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เร่ืองเดนในเลม 
 

 บทความทางวิชาการ 
 วิธีการชัว่คราวกอนการพิพากษาตามที่ปรากฏในประมวลกฎหมายกระบวนการยตุธิรรม

ทางปกครอง : ความทั่วไป องคประกอบ และแนวคําพิพากษา  
 แนวคิดในการพิจารณาคดีพิพาทเก่ียวกับการสอบคัดเลอืก (ในสวนขอสอบแบบปรนัย) : 

หลักดุลพินิจเชิงเทคนิค ขอบเขตอํานาจการพิจารณาของศาล และการกําหนด 
มาตรการคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษา 

 หลักเกณฑการพิจารณากรณีฉุกเฉินในวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา :  
ศึกษาวิธีพิจารณาคดีปกครองไทยและฝรั่งเศส  
 

 คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ 
 นายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลไปประจําเทศบาลระหวางสืบสวนขอเท็จจริง

กรณีถูกรองเรียนวาทุจริตตอหนาที่ราชการ 
 องคการบริหารสวนตําบลละเลยตอหนาที่ในการดูแลบํารุงรักษาถนน แตเอกชนสมัครใจ

ยอมเสี่ยงภัยขับรถยนตผานจุดเสี่ยงและไดรับความเสยีหาย  
 การคัดคานการนับคะแนนผูสมัครรับเลือกผูใหญบาน แตคณะกรรมการเลือกผูใหญบาน

ไมดําเนินการตามกฎหมาย 
 การใชอํานาจของนายกเทศมนตรี อนุมัติเบิกจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 บทวเิคราะหคดีและคําวนิิจฉัยที่สําคญั 
 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๕/๒๕๕๙ 

 

 คําถามและแนวธงคําตอบสําหรับขอเขียนในการคัดเลือกบุคคลใหดํารงตาํแหนง 
ตุลาการศาลปกครองชั้นตน ครั้งที่ ๑๐ 

     



                    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๔ (ตุลาคม-ธนัวาคม) ๒๕๖๐ ก  

 
 
 

หน่วยงานทางปกครอง 
• กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 

(คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๕๑/๒๕๕๙) ........................................................ (๑๗๑) 

 

อาํนาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
เขตอาํนาจศาล 

• การฟ้องเรยีกใหห้น่วยงานจา่ยเงนิชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ 
กรณีมคีาํสัง่ใหล้กูจา้งประจาํพน้จากราชการ 
เพราะคณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแหง่ชาต ิ
มมีตใิหย้บุเลกิทุนหมนุเวยีนขา่วสารการพาณิชย ์

 (คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๕๑/๒๕๕๙) ......................................................... (๑๖๙) 

 

คาํสัง่ทางปกครอง 
• การเพกิถอนคาํสัง่ทางปกครองอาจไมจ่าํตอ้ง 

ใหม้ผีลยอ้นหลงั (คาํพพิากษาสภาแหง่รฐั  
ลงวนัที ่๑๒ ธนัวาคม ค.ศ. ๒๐๐๗) 
(คาํพพิากษาศาลตา่งประเทศ) ................................ (๑๕๕) 

• คาํสัง่ใหล้กูจา้งประจาํพน้จากราชการ 
(คาํวนิิจฉยัชี้ขาดอํานาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ที ่๕๑/๒๕๕๙) ........................................................ (๑๗๑) 

• ประกาศกรมการขนสง่ทางบก เรือ่ง กาํหนดให ้
รถโดยสารประจาํทางเขา้ใชส้ถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร
จงัหวดัขอนแก่น แหง่ที ่๓ เพยีงแหง่เดยีว  
ลงวนัที ่๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๘ 
(คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่๑๕๖/๒๕๖๐) ................. (๑๔๔) 

 
 
 
 

เง่ือนไขการฟ้องคดี 
ผูเ้ดือดร้อนหรือเสียหาย 

• การฟ้องขอใหเ้รง่รดัการพจิารณาคาํขอและ 
ออกโฉนดทีด่นิ กรณีผูฟ้้องคดไีมไ่ดย้ืน่คาํขอ 
ตามแบบ น.ส. ๑ ข. ตามทีก่ฎกระทรวงกาํหนดไว ้ 
(คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่๒๐๐/๒๕๖๐) ................. (๑๔๗) 

• ผูใ้ชบ้รกิารรถโดยสารประจาํทางฟ้องขอให ้
เพกิถอนหนงัสอืแจง้ประกาศ และประกาศ
กรมการขนสง่ทางบกทีก่าํหนดใหร้ถโดยสาร
ประจาํทางเขา้ใชส้ถานีขนสง่ผูโ้ดยสารจงัหวดั 
แหง่ที ่๓ เพยีงแหง่เดยีว 
(คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่๑๕๖/๒๕๖๐) ................. (๑๔๔) 

