสวนของคอลัมนประจํา เร่ิมจากคอลัมน “คําพิพากษาและคําสั่งของ 
ศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ” โดยวารสารวิชาการศาลปกครองฉบับน้ีมีคําพิพากษาและคําสั่ง
ของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ อันเปนหลักปฏิบัติราชการที่ดีแกหนวยงานทางปกครอง 
และเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจนเปนประโยชนในการปกปองคุมครองสิทธิของประชาชน อาทิ กรณี
คณะกรรมการกําหนดราคาขายและพิจารณาผลการประมูลมีคําสั่งรับคําเสนอซ้ือรถจักรยานยนต
จากผูที่ถือปายเสนอราคาซึ่งมิไดลงทะเบียนเปนผูเขารวมประมูลรถจักรยานยนต ผูแพการประมูล
ซ่ึงมิใชผูมีโอกาสชนะการประมูลรถจักรยานยนตคันพิพาทเนื่องจากไมใชผูเสนอราคาสูงสุด 
รองจากผูไมมีสิทธิประมูล จะมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากการจัดประมูลโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมายไดหรือไม กรณีผูถูกกลาวหาใชสิทธิขอทราบขอมูลขาวสาร คือ สํานวนการไตสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ไดพิจารณาเสร็จสิ้นแลวไดหรือไม เพียงใด และกรณี 
การใชอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการช้ีมูลความผิดวินัยฐานอ่ืนที่มิใชฐานทุจริตตอหนาที่
จะกระทําไดหรือไม  นอกจากน้ี ศาลปกครองสูงสุดยังไดวินิจฉัยวางแนวทางในการทีจ่ะพิจารณาวา
การใหความเห็นทางกฎหมายในลักษณะใดเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือไม โดยมี
ขอพิจารณาอยางไร และกรณีขาราชการซึ่งเกษียณอายุราชการในขณะที่อยูระหวางการดําเนินการ
ทางวินัย โดยตอมามีคําสั่งไลออกจากราชการยอนหลังจะตองคืนบําเหน็จบํานาญหรือไม รวมถึง
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คดีที่ถือเปนอุทาหรณแกผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไมไดเขารวมการประกวดราคาเนื่องจากรถยนต
ประสบอุบัติเหตุเสียหลักลงขางทาง จึงถูกหนวยงานของรัฐริบหลักประกันซองซึ่งมีมูลคาสูง  
จะอางเหตุดังกลาวเพ่ือขอคืนหลักประกันซองหรือลดเบี้ยปรับไดหรือไม โดยที่กลาวมาน้ีเปนเพียง
สวนหนึ่ง ยังมีคดีพิพาทที่นาสนใจเรื่องอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถศึกษารายละเอียดไดในคอลัมนดังกลาว 

สําหรับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ ยังปรากฏในคอลัมน 
“Administrative Court Decisions” ซ่ึงเปนการแปลสรุปยอคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
Supreme Administrative Court Judgment No. A. 283/2562 แปลโดย Patchanat Chainuwat
เรื่อง “Compensation in Case of Flooding caused by the Bang Rakam Model” สวนคอลัมน 
“เกร็ดขาวตางประเทศ” คุณขนิษฐา เติมตฤษณา ไดนําเสนอขาวเรื่อง “มาตรการเพ่ือคุมครอง
เสรีภาพโดยสภาแหงรัฐฝรั่งเศสในสถานการณ COVID-19 : เคร่ืองบินไรพลขับ เคร่ืองมือ
จัดการขอมูลสวนบุคคล”  นอกจากนี้ ยังมีสาระความรูในสวนคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ 
เชน คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร และยังมีคําถามพรอมธงคําตอบสําหรับการสอบขอเขียนในการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนตุลาการประจําศาลปกครองชั้นตน ที่มีการสอบไปแลว 
เม่ือวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงเน้ือหาในทุกสวนที่กลาวมาน้ันลวนแลวแตมีคุณคา 
ในทางวิชาการอันเปนประโยชนตอการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย 
ตลอดจนสรางหลักปฏิบัติราชการที่ดีใหแกหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ อันเปน
การลดปญหาขอพิพาททางปกครอง และเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักนิติธรรม 
 

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 