• เอกชนทีเ่ขา้ทาํสญัญากบัหน่วยงานของรฐั 
ฟ้องขอเพกิถอนสญัญาทางปกครอง กรณี 
สญัญาพพิาทไมส่มบรูณ์อนัเน่ืองมาจาก 
การแสดงเจตนาทีถ่กูกลฉ้อฉล 
(คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่๖๐๓/๒๕๖๐) ................. (๑๔๙) 

 

มาตรการหรือวิธีการชัว่คราว 
• การมคีาํสัง่บรรเทาทุกขช์ัว่คราวโดยใหเ้จา้หน้าที่

ของรฐั ซึง่เป็นผูถ้กูฟ้องคดปีฏบิตัหิน้าที ่
เพือ่ป้องกนัหรอืระงบัเหตุเดอืดรอ้นราํคาญ 
ในคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
(บทวเิคราะห ์คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่คส. ๕/๒๕๕๙) .................................................... (๑๗๕) 

 
 
 
 
 
 

ดชันีเรือ่ง 
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• แนวคดิในการพจิารณาคดพีพิาทเกีย่วกบั 
การสอบคดัเลอืก (ในสว่นขอ้สอบแบบปรนยั) : 
หลกัดุลพนิิจเชงิเทคนิค ขอบเขตอาํนาจ  
การพจิารณาของศาล และการกําหนดมาตรการ
คุม้ครองชัว่คราวก่อนการพพิากษา 
โดย อนนัต ์คงเครอืพนัธุ ์
(บทความ) ................................................................ (๔๐) 

• วธิกีารชัว่คราวก่อนการพพิากษาตามทีป่รากฏ 
ในประมวลกฎหมายกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง : 
ความทัว่ไป องคป์ระกอบ และแนวคาํพพิากษา 
โดย ปาลรีฐั ศรวีรรณพฤกษ์ 
(บทความ) .................................................................. (๑) 

• หลกัเกณฑก์ารพจิารณากรณีฉุกเฉินในวธิกีาร
ชัว่คราวก่อนการพพิากษา : ศกึษาวธิพีจิารณา 
คดปีกครองไทยและฝรัง่เศส 
โดย เอกสทิธิ ์จนัต๊ะมา 
(บทความ) ................................................................ (๖๙) 

 

กฎหมายปกครอง 
• พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณา

คดปีกครอง (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ขา่วกฎหมายไทย) ................................................ (๑๙๑) 

 

หลกัการใช้ดลุพินิจ 
• แนวคดิในการพจิารณาคดพีพิาทเกีย่วกบั 

การสอบคดัเลอืก (ในสว่นขอ้สอบแบบปรนยั) : 
หลกัดุลพนิิจเชงิเทคนิค ขอบเขตอาํนาจ  
การพจิารณาของศาล และการกําหนดมาตรการ
คุม้ครองชัว่คราวก่อนการพพิากษา 
โดย อนนัต ์คงเครอืพนัธุ ์
(บทความ) ................................................................ (๔๐) 

 
 
 
 

สิทธิเสรีภาพ 

• การขอลาออกหรอืการขอยกเลกิการลาออก 
จากราชการของพนกังานสว่นตาํบล 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อบ. ๑๕/๒๕๖๐) .................................................... (๙๔) 

 

ส่ิงแวดล้อม 
• การมคีาํสัง่บรรเทาทุกขช์ัว่คราวโดยใหเ้จา้หน้าที่

ของรฐั ซึง่เป็นผูถ้กูฟ้องคดปีฏบิตัหิน้าที ่
เพือ่ป้องกนัหรอืระงบัเหตุเดอืดรอ้นราํคาญ 
ในคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
(บทวเิคราะห ์คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่คส. ๕/๒๕๕๙) .................................................... (๑๗๕) 

 

กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

• พระราชบญัญตัมิาตรการกาํกบัและตดิตามจบักุม
ผูห้ลบหนีการปลอ่ยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ขา่วกฎหมายไทย) ................................................. (๑๙๐) 

 

ละเลยต่อหน้าท่ี 
• องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลละเลยต่อหน้าทีใ่หร้าษฎร

ขดุถนนเพื่อวางทอ่ระบายน้ํา แต่เจา้ของรถบรรทุก
ทีเ่สยีหายสมคัรใจยอมเสีย่งภยัจากสภาพของถนน 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่อ. ๘๖/๒๕๖๐) .................................................... (๑๐๗) 
 

ละเมิด 
• กรมราชทณัฑม์คีาํสัง่เรยีกใหเ้จา้หน้าทีร่าชทณัฑ ์ 

ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นเจา้หน้าทีพ่สัดุชดใชค้า่สนิไหม
ทดแทน กรณีตรวจสอบไมพ่บขอ้ผดิพลาด 
ในการเปรยีบเทยีบราคาจากการเปลีย่น 
ฐานรากกาํแพง 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่อ. ๑๖๓/๒๕๖๐) .................................................. (๑๑๗) 
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• การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิ
ทางละเมดิ กรณีบา้นพกัของทางราชการเสยีหาย
จากเหตุเพลงิไหม ้
(ความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา 
เรือ่งเสรจ็ที ่๗๓๐/๒๕๖๐) ....................................... (๑๖๗) 

• นายกเทศมนตรแีละสภาเทศบาลอนุมตัใิห ้
เบกิจา่ยเงนิสะสมเพือ่จดัซือ้ครภุณัฑ ์
โดยประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่อ. ๑๐๑๓/๒๕๖๐) ............................................... (๑๓๕) 
• องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลก่อสรา้งอาคาร 

ศาลาประชาคมรกุลํ้าเขา้ไปในทีด่นิมโีฉนด  
เป็นเหตุใหเ้จา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิไดร้บั 
ความเสยีหาย 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่อ. ๙๙/๒๕๖๐) .................................................... (๑๑๔) 
• องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลละเลยต่อหน้าทีใ่หร้าษฎร

ขดุถนนเพื่อวางทอ่ระบายน้ํา แต่เจา้ของรถบรรทุก
ทีเ่สยีหายสมคัรใจยอมเสีย่งภยัจากสภาพของถนน 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่อ. ๘๖/๒๕๖๐) .................................................... (๑๐๗) 
 

สญัญาทางปกครอง 
• บนัทกึตกลงการจา้งโครงการก่อสรา้งถนน 

ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่อ. ๔๒๙/๒๕๖๐) ................................................. (๑๒๑) 

• ศาลคดขีดักนัฝรัง่เศสวางแนวคาํพพิากษาใหม ่
ในการพจิารณาคุณลกัษณะของขอ้กาํหนด 
ทีม่ลีกัษณะพเิศษยิง่กวา่ขอ้กาํหนดตามสญัญา 
ทางแพง่ (La clause exorbitante) อนัจะทาํให้
พจิารณาวา่เป็นสญัญาทางปกครอง 
(เกรด็ขา่วต่างประเทศ) .......................................... (๒๑๑) 

 
 

การพสัด ุ
• การดาํเนินการจดัซือ้ดว้ยวธิปีระกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์(e - bidding) ตามโครงการ 
เปลีย่นผา่นการสง่โทรทศัน์ระบบอนาลอ็ก 
สูร่ะบบดจิทิลั ระยะที ่๒ 
(ความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง เรือ่งเสรจ็ที ่๑๗๒๐/๒๕๕๙) ................ (๑๗๒) 

• การมคีาํสัง่ยกเลกิการสอบราคา กรณีคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ปิดซอง
สอบราคา โดยไมไ่ดแ้จง้ผูเ้สนอราคาและไมปิ่ดประกาศ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่อ. ๘๐๖/๒๕๖๐) .................................................. (๑๒๙) 

• การมคีาํสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งานโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
กรณีผูร้บัจา้งอยูใ่นหลกัเกณฑก์ารใหค้วามชว่ยเหลอื
ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการปรบัอตัรา
คา่จา้งขัน้ตํ่า ๓๐๐ บาท ตามมตคิณะรฐัมนตร ี
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่อ. ๖๔๘/๒๕๖๐) ................................................. (๑๒๕) 

• องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลไมเ่บกิจา่ยเงนิคา่จา้ง 
โดยยกเหตุบกพรอ่งในเรือ่งงบประมาณ ความสมัพนัธ์
ทางเครอืญาต ิและการเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี มายกเวน้
การผกูพนัตามบนัทกึตกลงการจา้ง 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่อ. ๔๒๙/๒๕๖๐) ................................................. (๑๒๑) 

 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

• นายกเทศมนตรแีละสภาเทศบาลอนุมตัใิห ้
เบกิจา่ยเงนิสะสม เพือ่จดัซือ้ครุภณัฑส์าํหรบัใช ้
ในการปฏบิตัริาชการทีอ่าคารสาํนกังานหลงัใหม ่

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๑๐๑๓/๒๕๖๐) ............................................... (๑๓๕) 

 
 
 
 
 
 



 

    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๔ (ตุลาคม-ธนัวาคม) ๒๕๖๐ ง 

• นายอําเภอมคีาํสัง่ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล
พน้จากตาํแหน่งโดยชอบดว้ยกฎหมาย กรณีไมไ่ด้
รอผลการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิ

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
 ที ่อ. ๙๓๙/๒๕๖๐) ................................................. (๑๓๑) 

• The Removal of the Chief Executive of  
Subdistrict Administrative Organization  
in case of Overseas Study Visit  

 (Supreme Administrative Court Judgment 
No. A. 1035/2559)  

 (Administrative Court Decisions) .......................... (๑๕๑) 
 

ข้อมลูข่าวสาร 

• การขอขอ้มลูคาํสัง่ใหช้ดใชค้า่สนิไหมทดแทน 
กรณีเรือ่งอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการทางศาลปกครอง 
(คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 

 ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๖๗/๒๕๖๐) .............................. (๑๖๖) 
• การขอขอ้มลูสญัญาจา้งโครงการหมวดคา่ทีด่นิ

และสิง่ก่อสรา้ง 
(คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย 

 ขอ้มลูขา่วสารที ่สค ๓๓/๒๕๖๐) .............................. (๑๖๕) 
 

การบริหารราชการแผน่ดิน 
• การมคีาํสัง่แต่งตัง้ผูใ้หญ่บา้นโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

กรณีผูม้สีทิธเิลอืกโตแ้ยง้วา่การขดีคะแนนไมถู่กตอ้ง 
แต่คณะกรรมการเลอืกผูใ้หญ่บา้นไมจ่ดัใหม้ ี
การนบัคะแนนใหม ่
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่อ. ๙๒๔/๒๕๖๐) ................................................. (๑๔๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบคุคล 
• นายกเทศมนตรมีคีาํสัง่ใหพ้นกังานเทศบาล 

ไปประจาํเทศบาลก่อนทีก่ารดาํเนินการ 
ทางวนิยัเสรจ็สิน้ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่อ. ๘๒๓/๒๕๖๐) ................................................... (๙๘) 

• นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมคีาํสัง่ให้
พนกังานสว่นตําบลพน้จากตาํแหน่งโดยไมช่อบ
ดว้ยกฎหมาย กรณีพนกังานสว่นตาํบลลาออก 
จากราชการ แต่ภายหลงัขอยกเลกิการลาออก
ก่อนทีค่ณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบลจงัหวดั 
จะไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่อบ. ๑๕/๒๕๖๐) .................................................... (๙๔) 
 

วินัย 
• การมคีาํสัง่ลงโทษไล่ขา้ราชการตาํรวจ 

ออกจากราชการโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย  
กรณีแกไ้ขคาํใหก้ารของพยานในชัน้การสอบสวน  
เป็นเหตุใหพ้นกังานอยัการมคีวามเหน็ไมส่ ัง่ฟ้อง 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 

 ที ่อ. ๖๙/๒๕๖๐) ..................................................... (๑๐๑) 
 

การสาธารณสขุ 

• พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง  
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ขา่วกฎหมายไทย) ................................................ (๑๘๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๔ (ตุลาคม-ธนัวาคม) ๒๕๖๐ จ  

การเงินการคลงั 

• พระราชบญัญตัริะบบการชาํระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (ขา่วกฎหมายไทย) ................................................ (๑๙๑) 

 

วินัยทางงบประมาณและการคลงั 

• นายกเทศมนตรแีละสภาเทศบาลอนุมตัใิหเ้บกิจา่ย 
เงนิสะสมเพือ่จดัซือ้ครภุณัฑ ์กรณีครภุณัฑ ์
บางรายการถอืเป็นกรณีทีม่คีวามจาํเป็นเรง่ดว่น 
แต่บางรายไมม่คีวามจาํเป็นเรง่ดว่น 

 (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. ๑๐๑๓/๒๕๖๐) ............................................... (๑๓๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปลกูสร้างอาคารและส่ิงล่วงลํา้ลาํน้ํา 

• พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน้ําไทย  
(ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (ขา่วกฎหมายไทย) ................................................ (๑๙๐) 



                    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๔ (ตุลาคม-ธนัวาคม) ๒๕๖๐ (๑)  

บทบรรณาธิการ 
 

๒๖ ตลุาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๐ วนัประวตัศิาสตรท์ีพ่สกนิกรชาวไทยทัว่ทุกภูมภิาค
ทัว่โลก น้อมใจส่งพระผูส้ถติอยูใ่นใจตราบนิจนิรนัดรเ์สดจ็สูส่วรรคาลยัอยา่งสมพระเกยีรตสิงูสุด
ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร 

กองบรรณาธิการ  ขอน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ้
ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ดว้ยการนําภาพ “พระเมรมุาศ” 
ซึ่งเป็นสถาปตัยกรรมทรงบุษบก จํานวน ๙ องค์ ที่ออกแบบและจดัสร้างอย่างสมพระเกียรต ิ
ตามโบราณราชประเพณีในสมยักรุงรตันโกสนิทร ์มาเป็นแบบปกวารสารวชิาการศาลปกครอง  
ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๔ (ตุลาคม-ธนัวาคม) ๒๕๖๐ และขอแสดงความอาลยัแด่ “พระผูส้ถิตอยู่ในใจ
ตราบนิจนิรนัดร”์ ดว้ยบทกลอน “เบือ้งพระเมรมุาศ” 

 

 
 
สาํหรบัเน้ือหาสาระทางวชิาการในวารสารฉบบัน้ี ประกอบดว้ยบทความ ๓ เรื่อง 

และบทวเิคราะหค์ดทีีน่่าศกึษาเป็นอยา่งยิง่อกี ๑ เรือ่ง 
เริ่มต้นด้วย เรือ่งแรก ดร. ปาลีรฐั ศรีวรรณพฤกษ์ ได้นําเสนอบทความ 

ทางวิชาการ เรื่อง วิธีการชัว่คราวก่อนการพิพากษาตามท่ีปรากฏในประมวลกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง : ความทัว่ไป องคป์ระกอบ และแนวคาํพิพากษา ซึง่เป็น
การศกึษาวเิคราะหแ์ละอา้งองิขอ้มูลจากเอกสารวชิาการและคําพพิากษาสภาแห่งรฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง
จาํนวนมาก ทัง้ในสว่นพฒันาการกฎเกณฑท์างกฎหมายและหลกัการของสภาแหง่รฐัตามรฐับญัญตัิ
ว่าด้วยวิธีการชัว่คราวก่อนการพิพากษาในศาลปกครอง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๐  
อาท ิการตีความถ้อยคําที่ปรากฏในรฐับญัญตัิที่เป็นเงื่อนไขสําคญัในการมคีําขอวธิีการชัว่คราว 
ก่อนการพพิากษาและการมคีําสัง่ของสภาแห่งรฐั เช่น ความเร่งด่วน ขอ้สงสยัที่เหน็ไดช้ดัเจนว่า 
จะขดักบัหลกัความชอบด้วยกฎหมาย หรอืเสรภีาพขัน้พื้นฐาน เป็นต้น สภาแห่งรฐัตีความหมาย 
ของถอ้ยคาํต่าง ๆ นัน้ไวอ้ยา่งไร มกีฎเกณฑท์างกฎหมายหรอืวางแนวทางในการวนิิจฉยัอยา่งไร หรอื
มเีงื่อนไขสําคญัอื่นใดบา้งทีส่ภาแห่งรฐันํามาใชใ้นการพจิารณาวธิกีารชัว่คราวก่อนการพพิากษา 
ที่ผู้เขยีนได้จําแนกแต่ละเรื่อง แต่ละประเด็นไว้อย่างละเอียดแล้วนัน้ นับเป็น “องค์ความรู้



    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๔ (ตุลาคม-ธนัวาคม) ๒๕๖๐ (๒) 

เฉพาะด้าน” ที่ถูกวเิคราะห์ขึน้จากการสบืค้นขอ้มูลจากเอกสารวชิาการที่เป็นความรูเ้ฉพาะด้าน 
ทีเ่กีย่วเน่ืองสมัพนัธก์นั ซึง่นอกจากจะทาํใหน้กัวชิาการกฎหมายเกดิความเขา้ใจอยา่งชดัเจนแลว้ 
ยงัเป็นองค์ความรูส้ําคญัที่จะทําใหเ้กดิแนวคดิในการพฒันากระบวนวธิพีจิารณาคําขอวธิกีาร
ชัว่คราวก่อนการพพิากษาของประเทศไทยอกีดว้ย 

เรือ่งทีส่อง ดร. อนันต์ คงเครือพนัธุ์ ได้เสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง 
แนวคิดในการพิจารณาคดีพิพาทเก่ียวกบัการสอบคดัเลือก (ในส่วนข้อสอบแบบปรนัย) : 
หลกัดุลพินิจเชิงเทคนิค ขอบเขตอาํนาจการพิจารณาของศาล และการกาํหนดมาตรการ
คุ้มครองชัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยผูเ้ขยีนไดศ้กึษาวเิคราะหถ์งึสภาพปญัหาที่เกดิขึน้
จากการสอบคดัเลอืกกรณีการใชข้อ้สอบแบบปรนัยทีม่คีวามผดิพลาดบกพร่องโดยตัง้ประเดน็
ปญัหาเพื่อคน้หาคําตอบไวห้ลากหลายมติ ิอาท ิเมื่อมขีอ้พพิาทเกดิขึน้ศาลจะตรวจสอบขอ้สอบ
พพิาทน้ีอย่างไร ค่าความผดิพลาดของขอ้สอบเท่าใด จงึจะเป็นค่าความผดิพลาดถงึขนาดทีศ่าล 
จะพพิากษาเพกิถอนการสอบได ้ฯลฯ โดยนําหลกักฎหมาย ทฤษฎกีฎหมาย และแนวคาํวนิิจฉยั
ของศาลประเทศสเปน ตลอดจนคําวินิจฉัยของศาลปกครองไทยมาวิเคราะห์ โดยเฉพาะ 
“หลักดุลพินิจเชิงเทคนิค” ที่เป็นอํานาจของฝ่ายปกครองและนํามาใช้ในกระบวนการ 
ออกขอ้สอบมคีวามหมายอย่างไร มคีุณลกัษณะเช่นเดยีวกบั “อาํนาจดุลพินิจโดยแท้ของ 
ฝ่ายปกครอง” หรอืไม่ และเพราะเหตุใดเมื่อฝา่ยปกครองใชอ้ํานาจน้ีแลว้ การพจิารณาวนิิจฉยั
ของศาลต่างประเทศจงึมอีํานาจตรวจสอบไดจ้ํากดั แมก้ระทัง่ในศาลปกครองไทยกม็กีารกล่าวถงึ
ลกัษณะทีเ่ป็น “ดลุพินิจโดยแท้” อยู่บา้ง และแมบ้างคดไีม่ไดก้ล่าวถอ้ยคําดงักล่าว แต่เน้ือหา 
กม็นีัยเดยีวกนั เมื่อเป็นเช่นน้ีศาลปกครองจะมอีํานาจตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายเพยีงใด
ประเดน็ปญัหาในหลายมติทิีผู่เ้ขยีนไดห้ยบิยกมานําเสนอและแสดงทศันะไวน้ัน้ ลว้นสําคญัต่อ 
วงวชิาการกฎหมายปกครองทีผู่เ้ขยีนคาดหวงัใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนร่วมในการระดมความเหน็
เพือ่ใหเ้กดิการ “ตกผลกึ” ในการหาแนวทางการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเป็นระบบต่อไป 

นอกจากบทความทางวชิาการทัง้สองเรื่องขา้งตน้แลว้ ยงัมบีทความทางวชิาการ 
ทีเ่ป็นองคค์วามรู้เฉพาะด้านทีอ่ธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารชัว่คราวก่อนการพพิากษาไว ้
ทุกแง่มุมในบทความทางวิชาการ เรือ่งทีส่าม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากรณีฉุกเฉิน 
ในวิธีการชัว่คราวก่อนการพิพากษา : ศึกษาวิธีพิจารณาคดีปกครองไทยและฝรัง่เศส 
โดยคุณเอกสิทธ์ิ จันต๊ะมา ได้นําเสนอไว้ ซึ่งจะทําให้ผู้อ่านมีความรู้ช ัดเจนมากขึ้นว่า 
ศาลปกครองฝรัง่เศสและศาลปกครองไทย มีกระบวนพิจารณาหรือแนวทางการพจิารณาหรือ 
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ผลทางกฎหมายแตกต่างกนัหรอืไม ่อยา่งไร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ พฒันาการทางกฎหมายเกีย่วกบั
การพจิารณากรณีฉุกเฉินในวธิกีารชัว่คราวก่อนการพพิากษาในศาลปกครองไทยตามระเบียบ 
ของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสุด ว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ทีบ่งัคบัใชใ้นปจัจุบนั คอื ระเบยีบของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสุด ว่าดว้ยวธิพีจิารณา
คดีปกครอง (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ศาลปกครองไทยและศาลปกครองฝรัง่เศสมหีลกัเกณฑ ์
ในการพจิารณา “กรณีฉุกเฉิน” อย่างไร มรีะดบัความสําคญัทีแ่ตกต่างกนัในแงมุ่มใดบา้ง ผูเ้ขยีน 
ไดอ้า้งองิคาํพพิากษาสภาแหง่รฐัและคาํสัง่ศาลปกครองสงูสุดไวจ้าํนวนมาก ซึง่นกัวชิาการกฎหมาย
สามารถสบืคน้และศกึษาเพิม่เตมิต่อยอดองคค์วามรูไ้ดจ้ากบทความทางวชิาการดงักล่าว 

ส่ ว นคอลัม น์  “บท วิ เคราะห์ค ดีและคํา วิ นิ จ ฉั ย ท่ี สําคัญ ”  ฉบับ น้ี  
คุณวรารตัน์ ไคขุนทด ได้นําคําสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๕/๒๕๕๙ มาศึกษาวิเคราะห ์
เรื่อง การมีคาํสัง่บรรเทาทุกขช์ัว่คราวโดยให้เจ้าหน้าท่ีของรฐั ซ่ึงเป็นผูถ้กูฟ้องคดีปฏิบติั
หน้าท่ีเพ่ือป้องกนัหรือระงบัเหตุเดือดร้อนราํคาญในคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 
กรณีกลิน่เหมน็รุนแรงจากมูลสุกรที่ผูป้ระกอบกจิการเลี้ยงไว้เป็นจํานวนมากและใกล้กบับรเิวณ 
ทีอ่ยูอ่าศยัในชุมชนทาํใหเ้กดิความเดอืดรอ้นราํคาญ ซึง่ศาลปกครองสงูสุดวนิิจฉยัว่าคาํฟ้องมมีลู
และมเีหตุผลเพยีงพอทีจ่ะนํามาตรการหรอืวธิกีารคุม้ครองเพือ่บรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพพิากษา
ตามทีผู่ฟ้้องคดมีคีําขอมาใชไ้ดแ้ละไม่เป็นปญัหาอุปสรรคแก่การบรหิารงานของหน่วยงานของรฐั 
โดยผูเ้ขยีนไดว้เิคราะหส์องส่วน คอื การวางหลกักฎหมายปกครองในคําสัง่ของศาลปกครองสูงสุด
และแนวความคดิทางวชิาการทีน่่าสนใจเกีย่วกบัสาระของคาํสัง่ศาลปกครองสงูสุด โดยวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบกบัมาตรการหรอืวธิกีารชัว่คราวก่อนการพพิากษาในศาลปกครองเยอรมนัที่มเีน้ือหา
ทํานองเดียวกันและวิเคราะห์การวางหลักกฎหมายปกครองโดยเปรียบเทียบกับคําพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุที ่อ. ๗๔๘/๒๕๕๕ ซึง่เป็นเหตุเดอืดรอ้นราํคาญจากกลิน่ของกะปิ ศาลปกครองสงูสุด
ได้วางหลกักฎหมายปกครองเกี่ยวกบัข้อพพิาทในลกัษณะน้ีอย่างไร และระบบกฎหมายเยอรมนั 
มบีทบญัญตัิและแนวคิดเกี่ยวกบัการมคีําสัง่มาตรการหรอืวธิีการชัว่คราวก่อนการพพิากษา
เหมอืนหรอืแตกต่างกบัประเทศไทยหรอืไม ่อยา่งไร บทวเิคราะหน้ี์มคีาํตอบในประเดน็ดงักล่าว 

สาํหรบัคอลมัน์ “คาํพิพากษาและคาํสัง่ของศาลปกครองสูงสุดท่ีน่าสนใจ” ฉบบัน้ี 
กองบรรณาธกิารไดค้ดัเลอืกคําพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจมานําเสนอเป็นจํานวนมาก 
โดยเฉพาะคดพีพิาททีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ซึง่มกีฎหมายกําหนดหลกัเกณฑ์
หรอืวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองไวเ้ป็นการเฉพาะแตกต่างกบัขา้ราชการประเภทอื่น เพื่อให้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ศึกษาและสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิราชการที่ด ี



    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๔ (ตุลาคม-ธนัวาคม) ๒๕๖๐ (๔) 

และเพื่อใหก้ารบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่มปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ อาท ิคดีพิพาทเก่ียวกบั
การบริหารงานบคุคล ซึง่ศาลปกครองสงูสดุไดว้างหลกัปฏบิตัริาชการทีด่กีรณีพนกังานสว่นตําบล
ลาออกจากราชการ แต่ภายหลงัไดย้ื่นขอยกเลกิการลาออกก่อนทีค่ณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ หรอืกรณทีีน่ายกเทศมนตรมีคีาํสัง่ใหพ้นกังานเทศบาลไปประจาํเทศบาล 
ทัง้สองกรณีดงักล่าวศาลปกครองสงูสุดไดว้างแนวทางในการใชอ้าํนาจ ตลอดจนขัน้ตอนการปฏบิตัิ
ราชการไว ้การทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไดใ้ชอ้าํนาจโดยอนุญาตใหล้าออกจากราชการ
ทัง้ทีผู่ข้ออนุญาตไดข้อยกเลกิแลว้ และการทีน่ายกเทศมนตรมีคีําสัง่ใหพ้นักงานเทศบาลไปประจํา
เทศบาลก่อนทีก่ารดําเนินการทางวนิัยเสรจ็สิน้ จะถอืเป็นการใชอ้ํานาจทีช่อบดว้ยกฎหมายหรอืไม ่
คดีพิพาทเก่ียวกบัการกระทาํละเมิด กรณีทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตําบลปล่อยปละละเลยใหร้าษฎร
ขุดถนนโดยพลการทําให้ผู้ใช้รถสญัจรในเส้นทางได้รบัความเสยีหาย แต่เมื่อผูใ้ช้รถสมคัรใจ 
ยอมเสีย่งภยัดว้ย องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจะตอ้งรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงใด คดีพิพาท
เก่ียวกบัการพสัด ุกรณีเอกชนผูร้บัจา้งตกลงทําสญัญากบัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลดว้ยใจสมคัร 
แต่ปฏบิตังิานไม่แล้วเสรจ็ตามสญัญาโดยไม่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุผลอนัสมควรที่เขา้ลกัษณะ 
อาจถูกสัง่ใหเ้ป็น “ผูท้ิ้งงาน” ได ้องค์การบรหิารส่วนตําบลจะนําหลกัเกณฑ์การใหค้วามช่วยเหลอื
ผูป้ระกอบการก่อสรา้งตามมตคิณะรฐัมนตรมีาใชพ้จิารณาไดเ้พยีงใด หรอืกรณีทีค่ณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคามเีหตุจาํเป็นใหต้อ้งเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ปิดซอง แต่ไมแ่จง้ใหผู้เ้สนอราคาและ
ไม่ปิดประกาศโดยเปิดเผย การที่เทศบาลออกประกาศยกเลกิการสอบราคาเป็นการกระทําที่ชอบ
ดว้ยกฎหมายหรอืไม ่คดีพิพาทเก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดิน กรณผีูม้สีทิธเิลอืกผูใ้หญ่บา้น
ได้โต้แย้งว่ากรรมการนับคะแนนไม่ถูกต้อง คณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่อย่างไร 
เพื่อให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปด้วยความสุจรติและเที่ยงธรรม คดีพิพาทเก่ียวกบัท้องถ่ิน 
กรณีนายอาํเภอใชอ้าํนาจสอบสวนและวนิิจฉยัใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทีถู่กรอ้งเรยีนว่า
มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมหรอืบรหิารงานสอ่ไปในทางทุจรติพน้จากตําแหน่ง จะตอ้งรอผลการไต่สวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืไม ่เพราะเหตุใด หรอืกรณกีารใชอ้าํนาจอนุมตัใิหเ้บกิจ่ายเงนิสะสม
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จะมหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาและขัน้ตอนการดาํเนินการอย่างไร และ
หากการพจิารณาดาํเนินการดว้ยความประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรงทาํใหเ้ทศบาลไดร้บัความเสยีหาย 
นายกเทศมนตรแีละสภาเทศบาลตอ้งรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนตามสว่นของตนอยา่งไร 

นอกจากน้ี ยังมีคําสัง่ศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง 
ทีป่ระชาชนทัว่ไป รวมทัง้หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั จาํเป็นตอ้งรูแ้ละเขา้ใจก่อนทีจ่ะ
นําขอ้พพิาทมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกบัความเป็นผู้เดือดร้อนหรือ
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เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรอืคําพพิากษา
ศาลปกครองสูงสุดอกีหลายคดทีีเ่ป็นการวางหลกักฎหมายปกครองหรอืบรรทดัฐานการปฏบิตัิ
ราชการทีด่ ีซึง่หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัสามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัิ
ราชการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและผลสมัฤทธิข์องงานราชการ 

ผูส้นใจอาจสบืคน้ขอ้มูลคําพพิากษาและคําสัง่ของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ 
รวมทัง้ขอ้มูลในส่วนอื่น ๆ ไดจ้าก “ดชันีเรือ่ง” ซึ่งกองบรรณาธกิารไดก้ําหนดคําสําคญั (key word) 
เพือ่อาํนวยความสะดวกเป็นเบือ้งตน้แลว้ 

สว่นคอลมัน์เกรด็ขา่วต่างประเทศฉบบัน้ี ดร. อภิญญา แก้วกาํเหนิด ไดเ้สนอขา่ว
เกีย่วกบัคําวนิิจฉยัของศาลคดขีดักนัฝรัง่เศส กรณีทีม่ขีอ้โต้แยง้เกีย่วกบัสญัญาเช่าอาคารเทศบาล
ระหวา่งเทศบาลกบัสมาคมกฬีาเรอืพาย เน่ืองจากอาคารทีเ่ป็นวตัถุแหง่สญัญาเชา่ไดเ้กดิเหตุเพลงิไหม้
และมกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากเหตุดงักล่าว โดยศาลคดขีดักนัวนิิจฉัยโดยใชห้ลกักฎหมาย 
ในเรื่องขอ้กําหนดทีม่ลีกัษณะพเิศษในสญัญายิง่กว่าขอ้กําหนดในสญัญาทางแพง่ เพื่อพจิารณาว่า
สญัญาพพิาทเป็นสญัญาตามกฎหมายเอกชนหรอืสญัญาทางปกครอง ซึ่งในทีสุ่ดศาลคดขีดักนั
วนิิจฉยัว่าสญัญาดงักล่าวไม่มลีกัษณะเป็น “สญัญาทางปกครอง” หรอืไมม่ลีกัษณะเป็น “สญัญาเช่า
ระยะยาวทางปกครอง” ศาลคดขีดักนัวนิิจฉยัโดยใชห้ลกัเกณฑใ์ดในการพจิารณาและสญัญาเช่า
ระยะยาวในประมวลกฎหมายทอ้งถิน่ของประเทศฝรัง่เศสมลีกัษณะอยา่งไร ผูส้นใจสามารถตดิตามขา่ว
อยา่งละเอยีดไดใ้น “คอลมัน์เกรด็ข่าวต่างประเทศ” 

พิเศษสุดสาํหรบัวารสารวชิาการศาลปกครองฉบบัน้ี โดยกองบรรณาธกิารไดนํ้า
คาํถามและแนวธงคําตอบสาํหรบัขอ้เขยีนในการคดัเลอืกบุคคลใหด้ํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครอง
ชัน้ต้น ครัง้ที ่๑๐ พมิพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์สําหรบัผูอ้่านและเป็นแนวทางการสอบขอ้เขยีน
สาํหรบัผูป้ระสงคท์ีจ่ะเขา้รบัการคดัเลอืกเพือ่แต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองชัน้ตน้
ในครัง้ต่อ ๆ ไป จงึไมค่วรพลาดทีจ่ะเป็นเจา้ของวารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๔ 
(ตุลาคม-ธนัวาคม) ๒๕๖๐ อยา่งยิง่ 

 

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    <<<<  

ผูท่ีสนใจเน้ือหาสาระฉบับเต็ม 


